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 اي چاپ شده باشد.
 تحریریه در چاپ، تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد است.

 
نامه یا گزارش طرح پژوهشی باشد 

همراه با فایل مربوطـه  

 نقل مطالب این نشریه به شرط ذکر منبع بالمانع است.
 هاستمطالب مندرج در این نشریه بیانگر آراي نویسندگان آن

 زاده 
 د.کردنهمراهی 

1400سال سیزدهم، شماره بیست و پنجم، بهار و تابستان 

  رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی
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 ي راه وکالت
اي چاپ شده باشد.

تحریریه در چاپ، تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد است.
 ي متن زبان اصلی مطالب ترجمه، الزامی است.

نامه یا گزارش طرح پژوهشی باشد 
 ذکر آن در ابتداي مقاله الزامی است.

 صفحه باشد.
 نقد آرا الزاماً مربوط به آراي قطعیت یافته باشد.

رد  همراه با فایل مربوطـه   2007با و
 تحویل کانون شده یا به نشانی کانون ایمیل گردد.

نقل مطالب این نشریه به شرط ذکر منبع بالمانع است.
مطالب مندرج در این نشریه بیانگر آراي نویسندگان آن

 باشد.و موضع رسمی کانون نمی

زاده حمیدرضا اثیمی، البرز قربان
همراهی  را ماکه در انتشار نشریه 
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  به نام خداوند جان و خرد

  ي حقوقی
  راه وکالت

رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی
1400بهار و تابستان 

   

ي راه وکالتنامهشیوه
اي چاپ شده باشد.مقاالت ارسالی نباید قبالً در نشریه

تحریریه در چاپ، تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد است.
ي متن زبان اصلی مطالب ترجمه، الزامی است.

نامه یا گزارش طرح پژوهشی باشد  چه مقاله برگرفته از پایان
ذکر آن در ابتداي مقاله الزامی است.

صفحه باشد. 20حجم مقاالت ارسالی حداکثر 
نقد آرا الزاماً مربوط به آراي قطعیت یافته باشد.

رد شده،  صورت تایپ با و
تحویل کانون شده یا به نشانی کانون ایمیل گردد.

نقل مطالب این نشریه به شرط ذکر منبع بالمانع است.
مطالب مندرج در این نشریه بیانگر آراي نویسندگان آن

و موضع رسمی کانون نمی
 

حمیدرضا اثیمی، البرز قربان از تشکر
که در انتشار نشریه  کانون
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به نام خداوند جان و خرد

ي حقوقی فصلنامه
راه وکالت

رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی ي خبري، اطالع
بهار و تابستان ، پنجمبیست و ، شماره 

 

مقاالت ارسالی نباید قبالً در نشریه
تحریریه در چاپ، تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد است.

ي متن زبان اصلی مطالب ترجمه، الزامی است.ارائه
چه مقاله برگرفته از پایان چنان

ذکر آن در ابتداي مقاله الزامی است.
حجم مقاالت ارسالی حداکثر 

نقد آرا الزاماً مربوط به آراي قطعیت یافته باشد.
صورت تایپ مقاالت به

تحویل کانون شده یا به نشانی کانون ایمیل گردد.
 

نقل مطالب این نشریه به شرط ذکر منبع بالمانع است.
مطالب مندرج در این نشریه بیانگر آراي نویسندگان آن

و موضع رسمی کانون نمی

تشکر با
کانون همکارانو 

راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

به نام خداوند جان و خرد

فصلنامهدو 
راه وکالت

ي خبري، اطالع نشریه
، شماره سیزدهمسال 

 کانون وکالي دادگستري گیالن

نژاد، دکتر 
 عباس سلمانپور، حمیدرضا اثیمی

عباداله رستمی، دکتر مجتبی 
پور، دکتر محمود کهنی، 

 زاده، اسفندیار سلمان

§

§

§

§

§

§

§

دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

نشریه
سال 

 صاحب امتیاز
کانون وکالي دادگستري گیالن

 مدیر مسئول 
 محمود اخوان توکلی

 شوراي سردبیري:
نژاد، دکتر دکتر محمدرضا نظري

عباس سلمانپور، حمیدرضا اثیمی
 اعضاي تحریریه:

عباداله رستمی، دکتر مجتبی 
پور، دکتر محمود کهنی، 

زاده، اسفندیار سلمانحسین رسول
 امور اداري
 زادهاحمد قربان

 
 طراحی جلد
 زادهالبرز قربان

 
 خدمات نشر

 انتشارات جنگل
 

 نشانی نشریه:

 33225821تلفن:  
 33224575فاکس:  

 پست الکترونیک:
Guilanbar@yahoo.com

 

دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

صاحب امتیاز
کانون وکالي دادگستري گیالن

مدیر مسئول 
محمود اخوان توکلی

شوراي سردبیري:
دکتر محمدرضا نظري

عباس سلمانپور، حمیدرضا اثیمی
اعضاي تحریریه:

عباداله رستمی، دکتر مجتبی دکتر 
پور، دکتر محمود کهنی، جانی

حسین رسول
امور اداري
احمد قربان

طراحی جلد
البرز قربان

خدمات نشر
انتشارات جنگل

نشانی نشریه:

تلفن:  
فاکس:  

پست الکترونیک:
Guilanbar@yahoo.com 
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  1خالقی / 
  4محسن برهانی / 

  پزشکی قانونی با سیستم قضایی / 

  آن / 

  
نژاد، مهین 

 نقش 

عالی کشور مورخ 

عالی کشور در خصوص توافق 

109 

  121منفردراد / 
گفتگو با دکتر مهین سبحانی وکیل دادگستري و مدیر سابق گروه حقوق دانشگاه گیالن / 

هاي کانون وکالي دادگستري 

1400سال سیزدهم، شماره بیست و پنجم، بهار و تابستان 

خالقی /  علیقوانین / 
محسن برهانی / جستاري راجع به اصل مالکیت و تهدیدهاي وارده بر آن در نظم جزایی / 

پزشکی قانونی با سیستم قضایی / 

آن /  رفع چگونگی

  29/  میترا محتشمی
نژاد، مهین  پاك دانیالایران / 

 بر تأکید با ده
  
  77/  راد یعقوبی

  85/  حسین قزلباش

عالی کشور مورخ  دیوان
  95دکتر حسن محسنی، امید عسکري / 

عالی کشور در خصوص توافق 
102  

109/  گرد محمدتقی روان
منفردراد /  قاسمی

گفتگو با دکتر مهین سبحانی وکیل دادگستري و مدیر سابق گروه حقوق دانشگاه گیالن / 

هاي کانون وکالي دادگستري 
131 

سال سیزدهم، شماره بیست و پنجم، بهار و تابستان 

قوانین /  فوري اجراي
جستاري راجع به اصل مالکیت و تهدیدهاي وارده بر آن در نظم جزایی / 

پزشکی قانونی با سیستم قضایی / 
  
چگونگی و محاکم در 
  11امیرحسین علیزاده / 

میترا محتشمیپوشی از حقوق مالکیت فکري واکسن کرونا / 
ایران /  اسالمی مجازات

  41پور / 
دهید خشونت زنان

  59ی / رضاقل 
یعقوبیپویا آمریکا و لکه نفتی خلیج پرودو / 
حسین قزلباش/  بررسی فقهی نقش توبه در اسقاط حدود
دیوان 25شعبه  9309970908500086

دکتر حسن محسنی، امید عسکري / 
عالی کشور در خصوص توافق  دیوان ی

102/  رقیب يداود
محمدتقی روان/  در ترازوي قانون

قاسمی کیارش: کننده
گفتگو با دکتر مهین سبحانی وکیل دادگستري و مدیر سابق گروه حقوق دانشگاه گیالن / 

  128حمیدرضا اثیمی / 
هاي کانون وکالي دادگستري  دادگاه

131گیالن به توبیخ با درج در مجله کانون / 
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اجراي ي قاعده و تعزیري

جستاري راجع به اصل مالکیت و تهدیدهاي وارده بر آن در نظم جزایی / 
پزشکی قانونی با سیستم قضایی /  پزشک قانونی و نسبت روان
  8هما ضرّابی / 

 متعارض آراي
امیرحسین علیزاده / 

پوشی از حقوق مالکیت فکري واکسن کرونا / 
مجازات قانون 

پور /  ملک سبحانی، حسن شاه
زنان از تیحما ي
 مهسا/  نهاد مردم

آمریکا و لکه نفتی خلیج پرودو / 
بررسی فقهی نقش توبه در اسقاط حدود
9309970908500086

دکتر حسن محسنی، امید عسکري / 
یعموم ئتیه 805
داود نیحس/  هیتأد
در ترازوي قانون» 

کننده مصاحبهوگو با پروفسور پاسکال پیشونا / 
گفتگو با دکتر مهین سبحانی وکیل دادگستري و مدیر سابق گروه حقوق دانشگاه گیالن / 

حمیدرضا اثیمی / : 
دادگاهدادگاه عالی انتظامی قضات و 

گیالن به توبیخ با درج در مجله کانون / 

راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

تعزیري حبس 
جستاري راجع به اصل مالکیت و تهدیدهاي وارده بر آن در نظم جزایی / 

پزشک قانونی و نسبت روان
هما ضرّابی / 

آراي صدور علل تحلیل
امیرحسین علیزاده / 

پوشی از حقوق مالکیت فکري واکسن کرونا / 
 در جنسی تجاوز

سبحانی، حسن شاه
يراستا در فرا ملّی
مردم هاي انسازم

آمریکا و لکه نفتی خلیج پرودو / 
بررسی فقهی نقش توبه در اسقاط حدود

9309970908500086نقد و بررسی دادنامه شماره 
دکتر حسن محسنی، امید عسکري / /  02/1393

805شماره  رویه
تأد ریتأخبر خسارت 

» هیأت عمومی«
وگو با پروفسور پاسکال پیشونا / 

گفتگو با دکتر مهین سبحانی وکیل دادگستري و مدیر سابق گروه حقوق دانشگاه گیالن / 
: کننده مصاحبه

دادگاه عالی انتظامی قضات و 
گیالن به توبیخ با درج در مجله کانون / 

دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

 مجازات کاهش
جستاري راجع به اصل مالکیت و تهدیدهاي وارده بر آن در نظم جزایی / 

پزشک قانونی و نسبت روان شرح وظایف روان

تحلیل در جستاري

پوشی از حقوق مالکیت فکري واکسن کرونا /  چشم
تجاوز جرم انتقادي

فرا ملّی و ملّی هاي
سازم

آمریکا و لکه نفتی خلیج پرودو /  BPشرکت 
بررسی فقهی نقش توبه در اسقاط حدود

نقد و بررسی دادنامه شماره 
29/02

رویه نقد وحدت ي
بر خسارت 

«نقد و بررسی رأي 
وگو با پروفسور پاسکال پیشونا / 

گفتگو با دکتر مهین سبحانی وکیل دادگستري و مدیر سابق گروه حقوق دانشگاه گیالن / 

دادگاه عالی انتظامی قضات و آراء محکومیت 
گیالن به توبیخ با درج در مجله کانون / 

دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

 

 

 

 

کاهش قانون
جستاري راجع به اصل مالکیت و تهدیدهاي وارده بر آن در نظم جزایی / 

شرح وظایف روان

جستاري

چشم
انتقادي بررسی

هاي تالش

نقد و بررسی دادنامه شماره 

يرأ بر ينقد

نقد و بررسی رأي 
وگو با پروفسور پاسکال پیشونا /  گفت

گفتگو با دکتر مهین سبحانی وکیل دادگستري و مدیر سابق گروه حقوق دانشگاه گیالن / 

آراء محکومیت 
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  دانشیار دانشگاه تهران   خالقی علی

 
  
ـ تعز حبس مجازات کاهش قانون شدن االجرا الزم با ـ  ،23/02/99 مصـوب  يری  مهـم  موضـوع  کی

ـ ا يمـاهو  يهـا  جنبـه  در مورد. است قانون نیا ياجرا یزمان قلمرو نییتع مسئله  تـر  کـم  قـانون  نی
 ماسبق به عطف« ي قاعدهتحت  آن موضوع يها مجازات فیتخف که ي طور به دارد وجود نظر اختالف
در  امـا  شـود  یمـ  انیـ ب یراحت به باًیتقر آن حکم و ردیگ یم قرار »متهم حال به مساعدتر قانون شدن
ـ ا به آن ياجرا یزمان قلمرو نییتع قانون، نیا یشکل يها جنبه مورد  از مشـکل . سـت ین یسـادگ  نی

 کـه  اسـت  شده  گفته یکل انیب کی با گذشته از زمان، در قانون ياجرا قلمرو در مورد که آنجاست
 شـده  یسـع  و »شود ماسبق به عطف استثنائاًکه  این مگر است، قانون نشدن ماسبقه ب  عطف بر اصل«

در . شـود  دایـ پ ذکرشده ي قاعده دو نیا به کمک نیقوان یزمان يها تعارض یتمام حل راه که است
 وجـود  قاعده سه واقع در شود، یان میب که معموالً چه آن برخالف قانون، ياجرا یزمان قلمرو مورد
 ،»شـدن  ماسـبق  بـه  عطـف « ،»نشـدن  ماسـبق  به عطف« اند از: ن سه قاعده عبارتیقاعده. ا دو نه دارد
 1392 مصـوب  یاسالم مجازات قانون 11 و 10 مواد که است لیدل نیهم به. »قانون يفور ياجرا«
 اختصـاص  قـانون  نشـدن  ماسـبق  به عطف قاعده انیب به 10 ماده صدر: ندیگو یم سخن قاعده سه از

 یعنـ ی گر،ید يا ماده سپس پردازد؛ یم آن شدن ماسبق به عطف موارد اعالم به آن دوم قسمت و دارد
  .کند یم انیب را قانون يفور ياجرا ي قاعده ،11 ماده

 سـوم  ي قاعده مشمول شود، یم ادی یشکل نیقوان بهها  آن از که ،یدادرس نییآ به مربوط نیقوان
ـ از ا. شـدن  ماسـبق  به عطف ي قاعده نه قانون، يفور ياجرا ي قاعده یعنی هستند؛  کـه  اسـت  ن روی
 مجـازات  قـانون  10 مـاده  دوم قسـمت  در قـانون  شدن ماسبق به عطف به اشاره باوجود گذار قانون
 اجـرا  فـوراً  قـانون،  وضـع  بر سابقجرایم  به نسبت ریز نیقوان: «دارد یم مقرر 11 ماده در ،یاسالم

 اثبـات  ادلـه  بـه  مربـوط  نیقوان) ب ت؛یصالح و ییقضا التیتشک به مربوط نیقوان) الف: شود یم
 مـرور  بـه  مربـوط  نیقـوان ) ت ؛یدادرس وهیش به مربوط نیقوان) پ حکم؛ ياجرا از شیپ تا يدعو
  .»... )تبصره. زمان

 در نظـر  اخـتالف  بـاوجود  گذار قانون که ن استیقوان از يا دسته ،»زمان مرور« به مربوط نیقوان
 در مـورد  را يفـور  ياجـرا  قاعـدة  مذکور قانون 11 ماده »ت« بند در ها، آن بودن یشکل ای يماهو

 

 قوانین فوري اجراي يقاعده و تعزیري حبس مجازات کاهش قانون
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ـ جد قـانون  کـه  است نیا زین يفور ياجرا یمعن. است ساخته حاکمها  آن  االجـرا  الزم خیتـار  از دی
 شده واقع قبالً قانون موضوع اگر. گردد ینم ماسبق به عطف شود اما یم خود موضوع شامل آن شدن
 آن بر قانون نیا باشد افتهین تحقق هنوز قانون موضوع اگر اما شود، ینم آن شامل دیجد قانون باشد
 خیتـار  بـه  هکبل جرم، وقوع خیتار به نه قاعده، نیا در. کند یم نییتع را آن سرنوشت و است حاکم
  .شود یم توجه است قانون موضوع که یتیموقع شدن کامل
 بیـ تعق و افتـه ی لیتقلجرایم  یبرخ مجازات ،»يریتعز حبس مجازات کاهش قانون« موجب به  
 ها نیا همۀ. است شده گذشت قابل اصطالح  به و یخصوص یشاک تیشکا ازمندین همجرایم  یبرخ
 اریبس را قانون يفور ياجرا قاعدة اعمال نحوة و گذارد یم ریتأث يفرکی زمان مرور نوع چهار هر بر

  .سازد یم مهم
ـ جد قـانون  موجـب  بـه  کـه  یمـ یجرا در مـورد  یاسالم مجازات قانون 106 ماده به  توجه با    دی
ـ  جـرم،  وقوع از دهید بزه اطالع خیتار از بعد به نیا از اند، شده اعالم گذشت قابل  زمـان  مـرور  کی

 يو تیشـکا  حـق  وگرنـه  دارد، وجـود  مرتکـب  بیتعق يتقاضا و او تیشکا طرح يبرا ساله کی
 کـه  بـود  یمـ یجرا به مربوط شد، مواجه آن با ییقضا ۀیرو زود یلیخ که یابهام اما. شود یم ساقط
ـ تعز حـبس  مجـازات  کـاهش  قانون شدن االجرا الزم خیتار از قبل  و واقـع  ،11/04/99 یعنـ ی ،يری
 گـر، ید به عبارت. بود کرده اعالم گذشت قابل راها  آن دیجد قانون و شده، مطلع آن از هم دهید بزه
 یزمـان  تیمحـدود  بـا  خـود  تیشـکا  طـرح  يبـرا  دهید بزه و بوده گذشت رقابلیغ سابقاً که یجرم

 تیشـکا  مهلـت  و اعـالم  گذشت قابل دیجد قانون موجب به یکبارهبه  است، نبوده مواجه ساله کی
ـ د بـزه  اطـالع  بـه  توان ینم م،یجرا نیا در مورد. است شده ساله کی مهلت به محدود يو  از دگانی

 بعـداً  نموده، نییتع زمان مرورها  آن تیشکا يبرا که یقانون راینمود، ز استناد گذشته در جرم وقوع
. دینما بار ياثر خود شدن االجرا الزم از قبل عیوقا بر تواند ینم دیجد قانون و است شده االجرا الزم

 سـابق،  قـانون  تیـ حاکم زمـان  در جـرم  وقـوع  از اطـالع  خیتـار  از شده يسپر زمان مدت محاسبه
 مـرور  بـه  مربوط نیقوانکه  آن حال و آن، يفور ياجرا نه است، دیجد قانون نمودن ماسبق به عطف
 مـرور  سالۀ یک مهلت یمیجرا نیچن در مورد ن،یبنابرا ماسبق؛ به عطف نه شوند، یم اجرا فوراً زمان
  .شود محاسبه دیجد قانون شدن االجرا الزم خیتار از دیبا تیشکا زمان
 االجرا الزم هنگام در را خود یدگیرس انیجر در يها پرونده تواند ینم ییقضا مقام ب،یترت نیبد  
 بـا  آن سـه یمقا و تیشـکا  میتقـد  خیتـار  مشاهدة يبرا يریتعز حبس مجازات کاهش قانون شدن
ـ جد قـانون  حکـم  دادن ریتأث اقدام نیا! زند ورق جرم وقوع از یشاک اطالع خیتار  و گذشـته  در دی

  .است یاسالم مجازات قانون 11 ماده »ت« بند برخالف
 تـا  بـود  یافکـ  انیزنـدان  آمار از استنک هدف با یارفاق یتیدوفور طرح یک بیتصو همه، نیباا  
 متأسفانه هک است یاقدام نیا. بپردازند خود يها پرونده آمار از استنک به آن کمک به قضات یبرخ
ـ تعز حبس مجازات اهشک قانون شدن االجرا الزم با ییقضا مراجع یبرخ  بـا  و انـد  داده انجـام  يری
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 صـدور  بـه  مبـادرت  ت،یاکش زمان مرور به مربوط نیقوان يفور ياجرا قاعدة از نادرست یبرداشت
ـ جد قـانون  موجـب  بـه هـا   آن موضـوع جـرایم   که اند نموده ییها پرونده در بیتعق یموقوف قرار  دی
ـ  گذشـته،  در يو تیشـکا  طرح تا دهید بزه اطالع خیتار از و اعالم گذشت قابل ـ  از شیب  ک سـال ی
  .است شده يسپر

 و یآشـفتگ  جـاد یا نه است، یاجتماع نظم يبرقرار و ثبات يبرا قانون وضع هک مینکن فراموش
 دگانید بزه یلک طور به و باختگان مال به روشن امیپ نیا يحاو فوق قرار. نیشیپ نظم یختندر هم ر

 مـثالً  و نداشـته  بکـ مرت از خـود  تیاکشـ  طـرح  يبـرا  یزمان تیمحدود گذشته در اگر هک است
 هکـ  بدانند دیبا به یکباره امروز نند،ک تیاکش هم جرم وقوع از اطالع از بعد سال دو اند توانسته یم

 یحتـ  ل،یـ دل هـر   به( خود تیاکش میتقد در سال دو ،)گذشته در یعنی( زمان آن هک اند نداشته حق
 ادامـه  عـدم  نـون کا ر،یتـأخ  آن يجـزا  و ننـد ک ریتـأخ ) بکمرت توسط خسارت جبران به يدواریام
 قوه در خود حق احقاق از يادیز دگانید بزه امیپ نیا با د،یترد بدون !هاست آن تیاکش به یدگیرس
 یرسـم  مرجـع  عنوان به قوه نیا بهها  آن ياعتماد یب ساز نهیزم جیتدر به امر نیا و مانند یبازم هییقضا

  .شد خواهد یدادخواه
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 استادیار دانشگاه تهران   محسن برهانی

 
  
 جستار شیپ
ـ   لیتشـک  گـر  هیـ توجعامـل   نیرا اگرنه نخست تیاصل مالک شمندان،یاز اند ياریبس از  یدولـت، ول
 ۀشیدر اند تیاصل مالک تی. اهمدانند یبرآمده از آن م یدولت و نظام حقوق لیتشک یمبان نیتر مهم
 ۀدهـ  رنگهبـان د  يشـورا  یشـرع  راداتیاز ا ياریتا آنجا که بس ستین دهیپوش یبر کس زین یفقاهت

 تیاز انقالب، ناظر به اصل مالک شیپ نیو قوان یاسالم يمجلس شورا مصوباتنخست انقالب به 
 بود.

برآمـده از   تیبر تن، و بعد از آن مالک تینخست مالک یعنیمطلق آن،  در صورت تیمالک اصل
هـا   اعمال اقتـدار دولـت   ۀطیمصون از تعرض و خارج از ح يکار و ثروت افراد، از منظر فقه جعفر

ف آزاد افراد در آن گر،ید انیاست. به ب است از جانـب شـارع مقـدس     شانیچه که مال ا اصل تصرّ
ر  یو عدول از آن جز به نص شرع شده است اسالم جعل نیتابعان د يعنوان حقّ برا به قابل تصـو 
 .ستین

اسـت.   یو خصوصـ  یعمـوم  يدر فضـا  شـان یاز طرق امکان ظهور ا یکیشهروندان،  تیمالک
 ۀطـ یکـه آزادانـه در ح   دهـد  یرخصت را م نیا یآن به شهروندان تابع دولت اسالم یشرع رشیپذ

و در بازار  ندیمصون از تعرض ظاهر شوند، سخن بگو ،یو در قلمرو عموم ارامندیب شیخلوت خو
را  گریکـد یتنها روابط شهروندان بـا    نه تیشد که مالک یمدع توان یم ،رو نیکنند. ازا ینیآفر ثروت
 انی. به بدارد یدولت مصون م ةکه شهروندان را در برابر اراد یاست شرع یبلکه پناه کند، یم میتنظ
ف بـا مالـک اسـت و در قلمـرو تنظـ       ،یکدیگرشهروندان با  مواجهۀدر  گر،ید روابـط   میحق تصـرّ

ـ شـارع تحد  زیتجـو  بنـا بـر  مالک را جـز   ۀسلط تواند ینم تیبا دولت، حاکم دانشهرون ـ نما دی . دی
ه را ا نیا تینسبت به اصل مالک یفقه اسالم کردیرو فات  یکه بعض کند یم جادیامکان بالقو از تصرّ

 يهـا  دهاست بـا ارا  یرزمانیسفانه دأکه مت ی. امکانمیاقتدار حکومت خارج بدان ۀطیرا از اساس از ح
ـ   یو حتّ انهیجو مصلحت يجامعو هاتیتوج ،یاسیس  ؛قـرار گرفتـه اسـت    مـورد هجمـه   یگـاه غرب

ـ کـه ا  ییها از چالش یو برخ عتیبر شر یحق مبتن نیا یاست که به بازشناس يضرور ن،یبنابرا  نی
  .میحق با آن مواجه است بپرداز

 

 جستاري راجع به اصل مالکیت و تهدیدهاي وارده بر آن در نظم جزایی
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ا یو در حالت شک که آ یفیدر خصوص شبهات تکل یعنیهستند،  یعه برائتیون شیاصول مقدمه اول.
-یقرار داده و قائل به برائـت مـ   یفعدم تکلر، اصل را بر یا خیشارع وجود دارد  ياز سو یفیتکل

اصـل بـر    یعنیست. یشارع متوجه تو ن ياز سو یفیو تکل يند که تو آزادیگو یشوند و به مکلف م
ـ بـر ا  یسـت یاست با یفیوجود حکم تکل یکه مدع یف. کسیحق است و نه بر حکم و تکل ن امـر  ی

انـد:   اطیـ هستند اما در خصوص سه موضوع قائل به احت یکه برائت نیا د. حال فقها باینمال اقامه یدل
نـد. در  ینماینمـ  يبرائـت جـار   یراحت کنند و بهیاط مین امور احتیدر ا یعنیدماء و فروج و اموال. 

 يگـر یت بـه د یـ ا مالکیر و آیا خیشده است  زایلت شخص یا مالکیبحث اموال اگر شک شد که آ
م فالن ییم و بگوییننما سلب مالکیت یراحت اط آن است که بهیاحت ير، اقتضایا خیشده است منتقل 

عنوان  ن قاعده بهین راستا فهم نمود. اید را در همیتوان قاعده یشود. میشخص مالک محسوب نم
ـ در دست شخص قـرار داشـته باشـد، ا    ید اگر مالیگویت میامارة مالک ـ ن شـخص را با ی د مالـک  ی
ل یـ از به اقامه دلین ید صاحبمنتقل شده است و  يح به ویق صحین مال از طرینمود و امحسوب 

 یز از لحـاظ شـرع  یـ ن ینیسنگ يهای، با نهیجابیقواعد ا عالوه برگر، ید ين امر ندارد. از سویبر ا
کـه  » حرمه مـال المـؤمن کحرمـه دمـه    «ا یو » ب نفسهیحلّ مال امرء اال بطیال «م: مانند یمواجه هست

 يتـوان بـرا  ینمـ  ین، ازلحـاظ سـلب  یاند؛ بنابرانموده ین نهیریشدت از تصرف نابجا در اموال سا هب
 یط (الناس مسلطون علـ یمانند قاعده تسل ياهم ادله یجابیجاد کرد و ازلحاظ ایت مزاحمت ایمالک

احـراز  بـدون  کـه   آن کند. خالصه مقدمـه اول یاموالهم) دست افراد را در تصرف در اموالشان باز م
  شدت مورداحترام است. ت شرعاً بهینمود و مالک سلب مالکیتتوان از اشخاص ی، نمیل قطعیدل

شـده   یالوصـول تلقـ   الحکم و سهل االحراز و سهل سهل ير امریاخ يها مصادره در سال مقدمه دوم.
ـ بـه مقدمـه اول با    توجه با یلیدهند. ازلحاظ تحلیبدان حکم م به سهولتمحاکم  یاست و برخ د ی

ـ ت افراد را سـلب نمـود؛ ا  یکرد و مالک یتلق یفیتوان حکم تکلیدانست که اساساً مصادره را نم ن ی
 یمکلّف به پرداخـت وجهـ   یفیتکل یاست که شخص را در قالب حکم ينقد يامر برخالف جزا

م امـا  یکنیت او خارج میم. در مصادره مال، شخص را از تحت مالکیینما یدر حق صندوق دولت م
توانـد آن وجـه را از هـر     یم يم و ویینما یم یشخص را مکلف به پرداخت وجه ينقد يدر جزا

 یدانست؛ شخص از ابتدا مالـک مـال   یوضع ید حکمیقت مصادره را باید. در حقین نمایتأم یمنبع
 يت او نبوده اسـت از و یرا که تحت مالک یپردازد و مال یر حقٍّ به تصرف در مال میست و من غین

ت شخص بر مال شـرعاً ثابـت شـده    ین، اگر مالکیمصادره است. بنابرا ين اخذیشود؛ چنیگرفته م
ن، ارتکـاب جـرم   یآن حکـم بـه مصـادره صـادر نمـود. بنـابرا       در مـورد توان  یوجه نم چیه باشد به

دا یـ معنا پ يفریطه حقوق کیقت مصادره اساساً در حیست. در حقیوجه مجوز مصادره اموال ن چیه به
ـ د در ایت بایو مباحث مرتبط با مالک یحقوق خصوصکند بلکه ینم ـ ن مـورد نظـر دهنـد کـه آ    ی ا ی

ـ قـرار داد. ا  مورد فهمرا  یقانون اساس 49د اصل ین راستا بایر. در همیا خیشخص مالک است  ن ی
از ربا، غصـب، رشـوه، اخـتالس، قمـار،      یناش يها دولت موظف است ثروت«دارد: یاصل مقرر م
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مـوات   يهانی، فروش زمیها و معامالت دولتيکارسوءاستفاده از مقاطعهسوءاستفاده از موقوفات، 
به صاحب حق رد کند رمشروع را گرفته و یر موارد غیر کردن اماکن فساد و سای، دایو مباحات اصل

ـ ن حکـم با یالمال بدهد. اتیمعلوم نبودن او به ب در صورتو  ق و ثبـوت  یـ و تحق یدگید بـا رسـ  ی
رد مال به صـاحب   به دنبالن اصل ید اییفرمایکه مالحظه م چنان». ا شودله دولت اجریوس به یشرع

  شود.یل داده میالمال تحوتی، مال به بيمعلوم نبودن و در صورتحق است و 
اشاره کنم تا مشخص شـود   یفقه یخواهم به فرعیروشن شدن موضوع اجازه م يبرا مقدمه سوم.

ـ آیمصادره اموال به حساب نم يبرا يز مجوزینجرایم  نیتر که ارتکاب بزرگ جـرایم   از یکـ ید. ی
از انـواع جهـاد    یکیاست که  یشود، جرم بغیمطرح م يرین که در قالب جنگ و درگیار سنگیبس

السـالم اسـت؛    هیـ ، خروج بر امام معصوم علیفقها از جرم بغ مورد اتفاقف یشود. تعریمحسوب م
ن عنـوان  یاو را ساقط کنند. مصداق واضح اند تا حکومت یبر امام معصوم خروج نما یگروه یعنی

را که بـر بغـات بـار     یم که احکام مختلفیستیاست. در مقام آن ن یرالمؤمنینامجنگ جمل در زمان 
بـر امـام    یم؛ اگـر کسـان  یکنـ  ین فروعات اشاره میاز ا یکیم و تنها به یکن یل و بررسیشود تحلیم

ور شـود  ز جنگ شعلهیساقط کنند و عمالً ن شان را از حکومتیر بکشند و بخواهند ایمعصوم شمش
ا امـوال  یت اموال بغات چگونه خواهد بود؟ آیو بغات شکست بخورند و جنگ مغلوبه شود، وضع

گـر مصـادره   ید يها نه و مکانیکه در جنگ جمل شرکت کردند و شکست خوردند، در مد يافراد
ر یدست به شمش یمحقق شده است و گروه یمانند بغ يدید که جرم شدییخواهد شد؟ دقت بفرما

ها شدها اموال کشتهیاند. حال آر شدهیا دستگیافراد کشته و  یاند و جنگ در گرفته است و برخبرده
 ينظـر فقهـا   شـود؟ اتفـاق  یشان نسبت به اموالشان سلب مـ یت ایا مالکیتوان مصادره نمود؟ آیرا م
شـان بـه   یشـود و امـوال ا  یوجـه سـلب نمـ    چیهـ   هر شهرها بیشان در سایعه آن است که اموال ایش

انـد و  که بغات با خود به اردوگاه آورده یاموالکه  در مورد این ید. حتیوراثشان به ارث خواهد رس
وجـود   یافتاده اسـت بحـث مفصـل فقهـ     یدولت يروهاین به دست، اردوگاه یپس از شکست نظام

ـ یـ گیصورت مـ  سلب مالکیتن اموال یفقها اعتقاد دارند که حداقل نسبت به ا یدارد: برخ  یرد ول
ـ رد و ایـ گیصورت نمـ  سلب مالکیتز ین اموال نینسبت به ا یت فقها اعتقاد دارند که حتیاکثر ن ی

ـ وجود دارد کـه ا  یها فرع فقه ن مطلب دهیماند. مشابه ایم یت بغات باقیاموال کماکان در مالک ن ی
آن اشاره شـده اسـت.    عدم سلبت و یگاه مالکیرا ندارد و به جاها  آن ت پرداختن بهیمختصر ظرف

انقـالب   يشورا 10/4/1358ران مصوب یع ایرا با قانون حفاظت و توسعه صنا ین فرع فقهیحال ا
کـه صـاحبان آن از    یع و معـادن بزرگـ  یصـنا «داشت: یآن مقرر م 2د که بند ب ماده ییسه فرمایمقا
بـه   یع حقـوق عمـوم  ییوع از امکانات و تضـ م گذشته، استفاده نامشریبا رژ یرقانونیق روابط غیطر

نفـر از   51 یو سـپس اسـام  ». هسـتند....  يمتـوار هـا   آن از یاند و برخ افتهیکالن دست  يها ثروت
هـا و مؤسسـات    شده و کارخانه سلب مالکیتشان یشود که از ایران ذکر مین صنعتگران ایتر بزرگ

  شوند! یاعالم م یشان ملّیا
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حکـم بـه مصـادره     یراحت توان بهیگانه فوق روشن شد که نممقدمات سه به  توجه با مقدمه چهارم.
داد. اقدام به مصادره اموال و سلب مالکیت در بسیاري از محاکم سرایت کرده است؛ از مصادره اموال 

ساده تا مصادره اموال فردي که در نظام پهلوي داراي سابقه مدیریتی بوده اسـت تـا    فروش دستیک 
  مصادره اموال تاجري که در تجارت خود یکی از مقررات قانونی را رعایت نکرده است تا ...

 یناشـ  يها دولت موظف است ثروت«دارد: یان میب 49در اصل  یگذشت قانون اساس چه چنان
هـا و  يکـار ختالس، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاسـتفاده از مقاطعـه  از ربا، غصب، رشوه، ا

ر مـوارد  یر کردن امـاکن فسـاد و سـا   ی، دایموات و مباحات اصل يهانی، فروش زمیمعامالت دولت
ن یالمال بدهد. اتیمعلوم نبودن او به ب در صورتو به صاحب حق رد کند رمشروع را گرفته و یغ

، 49اصـل   يدر اجـرا ». له دولت اجـرا شـود  یوس به یق و ثبوت شرعیو تحق یدگید با رسیحکم با
 يقانون نحوه اجرا يو قانون شمول اجرا 1363مصوب  یقانون اساس 49اصل  يقانون نحوه اجرا

 1368و قاچاق مصـوب   یفروش از احتکار و گران یناش يهاثروت در مورد یقانون اساس 49اصل 
 49موضوع اصل  يهابه پرونده یدگینامه، نحوه رس نییه آیاصالحها  آن د و متعاقبیب رسیبه تصو

ن اصـل  یران و مشمولیمقامات و مد ییبه دارا یدگینامه رس نییز آیو ن 1380در سال  یقانون اساس
دو نکتـه حـائز    1380نامه مصوب سـال   نیید. در آیب رسیبه تصو 1388در سال  یقانون اساس 49
کشور بـا   عالی دیواندنظر و ی، تجديبدو يهاقضات دادگاه 3ماده ت است: اول، مطابق تبصره یاهم
منصـوب خواهنـد    قـوه قضـاییه  س ئیو ابالغ ر 49اصل  يهاپرونده يریگیشنهاد ستاد نظارت و پیپ

 ان نموده است که از جملهیه را بیت فقیق اموال مربوط به والیاز مصاد یبخش 6شد؛ دوم، در ماده 
ز امـوال  یرد و نیگیه قرار میفق یار ولیس و خروج از ذمه در اختیاست که از بابت تخم یاموالها  آن

س یهـا و جواسـ  سـت یونی، صهیبـاغ  يهـا محارب (گروه يهاکه از کشور خارج و با گروه يافراد
 نامه، از حدود اصل نییآ 6ر ماده یرسد که بند اخیها) ارتباط دارند. به نظر م ا و مانند آنیسازمان س

فـر حکـم   یبر استرداد اموال نامشروع فراتر رفته و به مصادره اموال از باب ک یمبن یقانون اساس 49
قـت  یدر حق 49نگاه به استرداد امـوال داشـت و اصـل     یکه مقنن قانون اساس ی حال کرده است، در

  شخص است. یت ثبوتیمالک یتعدم مشروعبر  یمبتن یحکم حقوق ینوع
ن مـرتبط بـا   ینسبت بـه قـوان   ینی، بازبین اصول قانونیو همچن یفقه یمبانبه   توجه در آخر، با
 است. يمحاکم ضرور یبرخ يهاهیمصادره و رو
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 پزشک و دانشیار دانشگاه گیالن روان هما ضرّابی  

 
  

 ریدر مسـ  يو علوم رفتـار  یختشنا روان یبه کار بردن اطالعات پزشک یبه معن یقانون یپزشک روان
در  یکـاف  یآگاه دیبا شتحقق اهداف يبرا یقانون یپزشک است. روان يفریو ک یمدن نیقوان ياجرا
 در زمینـۀ موجود  نیرا از قوان خود هیطور مداوم اطالعات پا باشد و به داشته یاختالالت روان مورد

  .مطلع باشد یها و کتب مدون حقوق نامه نییمرتبط در آ یمواد قانون ازو  کند روز به یروان بهداشت
ممکـن اسـت    یاست. قاضـ  ییاالت مراجع قضاؤبه س ییپاسخگو یپزشکان قانون روان فیوظا

ـ  سـالمت  نییتع یمقصود قاض کهاست  یهیاز افراد را سؤال کند. بد یبرخ یسالمت روان  و یروان
ـ   یبررسـ  کـه  يافراد. استنظر مورد فرد در حقوق از يور بهره يبرا تیاهل داشتن  یسـالمت روان

ـ و  یادامه دادرس يو اعالم آن براها  آن باشـد  یمـ  يالزم و ضـرور  ییقضـا  يهـا  يریـ گ میتصـم  ای
 :از اند عبارت

 يخصوص افراد به ،دارند را خود اموال دنیسپردن وکالت و بخش ت،یوص ،که قصد انجام معامله یکسان .1
ـ  و دیشد یابتال به مشکالت جسمان ۀنیزم ایو  هستندباال  نیسن درکه  ـ مشـکالت   ای ـ  و یروان ـ  ای  یذهن

 ؛حضور در دفاتر استها  آن دارند و قصد
 ؛از بدن خود را دارند يعضو يقصد اهدا که یکسان .2
ـ گمیتصـم  يبرا نیزوج تیاهل نییتع یعنی ،دارند متارکه قصد که ینیزوج  .3 از حقـوق   يوربهـره  و يری

 ؛خود
 ؛را دارند یکه قصد استخدام در ادارات دولت یکسان  .4
 د؛طفل را دار يکه قصد حضانت و نگهدار يوالد  .5
 بـه  را یطفلـ  کـه  رنـد یبگ میند و تصـم ا هشدنمشترك صاحب فرزند  یها زندگسال از پس که ینیزوج  .6

  ؛رندیبپذ یخواندگفرزند
 مراکـز  از یکـ یبـه   یاز سالمت متعارف روان يبرخوردار در صورت کهخانمان یسرپرست و بیافراد ب .7

 .شوند ارجاع یمناسب ينگهدار محل به سپس و یمعرف یستیبهز سازمان بحران در مداخله
 یدچـار نـوع   رسـد  یمـ  بـه نظـر  است که  يافراد نهیمعا یقانون یپزشک روان فیاز وظا یبخش

 :است لیکه شامل موارد ذ هستند یروان يماریب

 

 پزشکی قانونی پزشک قانونی و نسبت روانشرح وظایف روان
 با سیستم قضایی
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از  يادر حال ارتکاب جرم بـه درجـه   ایآکه  این مجرم؛ فرد کی در یروان يمارینوع ب ی) بررسالف
از  يا . اگـر سـابقه  ریخ ای استباشد مبتال بوده  يو يفریک تیمسئول سالب که یروان يماریب
 وقـوع  بـا  را آن ارتبـاط  دیبا داشته باشدوجود  یتیمشکالت شخص ایو  صرع ،یروان يماریب

 یداد و بـه قاضـ   صیمجـرم را تشـخ   يریپذتیمسئول تینها شدت آن و در ،درجه آن جرم،
 نمود؛اعالم 

 یبرد و قرار است نـوع یکه در حبس به سر م یمجرم فرد یروان يمارینوع و شدت ب ی) بررسب
  اعمال شود. يو در موردمجازات 

 ر؟؛یخ ایباشد یمجازات م يمجرم مانع از تحمل حبس و اجرا یروان يماریب ایآ
 ت؛یجنس رییو ارائه مجوز تغ یجنس تیابتال به اختالالت هو دیی) تأج

 بـه  ابـتال  بـه دلیـل   یاخذ مجوز سقط درمان يبرا يو همسر و باردار خانم کی يتقاضا یبررسد) 
 ؛یروان هاي يماریب از ینوع

حـق انتقـال از محـل     مه،یحق ب ،ياز حقوق مستمر يورمنظور بهرهبه یکارافتادگاز زانیم نیی) تعه
 ؛خاص ينهادها یتحت سرپرستقرار گرفتن  ایاشتغال و سکونت و 

 کار نیحوادث ح ،نزاع ،وارده (تصادفات يمتعاقب تروماها ینوع و شدت عارضه روان یابیو) ارز
ـ  بیآسـ  زانیـ م نیـی تع ؛)ییزناشـو  اختالفات و  فیوظـا از جملـه   حاصـل از آن  رشا و یروان

 است. یپزشکان قانون روان
فـرد   بـا  قیدق ۀحال کامل و انجام مصاحب اخذ شرح يموارد نیدر چن یپزشک قانونروان فهیوظ
 بـر  دیـ أکت گذشـته،  در فرد انطباق قدرت و یتیشخص يها یژگیکسب اطالع از و و دهید بیآس

  است. یآگه شیپ و یدرمان يزیر برنامه و صیتشخ سپس و فرد بر حادثه ریثأدرك معنا و ت
بـه   یطیدر اثر عوامل مح دو هر بیآس و روان و جسم متقابل ریثتأ بر دیکأضمن ت پزشکروان

  .است یجبران ينژند به نام روان يا دهیمراقب پدکه  این ضمن ؛پردازدیم یشاک از تدلدفاع مس
دچـار اخـتالل    یعنی است، یجنس یناتوان دچار همسر يادعا به که يمرد از یپزشکروان نهیمعا ز)

 د؛باشیم یدائم یانجام عمل مقاربت جنس يبرا یناتوان ایو  یجنس لیدر م
 ارجـاع  یانتظـام  يرویـ ن ای و خانواده توسط که یروان مزمن و حاد مارانیب يبستر محل نیی) تعح

و از نظـر   بنگـرد نگر بـه او  کل دگاهید کی با مجرم نهیمعا هنگام دیپزشک باوانر. اند شده داده
 يو یاجتماع و یخانوادگ سوابق زیقرار دهد و ن مورد بررسیاو را  یستیو ز یاجتماع ،یروان
   د.ینما یبررس را

 يرفتار اختالالت نیب رابطه کشف و یاحتمال يماریب نوع نییتع یپزشکهدف از مصاحبه روان
  :ردیقرار گ مورد مالحظه دیبا یقانون یپزشک . دو نکته مهم در رواناست یارتکاب جرم و متهم

  ؛دارد وجود مختلف يکشورها نیقوان نیب یاساس يها تفاوت .1
  .مطلق وجود ندارد یخوانهم یپزشکروان و یقانون میمفاه نیب .2
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  جرم و یروان يماریارتباط ب
:شود تخلف ای جرم مرتکب است ممکن ریز به دالیل یروان ماریب

ـ  و يمغـز  عاتیضا ای یشیپرروان یعلت دچار بودن به نوعبه 2توهم ای 1انیوجود هذ .1  مصـرف  سـوء  ای
 مواد؛

کـه این ای و ردیگ صورتدلخواه  ریغ يهاتیشود جرم در موقعیم سبب که یتیابتال به اختالالت شخص .2
ـ بیشتري به ز لیتما مبتال فرد ،اختالالت نیاز انواع ا یوجود بعض در صورت  و نیقـوان  گذاشـتن  پـا  ری
 ی؛کوپاتیسا ای یاجتماعضد تیمانند اختالل شخص .دارد یاجتماع مقررات

 يافـروز آتـش  ،ي. مانند قماربازشود یم 4يجبر ای و 3يا هتکان يکه سبب بروز رفتارها یابتال به اختالالت .3
 ؛ياجبار

  .کیعالئم نوروت ریبودن آستانه تحمل و سا نییپا ي،ریپذکیوجود حاالت تحر .4

  :دارد وجود یاساس هیدو نظر یرابطه جرم با اختالالت روان در مورد
اسـت   يمـار یدچار ب که یوقتمجرم تا ـ   ماریب ،لذا ؛است یروان يماریاز ب یناش ماًیمستقالف) جرم 

نمود؛ يماریب درمان به اقدام دیحذف جرم با يو برا استارتکاب مجدد جرم  در معرض
 ،. در اکثر مطالعاتستین يگریمعلول د کی چیهدارند و  هیدوسو ارتباط یروان يماریب و جرم ب)

 ییاروپـا  يبوده اسـت. در کشـورها   يعاد تیباالتر از جمع یروان مارانیارتکاب به جرم در ب
ـ  مـاران یعوامل مـرتبط بـا وقـوع جـرم در ب     نیتر عیسوء مصرف الکل و مواد مخدر شا  یروان

  گزارش شده است.
آشکارسـاز   یطیدارد و عوامل مح کیوراثت و ژنت يا نهیطور خالصه فرد مجرم که عوامل زم به

(مانند عوامـل   جرم از بازدارنده يروهایتوان ن چه چنان ،مانند سوء مصرف الکل و مواد داشته باشد
به  یراحتباشد به فیضع يعمل) در و يامدهایو ترس از پ یاجتماع تیو موقع یاخالق ،ياقتصاد

.دینمایمعمل مجرمانه مبادرت 

1. Delusion
2. Hallucination
3. Impulsive
4. Compulsive
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  قاضی دادگستري و دانشجوي دکتري حقوق خصوصی    امیرحسین علیزاده

 
  

  چکیده
 محـاکم  در متعـارض  آراي صدور

 و حـق  احقـاق  تنهـا  نه دادگستري
 سازد، می منتفی را خصومت فصل

 رسـالت  و دادگسـتري  بلکه وجهه
 را عدالت ایجاد بر مبنی آن اصلی

 آن پرسـش . کنـد  می نیز مخدوش
 آرا تعـارض  علتی چه که به است
 چــه بــه و پیونــدد مــی وقــوع بــه

 چنـین  ایجـاد  از تـوان مـی  طریقی
 مقاله این. کرد جلوگیري تعارضی
 از اســتفاده بــا تحلیلــی یوهبــه شــ
 و بررسـی رویـه   اي کتابخانه منابع

 نگرش با و همچنین ایران قضایی
 پذیرفتـه اسـت و   صورت تطبیقی

 دهـد  مـی  نشـان  نتیجۀ این بررسی
 عوامـــل در ریشـــه آرا تعـــارض
در  پـردازي  نظریه که دارد مختلفی
 اســت و مشــکل بســیار آن مــورد
 باید بود؛ بنابراین، نخواهد کارآمد

ــارض ــه تعــ ــدگاه از آرا بــ  دیــ
 در و بنگـریم  عملی و پراگماتیک

 هـاي  داده بـه  با توجـه   و مورد هر
ــده  راهکــاري مختلــف هــاي پرون

 از و دهـــــیم ارائـــــه خـــــاص
 مـورد  ایـن  در کلـی  پردازي نظریه

ــزیم ــن در. بپرهی ــه ای ــده مقال  عم
ــاد مـــوارد  آراي در تشـــتت ایجـ
ــایی ــونگی و قض ــع چگ  را آن رف

 آرا تعـــارض. نمـــودیم بررســـی
 در تعـارض  از ناشـی  است ممکن
 آن موجهـه  علـل  یـا  و رأي نتیجه
 تعارضی چنین از رفت برون. باشد

ــد ــال نیازمن ــؤثر اعم ــاي م  ابزاره
 از مـدنی  دادرسی آیین در موجود
 امـر  ایـراد  دعـوا،  سبق ایراد جمله
 توقـف  صـدور  همچنـین  و مرتبط

 منـوط  دعاوي در اناطه و دادرسی
 امـر  اعتبـار  امـر  ایـراد  به توجه و

 ضـمنی  و صـریح  از اعـم  مختومه
  .است

  تعارض منوط، دعاوي رسیدگی، اساسی ضروریات ضمنی، مختوم امر اعتبارواژگان کلیدي: 
  
  مقدمه. 1
 کلیـت  بـر  ناظر که داریم نظر قواعدي به شودمی اصل از سخن که زمانی حقوقی گفتمان در

 قـوانین  تحـول  سـیر  اساسـی  خصوصیات منظم مطالعه براي خواه اصول .است حقوقی نظام
 کلـی  بـه  خصوصـیت  حیـث  خـواه از  و شود تعریف قانون روح درك و بررسی و موضوعه
، )79ــ 77: 1376 بـوالنژه، (گیـرد   یبرمـ  در را نـامعین  استعمال موارد تعداد که گردد تعریف

 همـین  به است؛ انکار غیرقابل گذاري قانون مرحله حتی و قضایی رسیدگی در آن کارگیري به
 در را آن اصـول  تأییـد  بـا  گـذار  قانون جهت یک از است؛ دوگانه منبعی داراي اصول جهت

 اصول به قانونی مقرر وجود بدون است ممکن دیگر سوي از و دهد می قرار قانونی مقررات

  محاکم در متعارض آراي صدور علل تحلیل در جستاري
 آن رفع چگونگی و
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 هسـتند  يفـوق دسـتور   یـا  و فراقـانونی  ارزشـی  داراي اصـول  جهـت  همـین  به 1شود، استناد
(Brunet, 2006: 207-208).  

. اسـت  حـاکم  یحقـوق  نظـام  درون يساختار نظم گردد یم جادیا اصول نیا يورا در که چه آن
ـ  از اسـت،  اسـتوار  ییقضـا  یدگیرس در نظم بر آن ساختار یاساس مؤلفه که زین یمدن یدادرس  کی
 آن، هدف تینها در و گرددیم ظاهر یدادرس فاتیتشر آن پس در که کندیم يرویپ اصول سلسله

 یاجتمـاع  يهـا اسـت یس و کارکردهـا  اهداف، ياجرا حق، احقاق و اختالفات وفصل حل عالوه بر
 اعمـال  در معقـول  تناسـب  و کارایی شیافزا زین یمدن یدادرس از هدف. (Uzelac, 2014: 6)است 
 یدادرسـ  اراتیـ اخت جهـت  نیهمـ  به است؛ مطروحه يهاپرونده به یدگیرس در تیریمد يابزارها

 ایجـاد  و طـرفین  حقـوق  بر تأثیر قضاوت نتیجه زیرا است، ماهوي و شکلی اختیارات از اعم یمدن
 بـه  رسیدگی و دادخواهی غایی و هدف. (Zuckerman, 2009: 53)است  آن اجراي و جدید رابطه
 معارضـه،  بـدون  يو حـق  تـا  است آن خواهان يمدعا. استنهفته  يدعو يمبنا حقِ احراز در آن،

  .دینما فایاست را بهمحکوم ییاجرا ندیفرا خاطر درآسوده تا ردیگ قرار حکم لحوق مورد و احراز
 بـه  یاصول یژگیو محاکم يآرا نیب تعارض عدم وجود ،یمدن یدادرس در ینظم نیچن درك با
 یحتـ  کند و یم مخدوش را ییقضا يآرا اتقان يها انیبن اصل نیا به عدم توجه رایز رد،یگیم خود
 انیـ ب کـه  دارد يمتعـدد  تبعـات  و آثار متعارض، يآرا صدور. شود یم عادالنه یدادرس سلب سبب
 آن بـودن  االجراالزم و ییقضا احکام استحکام ينابود آن یاصل وجه اما ست،ین ریپذامکان آن تمام
  .است حق احقاق در یعموم اعتماد سلب و

 يمواز يدعاو طرح امکان. دارد يمتعدد مسائل در شهیر آرا تعارض جادیا یچگونگ و ییچرا
 نـد یفرا جـاد یا و خواسـته  عنـوان  به يدعو سبب ینیگزیجا ای و خواسته عنوان رییتغ ثیح از صرفاً
ـ رو در کـه  اسـت  یقیمصـاد  ه،یـ اول يرأ موجهه علت بردن نیب از يبرا یدادرس دیجد  ییقضـا  هی
 نیا تیتثب يبرا جادشدهیا يابزارها و گذار قانون کردیرو که است آن پرسش. دارد فراوان يها مثال
 از ن،یطرف یدفاع حقوق حفظ با توانیم چگونه ست؟یچ تعارض جادیا علل است؟ بوده چه اصل

  کرد؟ يریجلوگ آرا نیب تعارض
  

  آرا تعارض یشناس مصداق .2
ـ ا به ورود از شیپ اما. باشد متعدد اسباب معلول است ممکن ییقضا يآرا تعارض ـ با بحـث  نی  دی
 حکـم  ياجرا مرحله در تعارض از دینبا یدادرس ندیفرا در و اثبات مقام در تعارض که شود توجه

                                                            
قضاییه که به تلقی اصل کلی با توجه  اداره حقوقی قوه  24/09/1398مورخ  1404/98/7 شماره نظریهعنوان نمونه  به  .1

کلـی و  مقطع واخواهی بخشی از مرحله نخسـتین اسـت و بـا توجـه بـه اصـول       به مقررات موجود پرداخته است: 
عمومات قانونی مربوط به دادرسی نخستین، رسیدگی به واخواهی، مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین 

علیه هرچند واخواهی متکی  جهت حضور در این جلسه است. بنابراین در رسیدگی به درخواست واخواهی محکوم
  .و طرفین را به رسیدگی دعوت نمایدبه دلیل و مدرکی نباشد، ضرورت دارد که دادگاه وقت رسیدگی تعیین 
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 دو در زمـان هـم  بـه نحـو   حکـم  صـدور  که یحالت از است اعم تعارض قتیحق در. گردد کیتفک
 از آنـان  از یکـ ی ياجـرا  عدم امکان واسطۀ بهکه  آن ای و گرددیم یمنتف متقابل آثار به جهت پرونده

ـ نظر و روشـن  و ثابـت  ياریـ مع دادن اگرچـه . گردد جادیا تزاحم گرید يدعوا در صدور ثیح -هی
 بـه نحـو   پرونـده  هـر  در و یعملـ  به نحو دیبا و است سخت و دشوار يکار مورد نیا در يپرداز
 که یتیوضع هر در که داشت انیب توان یم وجود نیباا رد،یگ قرار مورد بررسی تعارض جادیا خاص
ـ نما مخـدوش  و متزلـزل  را گرید پرونده در ياتخاذ میتصم ارکان پرونده، کی در میتصم اتخاذ  دی

 سـاخت،  جـدا  آن موجهـه  علـل  و اسباب از را يدعو جهینت دینبا نیب نیا در. است محقق تعارض
ـ نما یمـ  جادیا را جهینت منظم و کپارچهی يندیفرا صورت به پرونده هر در ياتخاذ میتصم رایز  و دی

 و تحقق تا است آن یپ در موجهه علل رایز دارد، یدر پ را جهینت يانتفا میتصم موجهه، علل يانتفا
 در ضمنِ علل. سازد مشخص را يدعو جهینت تینها در و موجه را يدعو کی ارکان عدم تحقق ای

ـ  و کننـد  یاستناد مـ  آن به پرونده نیطرف که دارد قرار یموضوع و یحکم جهات هیکل زین موجهه  ای
 یدادرسـ  در که چه آن هر ن،یبنابرا پردازد؛یم آن به یمدن یدادرس یقاتیتحق عنصر يورا در دادگاه

ـ نما جادیا را تعارض عنصر تواندیم است میتصم اتخاذ يضرور الزمه پرداخته شده و آن به  در. دی
 توانـد ینمـ  ياگستره نیچن در تعارض رایز است، برخوردار يترکم تیاهم از يرأ مقدمه انیم نیا

 خـود  ریـ اخ مـوارد  بلکه باشد، مشخص خواسته موضوعات ای و نیمع و خاص نیطرف نیب محدود
 جهـت  نیهمـ  بـه . اسـت  آن جهینت و يرأ موجهه علل و اسباب تعارض یکل تیوضع از یمصداق
  .میدهیم قرار مورد بررسی یکل بخش دو در را آرا تعارض

  
  يرأ جهینت در تعارض .1ـ2

 جهـت  نیهمـ  بـه  اسـت،  گریکـد ی بـر  آرا ریتأث زانیم ثیح از بخش نیا در صورت گرفته کیتفک
 دو از یناشـ  تعارض آن در که یحالت نمود: انیب موضوع به نسبت را هم از مجزا فرض دو توان یم

ـ  یتعارضـ  نیچن که یحالت است و یحقوق دادگاه از صادره دادنامه  یحقـوق  و يفـر یک دادنامـه  نیب
 مـورد اسـتناد   دادنامه که یحالت کرد: اضافه را گرید حالت دو دیبا فوق فرض دو بر. شودیم جادیا
 بـه  نسـبت  صـادره  دادنامـه  کـه  یرد و حالتیگیم قرار مورداستفاده ییابتدا يدعو نیطرف همان نیب

 که صورت نیا به کرد، اضافه را يگرید حالت توانیم حاالت نیا به. شودیم استناد یثالث شخص
 واحـد  موضـوع  بـه  نسـبت  کسانی جینتا باشند، واحد پرونده نیطرفکه  آن بدون موارد از یبرخ در
ـ ا کـه  اسـت  یحـالت  موضوع آسان فرض. شودیم جادیا مجزا پرونده دو در شخص دو يبرا  دو نی
 مـورد اسـتناد   گرید پرونده در آرا نیا اگر اما اندنگرفته قرار مورد استناد گرید ثالث يدعو در يرأ

ـ   خلـع  يدعـو  اسـت  ممکن مثال، يبرا است؟ مرجح يگرید بر یک کدام رندیگ قرار  اسـتناد   بـه  دی
 يادادنامـه  بـه  یدادرسـ  جلسـه  در يدعو خوانده و شود مطرح صادره سابق تیمالک اثبات دادنامه
 يبـرا  یحلراه چه دیبا حال. شده است صادر زین يو به نفع تیمالک اثبات بر حکم که دینما استناد
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 در را یاساسـ  نکتـه  دو دیبا پاسخ در 1نمود؟ اتخاذ مطروحه پرونده به یدگیرس و تعارض نیا رفع
هـا   آن از یکـ ی يالغـا  و گـر ید يرأ به نسبت يرأ کی حیترجکه  آن اول کرد: لحاظ یمدن یدادرس

 و بـوده  هیـ اول يدعـو  دو به کننده یدگیرس دادگاه از ریغ یدادگاه در پرونده که یتیوضع در ژهیو به
 سـت، ین يمستند چیه يدارا شده باشد، یقطع آن بدون يگرید و یقطع دنظریتجد مرحله در یکی
 صادره يرأ 2یمدن امور در انقالب و یعموم يهادادگاه یدادرس نییآ قانون 8 ماده سو کی از رایز
 دادگـاه  و داندیم اثر يدارا دهینگرد الغا یقانون جهات از یکی بنا بر که یزمان تا را دادگاه يسو از
 مـاده  4 بنـد  بـر  ناظر زین 3ریاخ قانون 439 ماده حکم گر،ید ياز سو کند. الغا را آن تواندینم گرید

 بـا  صـرفاً  الغـا  است که یهیبد و شده باشد صادر واحد دادگاه از حکم که است قانون نیهم 4264
 یطیشـرا  نیچنـ  از آن طـرح  بـدون  تـوان ینمـ  و اسـت  ریپذامکان اعاده دادرسی دادخواست طرح

  .کرد استفاده
 طبـق  بـر . اسـت  یحقوق با يفریک دادگاه يرأ تعارض داشت انیب توانیم که را يگرید فرض

 يبرا باشد یحقوق امر در مؤثر که يفریک دادگاه در صادره يرأ يفریک یدادرس نییآ قانون 18 ماده

                                                            
خر اسـت،  ؤخواهـان بـا دادنامـه اثبـات مالکیـت کـه مـ       آباد مازندران: دادگستري خرم 25/05/1397نشست مورخ   .1

کند، خوانده با ارائه دادنامه اثبـات مالکیـت مقـدم نسـبت بـه       المثل آپارتمان مطرح می دادخواست خلع ید و اجرت
یـک مقـدم    خر کـدام ؤدر تعارض دو دادنامه مقـدم و مـ   ؛تقاضاي رد دعوي خواهان را نموده است ،همان آپارتمان
همـین فـرض در تعـارض بـین      یک از طرفین باید دعواي اعتراض ثالث اصلی یا طاري مطـرح کننـد؟   است؟ کدام

 دادنامه مالکیت و سند رسمی به چه نحو خواهد بود؟
هاي عمومی و انقـالب در امـور    قانون آیین دادرسی دادگاه 439و  376از مواد  بنا به مستنبط ،اوالًنظر هیئت عالی:   

 ،اختالف تغییر نماید که طرفین یا مورد چه در یک موضوع واحد آراي مغایر صادر شده باشد، بدون این مدنی، چنان
زي خوانـده در تعـارض   الصدور مورد ابرا شده توسط خواهان با رأي مقدم  چه رأي ارائه ؛اعتبار است رأي مؤخر بی

درنتیجـه بنـا بـه     .باشد فیه که فاقد سند رسمی است، نمی بوده و دلیلی بر مالکیت خواهان نسبت به آپارتمان متنازع
عـالی کشـور، دعـوي خلـع یـد مطـابق        ت عمومی دیوانئهی 83/ 10/ 1مورخ  672مالك رأي وحدت رویه شماره 
شود؛ ضـمناً   آ.د.م قرار رد دعوي (قرار عدم استماع دعوي) صادر میق. 2استناد ماده   مقررات طرح نشده است و به

دعـوي اعتـراض ثالـث اصـلی توسـط طـرفین        ،ثانیـاً  .استماع نـدارد  یتتبع آن قابل المثل نیز به دعوي مطالبه اجرت
 یک از طرفین باید دعواي طاري طرح نماید بستگی به وضـعیت پرونـده و اصـحاب    که کدام طرح نیست و این قابل

در صورت تعارض دادنامه با سند مالکیت، چون دادنامه هم رسمی است و هم داللت بر مالکیـت   ،ثالثاً. دعوي دارد
صالح نقض و بالاثر نشده باشد بر سـند مالکیـت مقـدم اسـت؛ لـیکن ایـن        دارد؛ بنابراین تا زمانی که از مرجع ذي

-https://www.neshast.org/Home/GetPublicJSessionTranscript/8a76eb30-80b4 اســت. قابلیــت اســتناد نســبی
4649-a59f-08d638619483  

دهد و یا از اجـراي آن جلـوگیري    تواند حکم دادگاه را تغییر هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی .8ماده    .2
  .نموده باشد هم در مواردي که قانون معین آن صادر نموده و یا مرجع باالتر،  کند مگر دادگاهی که حکم

دادرسی حکم دوم را نقـض و   اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده :439ماده    .3
  .خواهد بود  حکم اول به قوت خود باقی

دادگاه صـادر شـده اسـت     توسط همان حکم صادره با حکم دیگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبالً  .4
  .قانونی موجب این مغایرت باشد  که سبب بدون آن متضاد باشد
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 آن ارتباط و يفریک يآرا بودن مطلق وصف از یناش یاصل نیچن 1.است االتباعالزم یحقوق دادگاه
ـ  تینسـب  وصـف  يدارا کـه  یحقوق يرأ برخالف قتیحق در. است یعموم نظم با  آن نیطـرف  نیب

 بوده مطلق اعتبار يدارا يفریک میتصم کند، ینم جادیا یفیتکل و حق ثالث شخص به نسبت و است
  .(Mazeaud & others, 1958: 1747)است  مؤثر مسائل تمام و اشخاص همه به نسبت و

  
  موجهه علل در تعارض .2ـ2

. اسـت  صـادره  آراي موجهـه  علـل  در تعـارض  از ناشی محاکم آراي در تعارض دیگر صورت
 قـرارداد  و سـاخت  در مشـارکت  قـرارداد  اسـتناد  بـه   خواهـان  اي پرونـده  در نمونـه،  عنـوان  به

 مطـرح  رسـمی  مالـک  و فروشـنده  پـیش  علیـه  را رسـمی  سند تنظیم به الزام دعوي فروش پیش
ـ  واحد که داردمی بیان دفاع مقام در رسمی مالک دادرسی جلسه در. کند می شـده   فـروش  یشپ

 متعاقبـاً . اسـت شـده   واقـع  وي سهم در نامه تقسیم حسب و است نبوده فروشنده پیش به متعلق
 تفـاوت  مالک استنادي نامهمشارکت با که نمایدمی استناد اي نامه مشارکت وجود به نیز خواهان

 جهـت  همـین  بـه  و اسـت  فروشـنده پـیش  مقسومه در شده فروشپیش واحد آن طبق بر و دارد
 پرونـده،  این با زمانهم. گرددمی مالک سوي از شده ارائه مشارکت قرارداد بودن مجعول مدعی

 فروشـنده  پـیش  و مالـک  علیـه  که مذکور آپارتمان خریداران پیش از یکی که دیگري پرونده در
) مالـک  مـورد اسـتناد   مشـارکت  قـرارداد  بـه  اسـتناد  با(نماید  می مطرح دیگري واحد به نسبت
 بـر  حکـم  در نهایـت  و پـذیرد  نمی صورت ایرادي گونه هیچ ابرازي مشارکت قرارداد به نسبت
 مشـارکت  قـرارداد  اول دعـوي  در چـه  چنـان . شـود مـی  صادر انتقال رسمی سند تنظیم به الزام
 داراي رأي دو شـود،  صـادر  آن مبنـاي  بـر  رأي و شود شناخته مجعول مالک سوي از شده ارائه

  .هستند موجهه علل بخش در تعارض
  
  آرا تعارض از رفت برون حلراه .3
ـ با یتیوضع نیچن از يریجلوگ يبرا مطمئن یحل راه جادیا و آرا تعارض از رفت برون يبرا ـ  دی  نیب
 یدگیرسـ  حـال  در مختلـف  يدعـاو  کـه  يا مرحلـه  اول، شـد:  قائل تفاوت یدادرس از مرحله سه
 و مطـرح  نیعنـاو  از یکی که يا مرحله دوم، اند؛دهینگرد يرأ صدور به یمنته کدام یچه و باشند یم

 سـوم،  گـردد؛  یمـ  طرح آن با مرتبط و مورد نیا در زین يدیجد يدعو و شده يرأ صدور به یمنته
ـ نها در و گـردد  یمـ  حکم صدور به یمنته کی هر و مطرح جداگانه به نحو که مختلف يدعاو  تی
  .شود یم آرا ياجرا در امتناع سبب

  
                                                            

هرگاه رأي قطعی کیفري مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، براي دادگـاهی کـه بـه امـر حقـوقی یـا ضـرر و زیـان           .1
  .االتباع است کند، الزم رسیدگی می
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  يدعاو به توأمان یدگیرس .1ـ3
 جهـت  یمـدن  امـور  در انقالب و یعموم يها دادگاه یدادرس نییآ قانون متعدد مواد در گذار قانون
 1مـذکور  قـانون  65 ماده ،يطار يدعاو از فارغ. استگرفته  به کار را ییابزارها ،یاصل نیچن تحقق

 )320: 1387 ،يدفتـر نیمتـ : نـک (نهـاده اسـت    دییـ تأ مهر يدعاو استقالل اصل بر امر يباد در که
 يدعـاو  بـه  کجـا ی و توأمـان  یدگیرس در دادگاه فیتکل ، متضمن)119: 1390 ،یغمام و یمحسن(

 مکلف را محاکم زین 842 ماده دوم بند ،ینعالوه بر ا. هستند گریکدی با کامل ارتباط يدارا که است
ـ  کامـل  ارتبـاط  وجـود  ای موضوع و اصحاب نیب وحدت در صورت که کرده است  از يدعـاو  نیب

 باشـند،  کسـان ی يدعـو  نیطـرف  که است یحاالت بر ناظر صرفاً ماده دو نیا. ندینما امتناع یدگیرس
 مقـرر  را توأمان یدگیرس لزوم و يدعو اصحاب تعدد فرض يگرید مواد در گذار قانون وجود نیباا

بـه   صرفاً و يدعو اصحاب وحدت به توجه بدون و عام يا مقرره در 3قانون 103 ماده. داشته است
 به نحو یدگیرس لزوم کامل، ارتباط و نیطرف مطروحه اسباب ای و خواسته نیب ارتباط وجود جهت
  .نهاد انیبن را توأمان
 يمتعـدد  يدعاو در است که دهیشیاند امر نیا به گذار قانون که دارد آن از نشان يقواعد نیچن

 شود یمنته تعارض به دینبا مختلف يها یدادرس جهینت شود،یم مطرح متعدد اشخاص يسو از که
 یدگیرسـ  و ادغـام  رنـد، یگ قـرار  باهم تعارض در مختلف يها یدادرس از حاصل جینتا چه چنان و

 نیـی آ اصـول  12 اصـل  5 بند در. (Wilkinson & others, 2011: 254)است  يضرور و الزم واحد
 انصـاف،  تیرعا رینظ یاهداف به  توجه با تا شده است داده اجازه نیا دادگاه به زین یفرا ملّ یدادرس
 را يدعـاو  ادغام دستور عدالت، ياجرا يبرا میتصم و یمدن یدادرس نییآ قواعد بهتر دهی سازمان
 تـا  اسـت  گریکـد ی بـا  مـرتبط  يدعاو عیتجم امکان دیمف زین یمدن یدادرس تیمعقول 4.دینما صادر

  .(Glannon, 2013: 561)ند ینما يریگیپ واحد يدعو در را متعدد يدعاو بتوانند اشخاص
                                                            

نداشته باشـند و دادگـاه نتوانـد    کامل  موجب یک دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود که با یکدیگر ارتباط اگر به  .1
در صـورت   ،شـده را از یکـدیگر تفکیـک و بـه هریـک       رسیدگی کنـد، دعـاوي اقامـه   ها  آن به  ضمن یک دادرسی

صالحیت نـدارد بـا صـدور قـرار عـدم       چه آن صورت نسبت به این کند و در غیر جداگانه رسیدگی می ،صالحیت
  .یدنما صالح ارسال می ، پرونده را به مراجعیتصالح

تحت رسیدگی باشد و یا اگـر   اقامه شده و عرض دیگري قبالً دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم  .2
  .کامل دارد باشد که با ادعاي خواهان ارتباط همان دعوا نیست دعوایی

هـا   دادگاه بـه تمـامی آن  دادگاه مطرح باشد،  شده دارند در همان اگر دعاوي دیگري که ارتباط کامل با دعواي طرح  .3
مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا  چند شعبه چه در چنان  نماید و یکجا رسیدگی می

 نـد از دعـاوي مربـوط، دادگـاه را مستحضـر     ا در مورد این ماده وکال یا اصحاب دعوا مکلـف  .رسیدگی خواهد شد
  .نمایند

4. ALI / UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure. 12.5: The court may order separation of 
claims, issues, or parties, or consolidation with other proceedings, for fair or more efficient management 
and determination or in the interest of justice. https://www.unidroit.org/instruments/civil-procedure/ali-
unidroit-principles. 
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 نظـم  بـه  مربـوط  کـه  اند دانسته یلیتکم يا قاعده را آن دیترد با مرتبط، امر رادیا مورد در یبرخ
 فلسـفه  شد انیب که طور همان وجود نیباا کند.ینم توجه آن به رأساً دادگاه ن،یبنابرا ست؛ین یعموم
 نیـی آ قـانون  103 ماده یحت و است متعارض يآرا صدور از يریجلوگ مذکور، قواعد وضع یاصل

 موضـوع  نیا به توجه جهت را یعام قاعدة زین یمدن امور در انقالب و یعموم يها دادگاه یدادرس
  1).239 :1388 زراعت،(است  داشته انیب

 
 مختومه امر اعتبار رادیا به توجه .2ـ3

 و موضوع و دعوا اصحاب امر وحدت سه تحقق به منوط قضاوت شده امر اعتبار تحقق که اگرچه
 تشـخیص  سـازد  می دشوار را قاعده اجراي که چه آن اما ،)258ـ166 :1386 کاتوزیان،(است  سبب
 بـراي  روشـنی  قاعـدة  تـوان نمـی  کـه  است يبه حد پردازان نظریه بین اختالف. است دعوي سبب

اي  دانستند و عده دعوا مستقیم و واسطه بی سبب را دعوا سبب اي عده داد؛ دست به سبب تشخیص
 و دعـوي  موضـوع  را عینی حق دیگر گروه و موردتقاضا حق وجود سبب را عینی دعاوي دیگر در

ـ ا در. شد مخلوط لیدال با سبب موارد از یبرخ در یحت و نمودند یتلق آن يمبنا و علت  انیـ م نی
. شـود یمـ  یناش آن از نزاع ای و ادعا مورد حق که است يامر دعوا سبب که اند داده شنهادیپ یبرخ
 رود مـی  کـار  به مبنا آن توجیه و اثبات براي که وسایلی و آن بسب يدعو يمبنا و اساس جه،یدرنت
سبب شد برخی سـبب دعـوا   ابهام در توصیف اخیر ). 259 :1386 کاتوزیان،(است  دعوا اثبات ادله

ــا و) 46 :1387 شــمس،( خواهــان موردادعــاي حقــوقی را رابطــه ــانونی منشــأ ی بداننــد  تعهــد ق
(Nadeau,1963:120) .سـبب  را تحقـق  ارکان در تفاوت موارد یبرخ در ییقضا هیرو د،وجو این با 

 را قرارداد فسخِ اعالمِ يدعوا قبالً خواهان، که ی صورت در يرو نیهم به است، نموده یتلق متفاوت
ـ جد يدعـوا  باشد، کرده طرح ـ ا مشـمول  قـرارداد،  انفسـاخِ  اعـالمِ  خواسـتۀ   بـه  دی  امـر  اعتبـارِ  رادی

 اسـت  شده اظهارنظر فسخ اعالم يدعو درباره مذکور يها دادنامه حسب« رایز .ستین شده قضاوت
 همانا يدعو دو هر يمبنا و علت هرچند باشد، یم مذکور قرارداد انفساخ اعالن حاضر يدعو لکن
 توافـق شـده   دفترخانـۀ  در یرسـم  سـند  میتنظـ  جهـت  مقـرر  موعد در داریخر عدم حضور بحث

 در حـال،  نیدرعـ  2.»باشـد  یمـ  متفـاوت  يدعـو  دو انفساخ، اعالن و فسخ اعالم يدعو اما باشد. یم
 دارد يدعو مستند مدارك و اسناد به سبب يتسر بر اشاره نینخست دادگاه يرأ مدلول گرید پرونده

 با توجه بـه  دادگاه... « است: شده اشاره موردادعا حق بر ناظر ینیع حق و تیمالک به حال نیدرع و
....  سابقاً خوانده و خواهان نیب اختالف موضوع ملک خصوص درکه  این به نظر پرونده اتیمحتو

                                                            
شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضـات: فـراز اول دفـاع دادرس دادگـاه      16/3/1375مورخ  35و  34دادنامه شماره   .1

جدید) مکلف بـه   103(ماده  133موجب ماده  قبول نیست زیرا درست است که قاضی محکمه به نیز قابل 2حقوقی 
طـور   قسمت اخیر این مـاده، اختیـار مـذکور بـه     توجه بهوأم نگردیده و این امر ظاهراً اختیاري است، اما رسیدگی ت

  دلخواه نیست.
  شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران. 10/6/1393مورخ  9309970221700725دادنامه شماره   .2
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 در و شـده  یدگیرسـ  مـذکور  يهـا  پرونده در خواهان ياستناد مدارك به و آمده عمل به یدگیرس
 مسـتند  و مـدرك  دیجد دادخواست در خواهان و. است دهیگرد خوانده تیمحکوم بر حکم تینها
 يدعـوا  رد قـرار  یمـدن  یدادرسـ  نییآ قانون 84 ماده 6 بند استناد به لذا. است نکرده ارائه يدیجد

  1.»گردد یم اعالم و صادر خواهان
 که نحوي به گردد،می محقق آن محدوده در که است زمانی به وابسته دعوي سبب دعاوي برخی در

 دعـاوي  ایـن  جمله از. یابدمی حلول رسیدگی جهت جدید سبب معین، و مشخص زمان آن گذشت با
 سـبب  بـین  قطعـی  مالزمـه  با توجه بـه  تجدیدنظر دادگاه رأیی در. کرد اشاره فرزند مالقات به توانمی

 بـه  مربوط دعاوي زیرا«ندانسته است،  شده قضاوت امر اعتبار مشمول را اي دعوي چنین زمان، و دعوي
 طـرفین  از یکی وضعیت در تغییر و زمان گذشت با که است موضوعاتی از اطفال با مالقات و حضانت

 بـا توجـه بـه    و گـردد  نمـی  مختـوم  امـر  مشـمول  و بوده محکمه در مجدد قابل طرح مشترك فرزند یا
 مالقـات  جهـت  قم به اصفهان از مشترك فرزند آوردن است، کرده مطرح تجدیدنظرخواه که مشکالتی
 و باشـد  تجدیـدنظرخواه  عسـروحرج  و مشـقت  موجـب  و نموده طفل متوجه را خطراتی است ممکن
 جدیـدي  تصـمیم  وي و دالیل معاذیر و اظهارات در مداقه و نامبرده اظهارات استماع با تواند می دادگاه
  2.»دهد تغییر را مشترك فرزند با تجدیدنظرخوانده مالقات اقتضا، محل در صورت و نموده اتخاذ
 قـت یحق در. گردد مختوم اعتبار رادیا به عدم استناد موجب دینبا زین يدعو عنوان يصور رییتغ

ـ گرد صادر يو هیعل سابق يدعو در که یحکم از احتراز جهت خواهان که يموارد در  ده اسـت، ی
ـ نمایم دیجد يدعو طرح به مبادرت است سابق حکم اثر همان يدارا که يدعو عنوان رییتغ با  د،ی

خلع  بر خواهان یحقیب بر حکم صدور باکه  آن مانند است؛ مسلم و محقق مختوم امر اعتبار تحقق
 3. شود مطرح دی  وضع قالب در يدعو همان مجدداً ،ید

  نـه  يدعـو  سـبب  جهت از 4شده قضاوت امر اعتبار باب در زین کایآمر متحده االتیا حقوق در
 کـه  چه آن هر بلکه است قاعده مشمول شده اظهار نیطرف يسو از یدادرس ندیفرا در که چه آن تنها

 یینها قاعده جهت نیهم به باشد،یم قاعده در داخل زین شود مطرح یدادرس ندیفرا در بوده ممکن
 5.(https://repository.law.miami.edu)نهادنـد   است یدگیرس یاساس ضرورت که چه آن هر بر را

                                                            
  .دادگاه عمومی حقوقی تهران 2شعبه  12/5/92مورخه  544دادنامه   .1
  .دادگاه تجدیدنظر استان تهران 30شعبه  04/10/1391مورخ  9109970223001807دادنامه شماره   .2
اگر در دعـوي خلـع   ): «248، 1388دادگستري (نقل از زراعت،  110نامه شماره نظریه اداره حقوقی مندرج در هفته  .3

یـد خواهـان   وضع عنوان  مان دعوي بهید، حکم بر ابطال دعوي خواهان صادر و به مرحله قطعیت برسد، تجدید ه
رسد منظـور از  البته به نظر می». فعلی) مجوزي ندارد 84ماده  6ق.آد.م (منظور قانون سابق و بند  198م. 4طبق بند 

  حقی است.حکم بر ابطال دعوي، حکم بر بطالن دعوي و یا بی
4. Res Judicata. (Latin: a matter that has been decided) 
5. Pierce v. National Bank of Commerce, 268 F. 487 (8th Cir. 1920); Jackson v. Bullock, 62 Fla. 507, 57 So. 

617 (1926); Templeton v. Scudder, 19 N.J. Super. 576, 85A.2d 292 (1951); Canin v. Kesse, 20 N.J. Misc. 
371, 28 A. Z d 68 (Dist. Ct. 1942). 
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 و 1يدعـو  سبب استاپل است: قسم دو بر که است استاپل قاعده از منبعث مذکور اصل یکل طور به
 اسـتاپل  باشـد  سـابق  از متفـاوت  يدعـو  سبب د،یجد یدادرس در که  یصورت در. 2موضوع استاپل
 شـده باشـد   میتصـم  اتخاذ سابق یدادرس در یموضوع به نسبت اگر اما ست،ین محقق يدعو سبب

 وجود بر سر الکامن حقوق در اگرچه 3.کرد مطرح مجدداً را آن توانینم يدعو سبب رییتغ با گرید
 یدگیرس موضوع، وحدت از: اند عبارت که دارد وجود نظر اتفاق موضوع استاپل يبرا الزم رکن سه
 جـه ینت در مـؤثر  آن صیتشـخ  کـه  ينحـو  بـه  میتصم اتخاذ در موضوع صیتشخ و میتصم اتخاذ و

 و قاعـده  4بـودن  ینسب بر یمبن چهارم رکن در مورد اما )،ياتخاذ میتصم بودن یی(نها باشد يدعو
 و انگلسـتان  ریـ نظ ییکشـورها  خالف به آنان مقامقائم و نیطرف يسو از صرفاً آن از استفاده تیقابل

  .(Watson, 1990: 626-627) ندارد وجود یرکن نیچن متحده االتیا حقوق در کانادا
 در یدگیرسـ  یاساسـ  اتیضـرور  بـه  یدگیرس منع بر که دارد وجود ییآرا زین رانیا حقوق در
 يدعـو  جهـت،  نیهم به. داندیشده م قضاوت امر اعتبار مشمول را آن و دارد اشاره ییابتدا پرونده

1. Cause of Action/Claim Preclusion. 
2. Issue Estoppel/Collateral Estoppel or Issue Preclusion. 

  دارد:شده بیان می لرد دیپالك در توضیح تفاوت بین اقسام اعتبار امر قضاوت  .3
Thoday v Thoday [1964] P. 181 at pages 197-198. Diplock L.J. The particular type of estoppel relied upon 
by the husband is estoppel per rem judicatam. This is a generic term which in modern law includes two 
species. The first species, which I will call "cause of action estoppel," is that which prevents a party to an 
action from asserting or denying, as against the other party, the existence of a particular cause of action, the 
non-existence or existence of which has been determined by a court of competent jurisdiction in previous 
litigation between the same parties. If the cause of action was determined to exist, i.e., judgment was given 
upon it, it is said to be merged in the judgment, or, for those who prefer Latin, transit in rem judicatam. If it 
was determined not to exist, the unsuccessful plaintiff can no longer assert that it does; he is estopped per 
rem judicatam. This is simply an application of the rule of public policy expressed in the Latin maxim 
"Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa." In this application of the maxim "causa" bears its literal 
Latin meaning. The second species, which I will call "issue estoppel," is an extension of the same rule of 
public policy. There are many causes of action which can only be established by proving that two or more 
different conditions are fulfilled. Such causes of action involve as many separate issues between the parties 
as there are conditions to be fulfilled by the plaintiff in order to establish his cause of action; and there may 
be cases where the fulfilment of an identical condition is a requirement common to two or more different 
causes of action. If in litigation upon one such cause of action any of such separate issues as to whether a 
particular condition has been fulfilled is determined by a court of competent jurisdiction, either upon 
evidence or upon admission by a party to the litigation, neither party can, in subsequent litigation between 
one another upon any cause of action which depends upon the fulfilment of the identical condition, assert 
that the condition was fulfilled if the court has in the first litigation determined that it was not, or deny that 
it was fulfilled if the court in the first litigation determined that it was. available at: 
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff7a260d03e7f57eb0907. 
4. Mutuality. 
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 پرداخـت  بر ییابتدا حکم صدور به جهت آن صدور يمبنا بودن يربو به سبب چک الشه استرداد
 بـا  گـر ید پرونـده  در حـال،  نیدرعـ ). 183ــ 182 :1394 ،یخدابخش(شناخته نشد  مسموع آن وجه

 پرونـده  موجب به که يدعو مستند قرارداد انفساخ يدعو اجاره، سند میتنظ به الزام بر حکم صدور
ـ عنا با رایز«گرفت،  قرار شدهقضاوت امر اعتبار مشمول شد، مطرح يگرید  حکـم کـه   ایـن  بـه  تی

 کند یم اجرا را نیطرف نیماب یف... يعاد قرارداد از یناش يها تعهد و آثار دادگاه نیا دوم شعبه یقطع
 و اسـت  داشـته  آن يمبنـا  قـرارداد  نفوذ تیقابل با یقطع را مالزمه مذکور يدعو یدرست به حکم و

 یمعنـ  نیبـد  و بـوده  دادگـاه  آن يرأ ریناپـذ  اجتنـاب  و يضرور جهینت قرارداد نیا بودن االتباع الزم
 هـذا  یعل ندارد، وجود خوانده تعهد رفتن نیب از يبرا یموجب چیه موصوف قرارداد در که باشد یم

 نیـی آ قـانون  84 مـاده  6 بنـد  بـه  مسـتند  دانسـته،  واحد منطوق ازلحاظ را دعوا دو هر حکم دادگاه
 اعـالم  و صـادر  خواهـان  يدعـو  رد قـرار  یمـدن  امـور  در انقـالب  و یعمـوم  يها دادگاه یدادرس

  1.»گردد یم
                                                            

: 1390(غمــامی و محســنی، دادگــاه عمــومی بخــش بوســتان نقــل از  7/3/1384مــورخ  84ـــ366دادنامـه شــماره    .1
 35شعبه  23/05/1392مورخ  9209970223500580توان به محتواي رأي شماره ). در نظري مخالف می179ـ178

. عراجع به دادخواست آقاي الـف.  در مقام رد دادخواست اعاده دادرسی اشاره نمود:  دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 30/10/91مورخـه   1223استه اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شـماره  با وکالت آقاي ح.ب. به طرفیت ع.س. به خو

دادگاه عمـومی حقـوقی    104صادره از شعبه  28/5/91مورخه  327صادره از این دادگاه که طی آن با تأیید دادنامه 
ریـال وجـه یـک فقـره چـک و       000/000/500تهران حکـم بـه محکومیـت تجدیـدنظرخواه بـه پرداخـت مبلـغ        

قرار گرفته اسـت و   ییدریال خسارت تأخیر در انجام تعهد مورد تأ 000/000/540ریال خسارت و  000/000/100
نظـر بـه   قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست نقض آن را نمـوده اسـت.    426ماده  7استناد بند   متقاضی مذکور به

 29صـادره از شـعبه    21/3/92مورخـه   92...  272که مستند خواهان مذکور ارائه و تسلیم دادنامه قطعی شماره  این
، مابین صادر شـده اسـت   باشد که طی آن حکم به تأیید فسخ قرارداد مشارکت فی دادگاه تجدیدنظر استان تهران می
قانون مـدنی، خوانـده دعـوي مکلـف بـه       426ن برابر ماده ناعادالنه و همچنی يلذا محکومیت مذکور نوعی استیفا

خواسته خواهان دعـوي مسـتقلی بـوده کـه نیـاز بـه رسـیدگی         ،که اوالً باشد. دادگاه با التفات به این استرداد آن می
ز ا ،باشد. ثانیـاً  جداگانه، آن هم در محاکم بدوي داشته و طرح دعوي در قالب اعاده دادرسی، فاقد توجیه قانونی می

که  قانون مارالذکر، وجود اسناد و مدارك در جریان دادرسی و مکتوم بودن آن 426ماده  7جمله شروط موضوع بند 
که دادنامه صادره در جریان دادرسـی مکتـوم نبـوده، بلکـه بعـد از       یباشد؛ در حال دلیل حقانیت متقاضی مذکور می

قـانون   426ماده  7ا این دادگاه موضوع را از شمول بند هذ علی .اصدار رأي از ناحیه این دادگاه صادر گردیده است
قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را  435مارالذکر خارج دانسته و مستنداً به تبصره ماده 

  .نماید. رأي صادره قطعی است صادر و اعالم می
اي (الف. الف.) دادخواستی را به طرفیـت خوانـدگان   آقاي (الف. خ.) با وکالت آقموجب آن  به که یگرددر دعوایی   

مابین خوانده  تنظیمی فی 21/11/81نامه مؤخر مورخ اعتباري مبایعهآقایان (م. خ.) و (ح. خ.) به خواسته بطالن و بی
 5/1دانگ و ماالً الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سـند رسـمی انتقـال     5/1نسبت به  434اول در دفترخانه شماره 

تهران با احتساب خسارات دادرسی تقـدیم نمـوده    11بخش  218/3399 و 7/3399دانگ پالك ثبتی مشاع از شش
 12/6/1391مـورخ   9109970221200744موجب دادنامه شـماره   به دادگاه تجدیدنظر استان تهران 12، شعبه است

تهران  (حقوقی) دادگاه عمومی 107شعبه  2/5/86ـ397که اوالً؛ برابر مندرجات دادنامه شماره  نظر به اینبیان داشته: 
استان تهران تأیید گردیده است. حکم بـه   یدنظردادگاه تجد 25شعبه  9/6/87ـ733 و 734 که حسب دادنامه شماره

و صحیح بودن عقد بیع موضوع سند مذکور که داللـت بـر فـروش     21/11/81ـ6010نامه عادي شماره تنفیذ مبایعه
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 بـه  مجدد یدگیرس منصوص به نحو گذار قانون که ییها تیوضع به دینبا را موجود قیمصاد اما
 را يا خواسـته  خواهـان  يعاد سند موجب به که يموارد در ن،یبنابرا. داد يتسر نموده زیتجو را آن

 یمنعـ  بـا  تیـ محکوم بر حکم صدور با یحت استقالل به نحو تیجعل يدعو طرح د،ینمایم مطرح
 امـور  در انقـالب  و یعمـوم  يها دادگاه یدادرس نییآ قانون 426 ماده ششم بند رایز ست،ین مواجه
 زین امر نیهم اما. نموده است یتلق یدادرس اعاده جهات از یکی را آن يامر نیچن زیتجو با 1یمدن
 جهـت  نیهمـ  بـه  اسـت،  آن بـه  یدگیعدم رس و ییابتدا پرونده در جعل يادعا عدم طرح به دیمق

 طـرح  شـود،  اسـتدالل  سـند  صحت بر يرأ موجهه علل ضمن در و یدگیرس ادعا نیا به چه چنان
  .است مواجه مانع با سند تیجعل اثبات یاستقالل
 حقـوق  محکمـه  شـد،  انیـ ب کـه  طـور  همـان  زیـ ن یحقوق بر يفریک مختوم امر اعتبار انیجر در

ـ  و صـحت  نیـی تع و يفـر یک يرأ مجـدد  یبررسـ  مقـام  در تواند ینم ـ برآ آن عـدم صـحت   ای  2.دی
                                                                                                                                                  

 یدهتجدیدنظرخوانده ردیف اول دارد صادر گرد بــه دوم ردیـف یدنظرخواندهتجد ناحـیه از دعـوي موضوع ملک
نـام    است و همچنین فروشنده ملزم بـه حضـور در دفتـر اسـناد رسـمی و انتقـال رسـمی ملـک مـورد ترافـع بـه           

ـ  در 65500ــ 88/2/6تجدیدنظرخواندة ردیف اول گردیده و بر این اساس سند انتقال اجرایـی شـماره    ر اسـناد  دفت
نام تجدیدنظرخوانده ردیف دوم تنظیم گردیده است و چون احکـام یادشـده از اعتبـار      تهران به 434رسمی شماره 
ـل بـه         االالزم باشند و براي سایر محاکمشده برخوردار می امر قضاوت تّبـاع هسـتند تـا هنگـامی کـه از طریـق توس

) و اسناد رسمی که متعاقباً این احکـام  21/11/81ها (مورخ  ننامه موضوع آاند بیعراهکارهاي قانونی نقض نگردیده
باشند و اصوالً دعوي ابطـال چنـین اسـنادي در    موضوع دعوي) از اعتبار قانونی برخوردار می تنظیم گردیده (اسناد

  ...».استماع ندارد یتدادگاه قابل
در دعوي و شناسـنامه بـاوجود    تفاوت صوري نام شخص 10/12/1398مورخ  1730/98/7اداره حقوقی در نظریه   

اگـر در  دانـد؛ سـؤال:   واحد بودن هویت واقعی و حضور در دادگاه و دفاع را مستلزم تحقق اعتبار امر مختومه نمـی 
حکمی هویت خوانده اشتباه اعالم شود و موضوع اعتبار امر مختومه پیدا کند به این شرح که دعـوا اصـالتاً توسـط    

متوجه همین فرد است لکن در دادخواست و در حکم نـام او اشـتباه و بـه نـام     همین شخص دفاع شده و خواسته 
باشد یا خیر تمام مراحل رسیدگی باید بـا   دیگري مرقوم و محکوم گردیده است آیا موجبات اصالحیه سهو قلم می

بـه   تمسـک ؟ نظریـه:  هویت جدید ادامه یابد؟ آیا این رسیدگی در خصوص هویت اصیل اعتبار امر مختـوم نـدارد  
اي باشد که احراز وحدت اصحاب پرونده مسـتلزم   گونه وحدت اصحاب دعوا براي جریان اعتبار امر مختوم نباید به

الصدور با هویت سـجلی پرونـده در حـال رسـیدگی      رسیدگی قضایی از حیث انطباق هویت اصحاب دادنامه سابق
ه را مغایر با هویت سجلی وي اعالم و دعوا بدون عمد یا اشتباه هویت خواند باشد؛ بنابراین در فرضی که خواهان به
و منتهی به صدور رأي شده باشد با فرض طرح دعواي مجدد و ذکـر   یدگیایراد خوانده در این خصوص مورد رس

  .(واقعی) خوانده موضوع مشمول اعتبار امر مختوم نخواهد بود هویت سجلی
  .باشد ها ثابت شده حکم، جعلی بودن آنحکم دادگاه مستند به اسنادي بوده که پس از صدور   .1
 عمـومی  دادگـاه  3 شـعبه  9509981320300163 در پرونده کالسه 24/6/1395مورخ  380شماره  موجب دادنامه به  .2

 536/ 128/ 86 کالسه پرونده در 76/ 9/ 5 – 900 دادنامه حسبکه  این به خوانیم: نظررودبار می شهرستان حقوقی
 یتعدم رعا اثر در عمد شبیهدر حکم  بدنی صدمه ایراد بر مبنی) خوانده( و یهم.عل شکایتی) خواهان( و .آنم در که

 مـابین  فـی  کارفرمایی و کارگري رابطهبه جهت عدم احراز  نماید، می مطرح کار محیط در حفاظتی و ایمنی مقررات
 محـاکم  آراي تفـوق  اصلکه بنا بر  این با توجه به و گردد می پرونده خوانده برائت بر حکم صدور به منتهی طرفین
 امـر  آن به مجدد رسیدگی و بوده االتباع الزم حقوقی محاکم براي کیفري محکمه از صادره آراي حقوقی، بر کیفري
بـا   حاضر پرونده در مطروحه قضیه به رسیدگی بنابراین، ؛)کیفري دادرسی آیین قانون 18 ماده(باشد  نمی پذیر امکان
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ـ و بـه  را قاعده تیرعا ،يفریک یدادرس نییآ قانون 18 ماده از انتقاد ضمن یبرخ وجود، نیباا  در ژهی
 دادگاه 4 شعبۀ 73ـ93 کالسه پروندة در .اند دانسته رعادالنهیغ يفریک مرجع يرأ بودن اشتباه فرض

 بـر  یامان چک فقره کی وجه جرم از یناش خسارت مطالبۀ موضوع با یدادخواست خواهان ،ير شهر

 کـه   یحال در بود، نموده تهران یعموم دادگاه 1159 شعبۀ 91 ـ 105 شمارة  به صادره دادنامۀ اساس

 به طلب بابت چک مبلغ خواهان توافق با که است دهیگرد یمدع 27/4/89 نامۀ توافق ارائۀ با خوانده

 يفـر یک مرجـع  نظـر  از توافق نیا .باشدینم آن افتیدر در محق خواهان و است شده داده نجانبیا
 نامـه  توافـق  آن و يفـر یک اشتباه يرأ به دادن اثر بیترت نیب ستیبایم یحقوق مرجع و مانده مغفول

 مـادة  یتعدم رعا به علت یانتظام فرخواستیک صدور باعث نامه توافق انتخاب. دینما يریگمیتصم

 ریمغـا  وجـه  وصول در خوانده استحقاق موضوع به مجدد یدگیرس( يفریک یدادرس نییآ قانون 18
  1).271 :1399 ،یتوان يعسگر( دیگرد )باشدیم يفریک امر در صادره يرأ

                                                                                                                                                  
 در کیفـري  مختـوم  امـر  اعتبـار  جریان قالب تحت آن از و بوده کیفري محکمه حکم موضوعکه سابقاً  این توجه به
 دادرسـی  آیین قانون از 197 و 2 مواد به مستنداً آمد گفته چه آن با توجه به النهایه نیست ممکن گردد می یاد حقوقی
موجـب   این دادنامه بـه  .گردد می اعالم و صادر خواهان حقی بی بر حکم مدنی امور در انقالب و عمومی هاي دادگاه

  تأیید و قطعی گردید. گیالن استان تجدیدنظر دادگاه هفتم شعبه 9509971314001034دادنامه شماره 
قانون آیین دادرسی کیفري در باب صدور قرار تأمین خواسته استناد به دادنامـه   18اداره حقوقی باوجود حکم ماده   

هاي عمـومی و انقـالب در امـور مـدنی      قانون آیین دادرسی دادگاه 108کیفري را سبب شمول آن به بند الف ماده 
که رأي قطعی کیفري مـؤثر   ی، در صورت1392وب قانون آیین دادرسی کیفري مص 18هر چند مطابق ماده ندانست: 

االتبـاع اسـت،    کنـد الزم  در ماهیت امر حقوقی باشد، براي دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسـیدگی مـی  
که تعیین میـزان خسـارات واردشـده مسـتلزم رسـیدگی اسـت        لیکن در باب صدور قرار تأمین خواسته، نظر به این

توان به استناد  ه کیفري صرفاً تقصیر جزایی مرتکب احراز شده باشد و نه میزان خسارت، نمیچه در رأي دادگا چنان
 1379هاي عمومی و انقالب در امور مـدنی مصـوب    قانون آیین دادرسی دادگاه 108ماده » الف«آن و بر اساس بند 

  .28/01/1400 مورخ 2021/99/7 ه شمارهنظری .قرار تأمین خواسته صادر کرد
یر رأي مرجع عدم تأثقضایی نیستیم. در برخی آرا به   ن مقاله در مقام بیان اثر رأي دادگاه کیفري بر مراجع شبهدر ای  

دوم تجدیـدنظر دیـوان    شـعبه  03/08/1393مـورخ   9309970955200349کیفري اشاره شده است. دادنامه شماره 
قانون اصالح مـوادي   26عنه، مطابق ماده  عترضبرخالف استنباط شعبه بدوي صادرکننده رأي م ،اوالً :عدالت اداري

) 1382 مصـوب ( مـذکور  قـانون  124 ماده 2 و 1 هاي، تبصره1390/4/28از قانون استخدام نیروي انتظامی مصوب 
 ،ثانیـاً  ؛دارد وجود است انضباطی و مجرمانه وصف داراي که رفتاري به امکان رسیدگی توأم درنتیجه و شده حذف

صـدور حکـم برائـت توسـط     «ت عمومی دیوان عـدالت اداري  ئهی 87/5/13ـ326مطابق رأي وحدت رویه شماره 
هاي رسیدگی بـه تخلفـات اداري در خصـوص مـورد      تئي برائت توسط هیأمراجع قضایی الزاماً مستلزم صدور ر

کل انضباطی و امور قضایی ناجا)  ایراد تجدیدنظرخوانده به فقدان سمت قانونی تجدیدنظرخواه (اداره ،ثالثاً ؛»نیست
قـانون   136نامه انضباطی نیروهاي مسلح و ماده  جدول تنبیهات آیین 11با توجه به بند  ،رابعاً ؛اساساً مسموع نیست

اي به رسیدگی کمیسیون انضباطی ناجا در این خصـوص وارد   خدشه 1382 مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیـوان   71نقض تشخیص، در اجراي ماده  عنه قابل رضدادنامه معت ،نیست. بنابراین

، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مذکور، حکم بـه رد شـکایت شـاکی صـادر و     1392عدالت اداري مصوب 
  .قطعی است قانون مزبور 3گردد. این رأي وفق قسمت اخیر ماده  اعالم می

متمایل به این نظر است:  26/05/1393مورخ  9309970908100068عالی کشور در دادنامه  دیوانویکم  شعبه بیست  .1
کیفري صرفاً در ظرف همان وضع و وصـف اسـت و نسـبت بـه همـان       ةشد  مبناي اتخاذ قاعده اعتبار امر قضاوت
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 باشد یمدن يدعوا رکن محقق و بوده يدعو بر میمستق اثر يدارا که ی صورت در يفریک دادنامه
 جهت را آن فیتوص امکان یحقوق دادگاه که يموارد در اما د،ینمایم جادیا را خود ریتأث بالواسطه

 یتیشـکا  زوجـه  مثال، عنوان به. ندارد وجود موضوع نیا يبرا یمانع داشته باشد يدعو رکن تحقق
 بـر  یمبنـ  يفـر یک یقطعـ  حکـم  صـدور  از پـس  و دینمایم مطرح وجرح ضرب بر یمبن زوج هیعل

ـ نمایمـ  مطـرح  نیتمک بر یمبن زوجه هیعل زوج که یدادخواست در زوج، تیمحکوم  بـه  زوجـه  د،ی
 مقـام  نیا در. دینمایم استناد یجان ضرر خوف و میب وجود و وجرح ضرب باب در يفریک دادنامه
 دفعـات  تعـداد  وجـرح  ضـرب  تحقق رغم علی که دینما استدالل امر نیا بر تواندیم خانواده دادگاه
 یرشعـدم پـذ   ضـمن  و نخواهد بـود  زوجه يبرا یجان ضرر خوف و میب محقق یفعل نیچن وقوع
  1.دینما صادر نیتمک به زوجه الزام بر حکم تینها در زوجه، دفاع

                                                                                                                                                  
و اثبات ماهیت قضیه بسا با اقامه دعوي مدنی  چه ،این امر نافی مرافعه مدنی و حقوقی موضوع نیست .شخص است

به توصیف و عنوان ظاهر و یا واقع قضیه اعتبار امر قضاوت شدة کیفري را متغیر سازد و موجبات اعاده دادرسی آن 
اتخـاذ عنـوان و رویـه جلـوگیري از     . نظم و انتظام عمومی و اجتماعی است توجهاً هدف امور کیفري غلبه با .شود

آ.د.ك.  8آراي معارض و متهافت ندارد (این امر غیر از موضوع اخیـر مـاده   تهافت آراي قضایی نیز تنافی با صدور 
اصول دادرسی و موازین قانونی در مقام نفی استقالل قضایی دادرسان و در مقام امتناع دادرسـان از صـدور    .است)

 یـق ود را به طرمبانی اعاده دادرسی و فرجامی خ يمتهافت مقرره قانونی وضع ننموده است بلکه تنافی در آرا يآرا
آ.د.م. مصـوب   376حتـی حکـم مـاده     .آ.د.م.) 426ماده  4آ.د.م. و بند  371ماده  4خاص خود دارد (توجهاً به بند 

چـه در موضـوع یـک دعـوي آراي مغـایري       توسعه داده (چنـان  1318آ.د.م. مصوب  567موضوع را از ماده  1379
همچنـین (رأي اول در صـورت مخالفـت بـا      ،نمایـد)  تبار میاع که (رأي مؤخر را بی عالوه بر این ؛صادرشده باشد)

قضایی نیز مستلزم همسانی وحدت امر کیفري و یا وحدت امر  يقانون) نقض خواهد شد (توجهاً به تهافت در آرا
نمود که مجرد محکومیت کیفري به رد قیمت مـال امتنـاعی قـانونی بـر      استنتاج در این قضیه آن می .حقوقی است)

  https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/22330. مندرج در ن مال و یا مثل مال نداردمطالبه عی
شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گیالن که در مـورد   08/10/1395مورخ  9509971314101148ي شماره رأدر   

لـث انتقـال   به داللت سند رسمی شـماره .... بـه شـخص ثا   «...محکومیت به جرم فروش مال غیر بوده، آمده است: 
رسمی یافته، لذا صدور حکم به ابطال سند رسمی بدون استماع دفاعیات ایشان و بـدون تقـدیم دادخواسـت ... بـا     

اما آیا به واقع با » اصول حقوقی و دادرسی منصفانه منطبق نیست و ابطال سند .... مستلزم .... استماع دفاعیات است
یژه اگـر نقـل صـحیح و    و بهفاعیات ثالث قابل ترتیب اثر دادن است؟ قانون آیین دادرسی کیفري د 18توجه به ماده 

  قانونی موضوع دفاع بوده و دادگاه حقوقی آن را بپذیرد؟
 تجدیدنظرخواهی خـانم : دادگاه تجدیدنظر استان تهران 2 شعبه 06/10/1391مورخ  9109970220201844دادنامه   .1

موجـب آن دعـوي    دادگاه خانواده تهران که به 268شعبه محترم  28/5/91مورخه  9100838ر. از دادنامه شماره  م.
م. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسـته الـزام بـه تمکـین در پرونـده       مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقاي ر.

 9100557موجـب دادنامـه شـماره     ، وارد است. چراکـه بـه  یدهگرد یرحکم به تمکین زوجه تصد 9100521کالسه 
وجرح عمـدي و تـرك انفـاق     ی تهران، زوج از بابت ایراد ضربیدادگاه جزا 1053محترم  شعبه 1391/5/7مورخه 

هرچند که دادگاه محترم بدوي صرف ایراد ضرب را مناط اعتبار جهـت عـدم تـأمین جـانی     محکوم گردیده است. 
تواند موجبات  رح نمیوج اند و از این بابت استداللشان در این باب که صرف یک فقره ضرب زوجه تشخیص نداده

که ازلحاظ کیفـري، زوج   اما با در نظر گرفتن این بیم و خوف ضرر جانی براي زوجه را فراهم سازد، پذیرفته است.
به ترك انفاق نیز محکوم شده، الزام به تمکین زوجه با دادنامه مذکور به لحاظ تقدم محکومیت کیفـري و تـأثیر آن   

رار گرفته است و اساساً زوج در مقابل مطالب مطروحه از ناحیه زوجه در ایـن  در احکام حقوقی در مباینت کامل ق
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  دیجد يدعو خواسته عنوان به سابق يدعو سبب ینیگزیجا منع .3ـ3
 صادر يدعو گرید طرف به نفع که يا دادنامه يسازیخنث جهت در يدعو طرف موارد از یبرخ در
 حکـم  لیتحصـ  بـا  تـا کنـد   یم مطرح دیجد يدعو خواسته قالب در را يدعو سبب است، دهیگرد
 موجـود  نامـه  عهیمبا که سبب نیا با یشخص يا پرونده در. دیبرآ نیشیپ حکم يالغا درصدد د،یجد
 به يماهو یدگیرس از پس دادگاه. دینمایم را آن بطالن اعالم يتقاضا ،است مجعول خوانده دی در
ـ  بـر  حکم تینها در نیطرف اظهارات و لیدال یابیارز و يدعو ـ نمایمـ  صـادر  یحقـ یب  سـپس . دی

 صـحت  بـر  حکم سابق يدعو موجب به که را نامه عهیمبا تیمجعول اثبات مجدد يدعو در خواهان
 یدگیرس نامه عهیمبا اصالت و صحت بر یدگیرس به نسبت مجدداً دادگاه اگر. دینمایم بود، شده آن
 که را سابق يدعو سبب تواندیم یشخص هر کهاست  نهاده دییأت مهر امر نیا بر قتیحق در د،ینما

 کـه  يامر دهد، قرار یدگیرس مورد دیجد خواسته عنوان به مجدداً گرفته قرار دادگاه یدگیمورد رس
 مخـدوش  را خصـومت  فصل ثیح از یمدن یدادرس هدف و شده موجب را یدگیرس در تسلسل

  .دینمایم
  
  اناطه بر ناظر مقررات تیرعا .4ـ3

 نیـی آ قانون 19 ماده تیرعا گردد،یم متعارض يآرا صدور از يریجلوگ سبب که يگرید موضوع
 است یبر حالت ناظر که اناطه قرار صدور. است یمدن امور در انقالب و یعموم يها دادگاه یدادرس

 منحصـر  ییقضا هیرو در باشد، گرید دادگاه در يامر اثبات بر منوط ،يدعو ارکان از یکی اثبات که
 اظهارنظر بر آن ریتأث و دنظریتجد مرحله در مرتبط يدعو وجود موارد یبرخ در. ستین امر نیا بر
. گـردد  یمـ  یدادرسـ  توقـف  قرار صدور به یمنته که است يموارد جمله از زین نینخست مرحله در

 عدم صدور جهت قاعده نیا از توأمان یدگیرس يجا به موارد یبرخ در ییقضا هیرو ،ینعالوه بر ا
  1.نموده است استفاده متعارض يآرا

                                                                                                                                                  
با وارد دانستن اعتراض معتـرض، مسـتنداً    ،باب مطلبی را در جلسه دادگاه یا لوایح تقدیمی اظهار ننموده است. لذا

مدنی، ضمن نقض  در امور 21/1/1379هاي عمومی و انقالب مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 358به صدر ماده 
از همان قـانون قطعـی    365گردد. رأي صادره مطابق ماده  عنه، حکم به رد دعوي صادر و اعالم می دادنامه معترض

  .است
درخصـوص  : دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامـین  2صادره از شعبه  26/12/91مورخ  200988دادنامه شماره   .1

الـف. بـه    و ط. همگی الف. ورثه مرحـوم غ.  .آقایان ح.، م.، الف.، ز.، نها و  ف. به وکالت از خانم دعواي آقاي ح.
دائر بر صدور حکم بر تجویز انتقال منافع عین مستأجره یک باب مغازه . ي ت. فرزند علی با وکالت ح. طرفیت م.

دادرسـی و  هاي  اصلی با احتساب کلیه هزینه 7فرعی از  79و  480مترمربع از پالك ثبتی  12دانگ به مساحت  شش
نامـه رسـمی و    ح.، مصـدق اجـاره   الف. و الـف.  نامه عادي بین مرحوم غ. الوکاله وکیل، مستنداً به مصدق اجاره حق

حقـوقی   2صـادره شـعبه    28/2/72ـ   287دادنامه شماره  2/11/63مورخ  680گواهی حصر وراثت، مصدق دادنامه 
امه وکیل. دادگاه با عنایت به محتواي اوراق پرونده، نظـر  ن و وکالت 29/2/79مورخ  238ورامین و دادنامه به شماره 

دعوایی تحت عنوان تخلیه عین مستأجره مطرح  911068عنوان موجر، طی پرونده کالسه  که خوانده دعوي به به این
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 یابـد  مـی  خاصی اهمیت است، مطرح کیفري دادگاه در پرونده که حالتی در ویژه به ،19 ماده یتعدم رعا
عـدم   و داند می الزم را کیفري دادگاه رأي از تبعیت نیز کیفري دادرسی آیین قانون 18 ماده حالت این در زیرا

 در مـورد  کـه  حـالتی  در نمونـه،  عنـوان  به. گرددمی حقوقی و کیفري رأي تعارض به منتهی اناطه قرار صدور
 بـه  نسـبت  کیفـري  دادگـاه  در که گرددمی مطرح اي نامه مبایعه استناد به  ید  خلع و مالکیت اثبات دعوي ملکی
 رسـیدگی  بـر  تـام  تأثیر کیفري رسیدگی است، مطرح غیر مال خریدوفروش کیفري شکایت مذکور نامه مبایعه
  .نماید اقدام دادرسی توقف به نسبت باید حقوقی دادگاه و داشت خواهد حقوقی
 یحـالت  در اناطـه  قـرار  صـدور  از تیتبع لزوم است اختالف محل چه آن موضوع نیا رغم علی
 ،یعـدوان  تصـرف  تیشکا به یدگیرس در. دینمایم صادر یحقوق دادگاه به يفریک دادگاه که است
 اناطـه  قـرار  صـدور  بـه  یمنته يفریک دادگاه يسو از آن تحقق در اختالف به جهت تیمالک اثبات

  قابل ییتنها به تیمالک اثبات بر حکم صدورکه  آن به جهت یحقوق دادگاه موارد یبرخ در. شودیم
  ند.ینمایم يدعو عدم استماع قرار صدور به مبادرت ست،ین رشیپذ

 
  يرأ از تیشکا طرق يریکارگ به .4ـ3
 يآرا در تعـارض  وجـود  1قیمض یمصداق در یدادرس اعاده باب در زین قانون 426 ماده چهارم بند

 یتمـام  در ماده نیا جهت نیهم به. دانسته است یدادرس اعاده موجبات از را دادگاه کی از صادره
  .نمود را يفریک یدادرس نییآ قانون 477 ماده اعمال يتقاضا دیبا ناچار به و نداشته کارایی موارد

  
  يرأ ياجرا مرحله در تعارض .5ـ3

 يانتفـا  بـه  اجـرا  مرحلـه  در متعـارض  يرأ دو صـدور  که است یحالت به ناظر تعارض گرید وجه
 را یرسم سند میتنظ به الزام يدعو خواهان يا پرونده درکه  آن مانند. انجامد یم آنان از یکی ياجرا

                                                                                                                                                  
که صدور حکم درخصوص دعواي تجویز انتقـال منـافع عـین مسـتأجره مسـتلزم خاتمـه        نموده است و نظر به این

) قانون آیین دادرسی مـدنی  19) و (2باشد، با این مقدمه دادگاه مستنداً به ماده ( موضوع تخلیه ملک میدادرسی در 
  .گردد ، قرار توقف دادرسی صادر و اعالم می1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  7و تبصره یک ماده 

هـر نـوع تعـارض از هـر دادگـاهی      کارگیري واژه مضیق بدان جهت است که شروط مندرج در بند شـامل   علت به  .1
شـماره   دادنامـه قطعـی  عنـوان مثـال تفـاوت درجـه سـبب خـروج از شـمول حکـم ایـن بنـد اسـت.             شود. به نمی

درخصوص تجدیدنظرخواهی  ن:دادگاه تجدیدنظر استان تهرا 12شعبه  30/09/1392مورخ  9209970221201028
اداره ثبت عالئم تجاري نسبت به قـرار رد دادخواسـت    ـ 2ش.  ـ 1الف. به طرفیت  .یتب. با وکالت آقا آقاي ح.

کـه وکیـل    شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران، با توجه به ایـن  14/2/92 ـ 103اعاده دادرسی به شماره دادنامه 
 ــ  1563دادگاه بـدوي بـا دادنامـه شـماره      10/8/91 ـ 745خواهان جهت اعاده دادرسی را تعارض دادنامه شماره 

که وجود تعارض میان مفاد رأي دادگاه بدوي و رأي دادگـاه تجدیـدنظر    این دادگاه اعالم داشته حال آن 91 /16/11
قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و از موجبات اعاده دادرسـی   426ماده  4در دو پرونده متفاوت از شمول بند 

اعتراض، دادنامـه   یین دادرسی مدنی، ضمن ردقانون آ 355گردد، بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده  محسوب نمی
ــی      ــتوار م ــد و اس ــه تأیی ــار نتیج ــه اعتب ــته ب ــدنظر خواس ــی ا  تجدی ــن رأي قطع ــردد. ای ــدرج در: گ ــت. من  س

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/5052  
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. شـود  یم انتقال یرسم سند میتنظ بر یقطع حکم صدور به یمنته ،یدگیرس از پس و کند یمطرح م
 دییـ تأ بـه  مبـادرت  دادگـاه  کند کـه  یم مطرح را قرارداد فسخ بر یمبن يمجدد يدعو خوانده سپس
 یمنتف یرسم سند میتنظ به الزام دادنامه ياجرا ایآ که است نیا پرسش حال. دینما یم قرارداد فسخ
  1است؟

  
  برآمد

 و جـه ینت در کـه  داشـته باشـد   یمختلف اسباب است ممکن تعارض که دهدیم نشان مقاله يهاافتهی
 يابزارهـا  از یبرخـ  يریکـارگ  بـه  با توانند یم محاکم اما گردد،یم یمتجل صادره يآرا موجهه علل

 دیشـا  انیم نیا در. ندینما يریجلوگ آرا از ياریبس تعارض از یمدن یدادرس نییآ در شده ینیبشیپ
 یژگـ یو از یضـمن  مختومه امر اعتبار رادیا به توجه وها  آن نمودن توأمان و مرتبط يدعاو به توجه
ـ با و سـت ین ينظر یحلراه يدارا واقع به محاکم يآرا تعارض منع. باشند برخوردار يترمهم  بـر  دی
 را ياوهیش پرونده هر در محاکم يآرا تعارض منع ییابتدا اصل به توجه و پرونده يهاداده يهاهیپا

  .گردد محقق یاصل نیچن اهداف تا گرفت به کار
 

   

                                                            
ر در یـک شـعبه د  : حـال و بختیـاري  مقضات شهرستان شهرکرد در استان چهار 1395/09/25ی مورخ ینشست قضا  .1

اي خوانده الزام به انتقال رسمی ملک شده و رأي قطعی گردیده در شعبه دیگر رأي به تأیید فسخ بیع صـادر   پرونده
شده یعنی همین موضوعی که مورد رأي الزام به انتقال است این رأي هم قطعی شده، تکلیـف چیسـت کـدام رأي    

قـانون   8استناد ماده   باشیم و به رأي قطعی مواجه میچون در چنین حالتی با دو : نظریه اکثریت باشد؟ اجرا می قابل
بایسـت مـدعی    لذا می، ها جلوگیري نماید تواند از اجراي احکام قطعی دادگاه هیچ مرجعی نمی آیین دادرسی مدنی

العاده  درخواست اعاده دادرسی از طریق فوق قانون آیین دادرسی کیفري 477از طریق درخواست، اعمال ماده  فسخ
عالی کشور رسـیدگی گـردد و حکـم     اید، تا در صورت پذیرفته شدن درخواست وي، پرونده در شعب دیوانرا بنم

اعاده وضع به حال سابق و قبـل از اجـراي حکـم     قانون اجراي احکام 39استناد ماده   قطعی صادر شود و سپس به
انتقال سند وجـود نـدارد و در   با صدور حکم فسخ موجبی براي اجراي حکم الزام به : نظریه اقلیت .صورت گیرد

گرچه در : ت عالیئهی نظریه .باشد و هیچ لزومی ندارد که انتقال سند صورت گیرد واقع سالبه به انتفاع موضوع می
اعتبـار اسـت.    بـی  ق. آ. د. م 376فرض سؤال تقدم و تأخر آرا معلوم نیست، اصوالً رأي مؤخر بنا به مستفاد از ماده 

درخواسـت اعـاده    92ق. آ. د. ك مصـوب سـال    477توان از طریـق مـاده    خواهی نباشد، می چه امکان فرجام چنان
  مندرج در: .دادرسی نمود

https://www.ghazavatonline.com/66238/%D8%AD%D9%84-
%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D9%88-
%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C 
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-
%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D9%81/ 
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 دانشجوي دکتري حقوق خصوصی و دادگستري یک پایه وکیل میترا محتشمی

 
  

  مقدمه
و  »یمـاري ب« ،»یـروس و«، »کرونا«که به  19یدـکووی با نام رسم 2 یسندرم حاد تنفس یروسکروناو
 یـدا پ یوعدر انسـان شـ   یـري گ با همه یندر شهر ووهان چ 2019در دسامبر  ،اشاره دارد 2019سال 
کـرد.   یـر شـد و تمـام جهـان را درگ    پاندمیبه  یلتبد یپس از مدت کوتاه یروسکروناو ینکرد. ا
 یمـاري ساخت واکسـن ب  ياز کشورها تالش برا یاريدانشمندان در بس 19یدـکوو یوعزمان با ش هم

  واکسن شروع شد. توسعۀ براي جهان پزشکی و دارویی هايکرونا را آغاز کردند و ماراتن غول
اوريدر حوزه  فعال هايشرکت  دارویـی  محصـوالت  توسـعۀ  بـراي  ی،و پزشک ییدارو هايفنّ

و  یـق بخـش تحق  يبـرا  الزم بودجـه . انـد  مواجـه  توجهی قابل توسعۀ و تحقیق هاي هزینه با جدید،
 فروشاز درآمد حاصل از  گذاران سرمایه و شودمی تأمین مالی گذاران یهسرما یقتوسعه غالباً از طر

. البتـه در خصـوص   نماینـد مـی  جبـران  را خـود  هايهزینه آن، از ناشی سود و تولیدي محصوالت
 یبودجه عموم یقاز طر خصوصی هاياز شرکت یمال حمایت به اقدام هاواکسن کرونا، اکثر دولت

از سـود   یاعظمـ . بخـش  دادنـد  انجـام  تضـمینی  خریـد  به نحـوي  و نمودند المالبیتاصطالحاً  یا
و  یدانـش فنـ   ي،تجار عالمت پتنت،مانند  اي يفکر هايداراییاست به  مربوط داروییمحصوالت 
 بـراي  حیاتی ابزار یک به پتنت، خاص طور به و فکري مالکیت حقوق یلدل ینبه هم ي؛اسرار تجار
اوري صنعت توسعۀ   مبدل شده است. ییدارو هايفنّ

مطلـق و   یـت حـق مالک  يدارا فکـري  مالکیت حقوق حمایتتحت  فکري هايدارایی صاحبان
 يخـود برخوردارنـد. اعطـا    يو ابتکـار  فکـري  هايفعالیت از وريهستند و از حق بهره يانحصار

 هـاي فرآورده و یندهامرتبط با فرآ فکريِ هايدارایی دیگر صاحبانو  مخترعانبه  يحقوق انحصار
 مهمی چالش است، ضروري عمومی بهداشت و رفاه ،سالمت يکه وجود آن برا یو پزشک ییدارو
 دارو، قیمـت  افـزایش  بـه  منجر تواندمی امتیازي چنین اعطاي زیرا شود؛می تلقی سالمت حوزه در

 در ویـژه  بـه  افـراد  حیـات  و سـالمت  ریسـک  افـزایش  درنتیجـه  و دارو بـه  همگان عدم دسترسی
 يو حقـوق انحصـار   يفکـر  یتحقوق مالک لذا. شود یافته توسعه تر کم و توسعه درحال کشورهاي

 ةو مبـارز  یـی دارو محصوالتهمگان به  یمانع دسترس است ممکنکه  است یاز آن موضوع یناش

 پوشی از حقوق مالکیت فکري واکسن کروناچشم
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ـ    ینگردد. ا گیرهمه هايبیماريکارآمدتر با  و  یمنـافع خصوصـ   ینبحث موسوم است بـه تعـادل ب
  .یبهداشت عموم

 یـن ا بـراي  شـده  گرفتـه  نظر در مبلغاز  یبخش مهم ،19یدـکوو واکسندر مورد  خاص طوربه
محصول  یینها یمتپتنت از ق یمتمربوط است و اگر ق آنثبت اختراع)  یمحصول به پتنت (گواه

 تـأمین  براي موردنیاز هزینۀ. یابدمی کاهش توجهی قابل طور به خرید براي موردنیاز مبلغکسر شود، 
موجب شده اسـت کـه    یافته توسعه تر کم و توسعه حالدر يکشورها در یفقدان منابع مال وواکسن 

کشورها که از نظـر   این. نیایندمحصول بر ینا به دسترسی و خرید هايینههز عهدة از کشورها این
اوري و  نیسـتند  توسـعه  و تحقیـق  هـاي هزینه تأمین به قادر دارند، قرار یینیپا یاردر سطح بس نیز فنّ

 اسـت  به واکسن موجب شده عدم دسترسیندارند.  یزمحصول را ن یداخل یدتول يالزم برا یتظرف
 تنهـا  میان این از که شوند واکسینه کامل طور به جهان یتدرصد از جمع 11تنها  در حال حاضرکه 
 رئـیس  کـه  وضـعیتی  1؛انـد کـرده  یافتدوز در یکدرآمد حداقل  کم کشورهاي در مردم درصد یک

 آسـترازنکا  واکسن قیمت مثالً. است کرده توصیف »واکسن آپارتاید« را آن جهانی بهداشت سازمان
-می مطرح که سؤالی. است دالر 5 از بیش جنوبی آفریقاي در و دالر 4 آمریکا در دالر، 2 اروپا در

، 19یدــ جهـان در برابـر کوو   یـت جمع یناسـیون بـه واکس  یدنسرعت بخش يبرا یاآ است: این شود
خود  فکري یتحقوق مالک یبرخ باید واکسن با مرتبط فکري مالکیت حقوق دارندگانو  مخترعان
  یند؟نما نظر صرف آن از و یمرا تسل

  فکري مالکیت حقوق و تریپس مقررات
 نامـه  موافقـت ( تـریپس  نامـه  موافقـت  مقـررات  موجـب  به 2جهانی تجارت سازمان عضو کشورهاي
 حمایـت  کـه  هستند ملزم) فکري مالکیت حقوق تجاري هايجنبه به راجع جهانی تجارت سازمان
 صـنعتی  طـرح  و تجاري اسرار اختراع، مؤلف، حق مانند فکري هايدارایی خصوص در را حداقلی

 ضـمن  آمده اسـت،  آن مقدمۀ در که نامه موافقت این اهداف. نمایند مصوب خود داخلی قوانین در
 کشـورها،  عمومی هاي سیاست و اهداف به فکري، هاي دارایی امتیاز صاحبان فردي حقوق بر تأکید
اوري، انتقال تجارت، روي پیش موانع رفع  یافتـه  توسـعه  تر کم کشورهاي ویژه نیازهاي و توسعه فنّ
 تجـارت  بـراي  مـانعی  خـود  فکـري  مالکیت حقوق هايمکانیزم طوري که به است داشته اشاره نیز

 اطمینـان  و وحدت افزایش موجب فکري هايدارایی از حمایت و تریپس نامۀموافقت. نکنند ایجاد
 موجـب  فکري مالکیت هايتحت حمایت شده ارائه اقتصادي اطمینان. است شده جهانی اقتصاد در
 انگیزه ایجاد موجب فکري مالکیت حمایت دیگر، به عبارت. شودمی ارزش افزایش و رقابت حفظ
اوري تولید در هاشرکت براي   .شودمی پیشگامانه و جدید هايفنّ

1. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL 
2. World Trade Organization (WTO) 
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 شخصـی،  حفاظـت  تجهیـزات  و واکسـن  ماننـد هـا   آن تولید فرآیندهاي و دارویی هايفرآورده
 دارد؛ قـرار  فکـري  مالکیـت  حقـوق  تحت حمایـت  که است ذهن هايآفرینش و ابتکارات ازجمله
 هـاي حمایـت  باید تریپس، نامه موافقت پذیرش با جهانی تجارت سازمان عضو کشورهاي بنابراین،

 بشناسند رسمیت به را پزشکی و دارویی محصوالت با مرتبط فکري هايدارایی براي شده بینی پیش
 28 و 27 مـواد  اسـاس  بـر که  این مانند. نمایند مصوب خود داخلی قوانین در را حداقلی حمایت و

 فرآینـدهاي  یـا  فـرآورده  اگـر  تا هستند ملزم عضو هايدولت استثنایی، مورد چند در جز به تریپس،
 اختـراع  مـاهوي  شـرایط  کـه  معنا این به گردد ـ  ابداع حق اختراع نظام تحت قابل حمایت دارویی
 اختـراع  صـاحبان  از گـردد ـ   احـراز هـا   آن در صـنعتی  کاربرد و ابتکاري گام بودن، نو وصف یعنی

 از بـرداري بهـره  در انحصـاري  حـق  مخترع، مدت این در. نمایند حمایت سال 20 به مدت حداقل
  .گرددمی محصول توزیع و عرضه تولید، حق شامل که دارد را اختراع
حـق   صـاحب  انحصاري حق بر استثنایی ،31 و 30 مواد در تریپس نامه موافقت طرفی، از
 بـراي  تواننـد مـی  هـا دولت آن طبق که است داشته مقرر اجباري لیسانس عنوان تحت اختراع

 توسـط  اعطاشـده  انحصـاري  حقـوق  از ناشـی  اسـت  ممکن که هاییسوءاستفاده از جلوگیري
ـ  وجود به مشخص اختراعی براي اختراع گواهی  یـا  اختـراع  اسـتعمال  در کوتـاهی  مانند آید 
 امـور  ماننـد  ملّـی  اضـطرار  یـا  عمـومی  منافع تضمین و تأمین موارد در یا کافی، غیر استعمال
ـ  و سالمت و بهداشت دفاعی،  مجـوز  کـافی،  غرامـت  پرداخت ازجمله شرایطی تحت توسعه 
. بدهنـد  حـق اختـراع   صـاحب  از اجـازه  کسب به نیاز بدون) لیسانس یا( اجباري برداري بهره

 تولید به نسبت که سازدمی قادر را دیگر صالحذي شخص هر یا دولت لیسانسی چنین اعطاي
  1.کنند اقدام حق دارندة رضایت بدون پتنت تحت محصول
- شـرکت  نیا که است نیا واکسن به توسعه درحال يکشورها یدسترس در یاصل مشکل اما

 اطالعـات  داشـتن  اریـ اخت در بـا  و هستند ییدارو محصوالت دیتول يبرا یکاف تیظرف فاقد ها،
اور  31 مـاده  ياجبـار  سـانس یل ،نیبنـابرا  بـود؛  نخواهنـد  آن یداخلـ  دیتول به قادر واکسن يفنّ
ـ ا. نمـود ینم ییدارو محصوالت به کشورها نیا یدسترس عیتسر به یکمک پسیتر  کشـورها  نی
 افتـه ی توسـعه  و شرفتهیپ يکشورها از را اقالم نیا تا دارند ازین واکسن به افراد ازین نیتأم يبرا

 اسـت  یحال در نیا. گردد عیتوز اقالم نیا کشورها، نوع نیا یداخل يبازارها در ای ندینما وارد
 بـازار  در تنهـا  باید ي،اجبار سانسیل قرارداد موضوع محصوالتدرباره  ،31 ماده f بند طبق که

ـ توز امکـان  پـس  ؛شـود  عرضـه  ياجبار مجوز صادرکننده کشور یداخل  تحـت  محصـوالت  عی
ـ ا حـل  يبرا .وجود نداشت زین هستند دیتول تیظرف فاقد که ییکشورها در ياجبار سانسیل  نی

) 2001( دوحـه  در یجهـان  تجـارت  سازمان عضو يکشورها يوزرا چهارم اجالس در مشکل،
  .شد اتخاذ یماتیتصم

                                                            
  .93تهران: نشر میزان، ص  ،اي بر حقوق مالکیت معنويمقدمه ).1391. میرحسینی، سید حسن. (1
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 و تـریپس  نامـه  موافقـت  در خصـوص  دوحـه  بیانیـه  6 بند اجراي عنوان ذیل 2003 سپتامبر 1 در
 کشـورهاي  تا کردند توافق 31 ماده f بند از نظر صرف خصوص در عضو کشورهاي عمومی، سالمت

 بتواننـد  دارویـی  محصـوالت  تولیـد  بـراي  کافی ظرفیت فاقد کشورهاي همچنین و یافته توسعه تر کم
کنـار   همچنـین  1.کننـد  وارد را کشـورها  سـایر  در اجبـاري  هـاي لیسانس تحت تولیدشده محصوالت
 اجـرت  تولیدکننـده  کشـور  که در صورتی  که بود این نتیجه. رسید تصویب به 31 ماده h بند گذاشتن
 توسـط  مجدد پرداخت به نیاز باشد، کرده پرداخت حق اختراع صاحب به اجباري لیسانس براي کافی

 31 مـاده  تحـت  ،2005 سـال  در تغییـرات  این درنهایت. نیست دارویی محصوالت واردکنندة اعضاي
 حـال  در لـذا . شـد  اجرایی 2017 ژانویه 23 در و شد تریپس نامه موافقت وارد دائمی صورت به مکرر
 وارد بـه  اقـدام  تواننـد می ندارند، تولید ظرفیت که توسعه درحال یا یافته توسعه تر کم کشورهاي حاضر
. بنماینـد  اجبـاري  لیسـانس  اعطاکننـدة  کشورهاي از اجباري لیسانس تحت دارویی محصوالت کردن
 ازجملـه  ثروتمند کشورهاي و است پیچیده بسیار اجباري لیسانس فرآیند که معتقدند برخی حال بااین

 قـرار  فشـار  تحت راها  آن اغلب و ندارند خوبی نگاه دهند،می اجباري مجوز که کشورهایی به آمریکا
  .دانندنمی مناسب کرونا واکسن به دسترسی مشکل حل براي را راهکار این لذا، دهند؛می

  تریپس نامه موافقت حداقلی حقوق از نظر صرف
 پروپوزالی جنوبی، آفریقاي و هند رهبري به توسعه درحال کشورهاي از گروهی ،2020 سال اواخر

 نامه موافقت تحت فکري مالکیت حقوق از موقت پوشی چشم بر مبنی جهانی تجارت سازمان به را
 ارائـه  کرونـا  گیـري همـه  بـا  مبـارزه  براي دیگر موردنیاز محصوالت و واکسن خصوص در تریپس
 و فعـاالن  فشـار  تحـت  بعـداً  امـا  کـرد  رد را پیشـنهاد  ایـن  ابتـدا  در آمریکـا،  متحـده  ایاالت. دادند
 سـال  اردیبهشـت  15 تـاریخ  در و داد تغییـر  را خـود  روند بایدن جو دولت دمکرات، گذاران قانون
 دلیـل  بـه  آمریکـا  کـه  کـرد  اعالم ،3تاي کاترین خانم آمریکا، متحده ایاالت تجاري نماینده ،14002
 4.کنـد مـی  نظـر  صـرف  کرونا هايواکسن فکري مالکیت از عمومی، سالمت حفظ و پاندمی شرایط
 اتفـاق،  این پی در. دادند ارائه شده اصالح پروپوزال یک توسعه درحال کشورهاي ائتالف آن از پس
  .داشتند آمریکا موضع به نسبت مثبتی واکنش فرانسه و ایتالیا

1. World Trade Organization. (2003). Implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS 
Agreement and public health, WT/L/540 and Corr.1, available at 
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm 

2. May 5, 2021
3. Katherine Tai 
4 - Office of the United States trade representative. (2021). Statement from Ambassador Katherine Tai on the 

COVID- 19 Trips Waiver, available at: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-
releases/2021/may/statement-ambassador-katherine-tai-covid-19-trips-waiver 
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اوري یعنی ساده زبان به فکري مالکیت حقوق از نظر صرف یا پوشی چشم  و اسـت  شده آزاد فنّ
اوري آن توانندمی دیگر هايتولیدکننده  حـق  از نظـر  صـرف  حقـوقی،  لسـان  در. نماینـد  تولید را فنّ
 ایقـاع،  یعنـی  طرفه، یک حقوقی عمل یک است: اعراض قاعدة مفهوم همان فکري دارایی با مرتبط

 ایـن  منزلـۀ  بـه  فکري اموال اعراض. شودمی واقع مالکیت اسقاط قصد با و حق صاحب ارادة به که
  .است کرده نظر صرف انحصاري استفاده از حمایت مدت باقیماندة از حق دارندة که است

 هـاي شـرکت  شود می موجب فکري مالکیت حقوق که است این طرح این براي موافقان توجیه
 لـذا،  نباشـند؛  مهـم  پزشـکی  محصـوالت  تولید به قادر) هستند متفاوت مخترعان از که( تولیدکننده

 کپـی  طریـق  از مـرتبط  محصـوالت  سـایر  و واکسـن  تولید تقویت موجب حقوق این از نظر صرف
 در. شـد  خواهـد  توسـعه  درحال کشورهاي تولیدکنندگان توسط آن تولید و پتنت تحت محصوالت

 محصوالت توانندمی توسعه درحال کشورهاي فکري، مالکیت حداقلی حقوق از نظر صرف با واقع،
 بدین بنابراین، نمایند؛ استفاده واکسن تولید براي خود تولیدکنندگان از و کپی آزادانه را پتنت تحت
  1.یابدمی افزایش واکسن به افراد دسترسی طریق
 و محصـوالت « شـامل  فکـري  مالکیـت  حقـوق  از نظـر  صرف که شد تصریح پروپوزال این در
اوري  و درمـان  تشخیص، پیشگیري، واکسن، شامل کرونا گیر همه بیماري با مرتبط »سالمت هاي فنّ

 بـه مـدت   حداقل معافیت این. بود خواهد درمان هايروش همچنین و شخصی حفاظت تجهیزات
 موافقـت  و اجمـاع  درخواسـت  مشـخص  طـور  بـه  پروپـوزال  این در. است تمدید قابل و سال سه

 از خـاص  حمایـت  نـوع  چهـار  از موقـت  نظر صرف براي جهانی تجارت سازمان عضو کشورهاي
 حقـوق  یـا  رایـت  کپـی : اسـت  شـده  بیـان  آن به مرتبط خدمات و محصوالت و 19یدـکوو واکسن
 II قسمت از 4 بخش( صنعتی هايطرح ؛)نامه موافقت II قسمت از 1 بخش( هنري و ادبی مالکیت
 تجاري اسرار و ؛)نامه موافقت II قسمت از 5 بخش( اختراع ثبت هايگواهی یا پتنت ؛)نامه موافقت

 سازد می قادر را ها شرکت اول حق سه 2).نامه موافقت II قسمت از 7 بخش( نشده فاش اطالعات یا
 اختراع قانونی حمایتکه  این براي مخترع. شوند محصوالتشان کپی در خارجی هايشرکت مانع تا
 تواننـد مـی  ثالـث  اشـخاص . کنـد  افشا اظهارنامه در را آن اطالعات که است ملزم آورد دست به را

 قـرارداد  یـک  کـه  ایـن  مگر کنند کپی را آن توانندنمی اما نمایند مطالعه را افشاشده اطالعات آزادانه
 از حمایـت  بـراي  مختارنـد  هـا شـرکت . باشـند  داشـته  حق دارندة از) لیسانس( برداري بهره مجوزِ

 تجـاري  سـرّ  صـورت  بـه  را اطالعـات  آن جـاي  به و نکنند استفاده اختراع مکانیزم از محصوالتشان

1. Lee Tom, Holt Christopher, Intellectual Property, COVID-19 Vaccines, and the Proposed TRIPS Waiver, 
available at https://www.americanactionforum.org/insight/intellectual-property-covid-19-vaccines-and-the-
proposed-trips-waiver/

2. WTO. (2021). WAIVER FROM CERTAIN PROVISIONS OF THE TRIPS AGREEMENT FOR THE 
PREVENTION, CONTAINMENT AND TREATMENT OF COVID-19,, IP/C/W/669. P 2., Available at 
*direct doc.aspx (wto.org). 
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 تجـاري  ايحرفـه  اسـرار  سرقت از تجاري اسرار حمایتی مکانیزم حالت، این در. دارند نگه مخفی
1.کندمی جلوگیري

تریپس نامه موافقت حداقلی حقوق از نظر صرف پیشنهادي طرح مخالفان
. کردنـد  اعـالم  پیشـنهادي  طـرح  بـا  را خـود  مخالفت دارویی هايانجمن و خصوصی هايشرکت

 در ايبیانیـه  انتشـار  ضمن ،2دارویی هايانجمن و تولیدکنندگان المللیبین فدراسیون مثال، عنوان به
و دانسته »کننده مأیوس« را طرح این از حمایت در آمریکا متحدة ایاالت تصمیم ،2021 می 5 تاریخ
 پتنـت  از کردن نظر صرف 3.»است پیچیده مشکل یک به نادرست، اما ساده پاسخی این«: است گفته

 بـا  مقابلـه  بـراي  موردنیاز عملی حل راه بلکه شد نخواهد تولید افزایش موجب تنها نه کرونا واکسن
 تصـمیم  شـدن  اجرایـی  داشـت  اظهـار  نیز فایزر کمپانی رئیس. بود نخواهد عمومی سالمت بحران
 آمریکـا  تصـمیم  مخالفان. شد خواهد ایمن غیر و کیفیتبی هايواکسن تولید موجب آمریکا دولت

 و تجهیـزات  الزم، هـاي  زیرساخت وجود بدون فکري مالکیت حقوق تعلیق که هستند باور این بر
  .نیست کرونا ویروس با مقابله براي مناسبی حل راه توسعه، درحال کشورهاي در اولیه مواد

. دانسـت  خالقیت منبع را فکري مالکیت حقوق حفظ و کرد پروپوزال مخالفت این با هم آلمان
 کـه  داد ارائـه  را طرحـی  و است موضوع بررسی و مذاکره به حاضر که کرد اعالم اروپا اتحادیه اما

 خواهـد  کمـک  19یدــ کوو واکسن به دسترسی و تولید تقویت به قبلی طرح از تر بیش است معتقد
 واکسـن  تولیدکننـدگان  تعهدات صادرات، هاي محدودیت بر طرح این در اروپا اتحادیه تمرکز. کرد
-انعطاف از استفاده و تولید هزینه با آسیب معرض در توسعۀ درحال کشورهاي به عرضه افزایش به

  4.است) اجباري لیسانس مانند( جهانی تجارت سازمان قوانین پذیري
 کرد بیان و داشت اعالم جهانی تجارت سازمان به طرح این با را خود مخالفت نیز جهانی بانک

 خواهد دارویی صنعت در توسعه و تحقیق و نوآوري کاهش ریسک به منجر طرح این تصویب که
 درنتیجـه  و آزادانه دسترسی موجب فکري مالکیت حداقلی حقوق از نظر صرف که منطق این 5.شد

1. Lee Tom, Holt Christopher, Intellectual Property, COVID-19 Vaccines, and the Proposed TRIPS Waiver, 
available at https://www.americanactionforum.org/insight/intellectual-property-covid-19-vaccines-and-the-
proposed-trips-waiver/ 

2. The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) 
3. Moderna Inc. (2020). Statement by Moderna on Intellectual Property Matters during the COVID- 19

Pandemic, available at: https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/statement-
moderna-intellectual-property-matters-during-covid-19. 

4. Euronews. (2021). COVID-19 vaccine patents: EU nations divided over lifting intellectual property rights, 
available at: https://www.euronews.com/2021/05/06/us-backs-waiver-on-intellectual-property-rights-for-
covid-19-vaccines

5. ABP News bureau. (2021). Risk Of Reducing Innovation, R&D': World Bank Opposed Waiving IP Rights 
For COVID- 19 Vaccine At WTO, available at https://news.abplive.com/news/world/world-bank-opposed-
waiving-intellectual-property-rights-for-covid-vaccine-at-wto-1462689 
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 مؤسسه اجرایی ارشد مدیر ،1پوناواال آدار که گونه همان چراکه است رد قابل شود،می واکسن تولید
اسـت   داشـته  بیـان  اسـت،  جهـان  واکسـن  تولیـد  مؤسسه ترین بزرگ حاضر حال در که 2هند سرم

 بـراي  موردنیـاز  زمـان  ایـن  بلکـه  شـود نمی واکسن تولید محدودیت موجب فکري اموال انحصار
  3.دارد واکسن به افراد دسترسی امکان عدم در توجهی قابل نقش که است تولید ظرفیت افزایش

 جهـانی  توزیـع  بـه  نـاچیزي  کمـک  فکري مالکیت حقوق از نظر صرف گویندمی مخالفان
 دارویـی و  هـاي شـرکت . بـرود  بین از نوآوري انگیزه که شد خواهد موجب و کندمی واکسن

- مـی  حاصـل ها  آن از که منافعی و فکري مالکیت قواعد که اندداشته بیان سالمت متخصصان
اوري توسعه ارتقاي موجب شود هـا . آنشـود مـی  19یدــ کوو واکسـن  چون ايپیشرفته هايفنّ

 در »ضـعیف  تولیـد  ظرفیـت « جهـانی  واکسیناسیون مانع ترین بزرگ که اندداشته بیان همچنین
 کشـورهاي  بـازهم  شـود  آزاد واکسـن  پتنت اگر حتی. پتنت نه است توسعه درحال کشورهاي
 کمبـود  دچـار ها  آن تهیه در که اولیه مواد به دسترسی یا مخترعان فنی تخصص بدون بسیاري

  4.بود نخواهند واکسن تولید به قادر هستند ضعف و
 واکسـن  احتکار باید آمریکا فکري، مالکیت حقوق از پوشی چشم جاي به معتقدند مخالفان

 واکسـن  تولیدکننـده  کشـورهاي  همچنـین . دهـد  افزایش را واکسن صادرات و کند متوقف را
 واکسن تولید براي اي شبکه ایجاد به نسبت باید آمریکا و ژاپن فرانسه، بلژیک، استرالیا، مانند
 هـاي بیمـاري  و کرونـا  واکسن اولیه نمونه تولید براي است، شده توزیع جغرافیایی نظر از که

  5.نمایند اقدام آینده گیر همه
 درمـان  بـراي  دارویـی  هـر  کلـی  طـور  بـه  مـثالً . دارد زیادي ابهامات پیشنهادي طرح طرفی، از
 بـا  تواننـد مـی  حالتی چنین در تولیدکنندگان. گرفت خواهد قرار طرح این شمول تحت 19یدـکوو
 فـروش  به دیگري بیماري درمان عنوان به را آن اما کنند دارو تولید به اقدام 19یدـکوو درمان هدف

 مالکیـت  حقـوق  از آزادانـه  اسـتفاده  بـراي  هم خسارتی پرداخت و غرامت گونه هیچ حتی. برسانند
 تـا  اسـت  شـده  موجـب  پیشنهادي طرح بودن کلی این، بر عالوه. است نشده گرفته نظر در فکري
 ترکیبات ماسک، مانند دارویی داروهاي از فراتر اختراع ثبت حقوق تحت پزشکی محصوالت سایر

  .باشند طرح این معافیت مشمول نیز تنفسی هايماسک و دارویی غیر شیمیایی

1. Adar Poonawalla
2. Serum Institute of India 
3. Lee Tom, Holt Christopher, Intellectual Property, COVID-19 Vaccines, and the Proposed TRIPS Waiver, 

available at https://www.americanactionforum.org/insight/intellectual-property-covid-19-vaccines-and-the-
proposed-trips-waiver/

4. Siripurapu, Anshu. (2021). The Debate Over a Patent Waiver for COVID-19 Vaccines: What to Know, 
available at https://www.cfr.org/in-brief/debate-over-patent-waiver-covid-19-vaccines-what-know. 

همان. .5
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موضوع بررسی
 را واکسـن  بـه  دسترسـی  احتمـاالً  و است تر ضعیف کشورهاي نفع به تصمیم این نخست، نگاه در

 داده قرار تأثیر تحت را واکسن جهانی عرضه تواند می تصمیم، این گفت بتوان شاید. کند می تسهیل
 شـدن  آزاد کلی، طور به. دهد کاهش را فقیر و ثروتمند کشورهاي بین واکسیناسیون فعلی شکاف و

 ایـن  از تـا  کننـد  اتخـاذ  تدابیري باید کشورها این و است توسعه درحال کشورهاي نفع به اطالعات
 نیاز اگر حتی یا کنند گذاري سرمایه تولید و توسعه و تحقیق درکه  این مانند نمایند؛ استفاده فرصت

  .نمایند همکاري یکدیگر با زمینه این در کشور چند شد
 ترغیـب  هدف با که است فکري مالکیت حقوق رسالت و هدف مانده است مغفول چه آن دیگر طرف از

 19یدــ کوو پانـدمی  بحـران  در. کنـد می انحصاري حق اعطاي رقابت، ارتقاي و حفظ و نوآوري به تشویق و
 فکـري،  مالکیـت  حمایـت  بـدون . شـد  واکسن موفق و سریع تولید به هاشرکت ترغیب موجب انگیزه همین
 توسـعه  در حیـاتی  نقشـی  فکري مالکیت حقوق لذا، شوند؛ مندبهره خود تالش نتایج از توانندنمی هاشرکت
 فـرض  در آیـا . شـد  خواهـد  نـوآوري  تشـویق  در بـازار  تضـعیف  باعث تریپس از پوشی چشم. دارد فنّاوري
 فکـري  مالکیـت  انحصـاري  حـق  تحصیل طریق از که خصوصی بخش فکري، مالکیت حقوق از نظر صرف
 از را خود توسعه و تحقیق سنگین هاي هزینه و شوندمی فنّاوري ارتقاي و تولید و تحقیق به ترغیب و تشویق
 خواهنـد  تولید و توسعه و تحقیق براي الزم را انگیزه بازهم کنند،می تأمین محصوالت فروش از حاصل سود

 و تحقیـق  بـه  ملـزم  را خصوصی هاي شرکت فکري، مالکیت حقوق از نظر صرف باوجود توان می آیا داشت؟
 یـک  روي بـر  را خـود  زمان و هزینه توانندمی الزم، انگیزه بدون خصوصی هايشرکت کرد؟ تولید یا توسعه

 در قبلی تجارب. نمایند خودداري 19یدـکوو واکسن براي توسعه و تحقیق انجام از و بگذارند دیگر محصول
 بـراي  مخترعـان  و نـوآوران  انگیـزه  کـاهش  و فکـري  مالکیـت  قـوانین  تضعیف که داده نشان نوآوري حوزه
  .است شده منتج نوآوري توقف به عمالً اي، توسعه  و  تحقیق هاي فعالیت در گذاري سرمایه
 یچگـونگ  دانش بلکه ندارد، حق اختراع به ازین تنها 19ـدیکوو واکسن مجدد ساخت عالوه، به
 در یجنـوب  يقـا یآفر و هنـد  کـه  اسـت  لیـ دل نیهمـ  به ؛است ازیموردن اریبس زین محصول ساخت

ـ را یکپ به حق اختراع بر عالوه خود درخواست  اطالعـات  و یصـنعت  طـرح  مـرتبط،  حقـوق  و تی
 و فایزر هايشرکت توسط تاکنون که 19یدـکوو هايواکسن واقع، در .اندکرده اشاره زین شده افشان
 ایـن . کنـد مـی  استفاده ايپیچیده بسیار و نوظهور هايفرآورده و فرآیندها از است شده تولید مدرنا

اوري  بلکـه  رسندنمی ثبت به اختراع عنوان به هستند ضروري واکسن تولید براي که فرآیندها و ها فنّ
 بـه  ارتبـاطی  تـریپس  از نظـر  صـرف  بنـابراین،  شـوند؛ مـی  محافظـت  تجـاري  اسرار مکانیزم تحت

 توسعه درحال کشورهاي در هم تولید ظرفیت اگر حتی چراکه ندارد واکسن تولید در بخشی سرعت
 بنـابراین  1.ندارند اختیار در را واکسن تولید براي ضروري تجاري اسرار کشورها این باشد، زیاد

1. Lee Tom, Holt Christopher, Intellectual Property, COVID-19 Vaccines, and the Proposed TRIPS Waiver, 
available at https://www.americanactionforum.org/insight/intellectual-property-covid-19-vaccines-and-the-
proposed-trips-waiver/
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 نخواهـد  دیگـر  کشورهاي در تولید به منجر آمریکا در فکري مالکیت حقوق از نظر صرف لزوماً
  .شد

 اطالعـات  از ناشـی  محصـول  سـاخت  بـه  مربـوط  اطالعات از اعظمی بخش دارو، صنعت در
اوري، چرایی دانش و چگونگی دانش و تجاري اسرار تمام از و است تجاري اسرار و شده افشان  فنّ

-مـی  صاحب حق و نیست دسترس در و موجود اختراع همانند اي شده بندي طبقه و دقیق اطالعات
 کـارکرد  بـا  نـوآوري  یک داراي محصول است ممکن یا ننماید ارائهها  آن از کاملی اطالعات تواند

 صنعت به مربوط و نیست واکسن به مربوط نوآوري این که کند اعالم صاحب حق و باشد 1دوگانه
اوري، تولید. است دیگري  فاقـد  یافته توسعه تر کم کشورهاي که دارد نیاز مهارت دانش، بر عالوه فنّ

 بـه  نوآوري کاهش از غیر امر این که شود تولید آن به نزدیک واکسنی حالت بهترین در. هستند آن
  .شد خواهد منجر تقلبی یا کیفیت بی هايواکسن تولید

 مـادي،  امـوال  بـرخالف  اعـراض،  از پس که است اي گونه به فکري اموال ماهیت که، این مضافاً
 بـه  توانندمی اطالعات به آزاد دسترسی حق طبق افراد عموم و گردندمی عمومی اموال قلمرو وارد
 مالـک  توسـط  حتـی  آن تملک صورت این در دهند؛ قرار مورداستفاده را آن رایگان و یکسان نحو
بـه مـثالً  فکري، مالکیت حقوق از موقت پوشی چشم پیشنهاد بنابراین 2.بود خواهد غیرممکن قبلی
  .بود نخواهد پذیر امکان عمل در سال، 3 مدت

 رسـماً  واکسن دهندة توسعه دارویی هاي شرکت از برخی این، از پیش که داشت توجه باید البته
 کرد اعالم جانسون و جانسون. بودند کرده صحبت واکسن متقاضیان از خود پشتیبانی و حمایت از
 شـده  متعهـد  آسترازنکا،. نماید ارسال توسعه درحال کشورهاي به واکسن میلیون 500 دارد قصد که

 واکسـن  حـق اختـراع   و بگـذارد  کنـار  را خـود  واکسـن  از سـود  کسـب  اپیدمی، پایان تا است که
 بـا  مـرتبط  پتنـت  حـق  کـه  کرد اعالم مدرنا 3.نکند اعمال بیماري شیوع طی در را خود 19یدـکوو
 اعمـال  کننـد مـی  درسـت  واکسـن  کرونـا  پاندمی با مقابله با رابطه در که کسانی علیه را 19یدـکوو

 19یدــ کوو واکسن فکري هايدارایی از برداريبهره مجوز اعطاي به حاضر عالوه، به کرد؛ نخواهد
 توانـد  مـی  کـه  است برداري بهره مجوزهاي صدور معناي به امر، این 4.باشدمی دیگر هايشرکت به

 متولیـان  و کشـورها  نگرانـی  بایـد  کـه  چیـزي  اسـاس،  این بر. نماید تسهیل را واکسن به دسترسی

1. Dual Use Innovation
نشریه مطاالت فقـه و حقـوق   اختراع.  ). قاعده اعراض و زوال آن بر حق1397( جعفرزاده، میرقاسم؛ مرادي، عباس. .2

  .78: ص 18، شماره اسالمی
3. Lee Tom, Holt Christopher, Intellectual Property, COVID-19 Vaccines, and the Proposed TRIPS Waiver, 

available at https://www.americanactionforum.org/insight/intellectual-property-covid-19-vaccines-and-the-
proposed-trips-waiver/ 

4. Moderna Inc. (2020). Statement by Moderna on Intellectual Property Matters during the COVID- 19
Pandemic, available at: https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/statement-
moderna-intellectual-property-matters-during-covid-19. 
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 قیدوشـرط  بی دسترسی نه و است واکسن توزیع و تولید هاي زیرساخت برانگیزد، راها  آن بهداشتی
  .آن به

 واکسـن،  بـه  فقیرتـر  کشـورهاي  دسترسـی  تسـهیل  منظور به بهداشت جهانی سازمان همچنین،
در  اجـرا  بـه  را ،1)19کوویدــ   واکسـن  به جهانی دسترسی مخفف( »کواکس« عنوان تحت اي برنامه
 توزیـع  و خریـد  بـه  کمک هدف با و بهداشت جهانی سازمان نظر زیر کواکس برنامه. است آورده
 بـه  دسترسـی  تـا  اسـت  شـده  انـدازي  راه متوسـط  درآمد با یا درآمد کم کشورهاي در کرونا واکسن
 بـه  واکسن دوز میلیون 38 از بیش کواکس برنامه تحت. شود پذیر امکان کشورها همه براي واکسن
 بـیش  سال یک از تر کم در که است امیدوار کواکس .است شده ارسال جهان کشور صدیک حدود

 اطمینـان  خواهـد  مـی  ویـژه  بـه  سازمان این .بگذارد کشور 190 اختیار در واکسن دوز میلیارد دو از
 خواهنـد  دسترسـی  واکسـن  بـه  ثروتمنـدتر  کشـورهاي  با زمان هم فقیرتر کشور 92 که کند حاصل
 هـاي  سـرمایه  کنترل دفتر( اوفک شده است؛ اندیشی چاره نیز ایران علیه ها تحریم براي حتی. داشت
 واکسن خرید براي ایران قانونی موانع است که کرده صادر مجوزي) آمریکا دارایی وزارت خارجی

  .کند می برطرف را

گیري نتیجه
 در گیـري رأي سیستم به توجه با کرونا واکسن فکري مالکیت حقوق تعلیق و پیشنهادي طرح تأیید

ـ نبا يعضـو  چیهـ  میتصم اتخاذ يبرا و است منفی اجماع صورت به که تجارت جهانی، سازمان  دی
ـ ا خصوص در گسترده يها مخالفت و آلمان یفعل موضع به توجه با کند، ابراز را خود مخالفت  نی

 در فکـري  مالکیـت  از پوشـی  چشـم . اسـت مواجـه   دیترد با ،یخصوص يهاشرکت يسو از حطر
  بـه  البتـه  شـود،  منجـر  توسـعه  درحـال  کشورهاي در توسعه و تحقیق افزایش به تواندمی درازمدت
 بـا  واکسـن  خرید به صرفاًکه  این نه و نمایند استفاده فرصت این از کشورها از دسته که این شرطی
  .کنند اکتفا پایین قیمت

 درك بـر  مبتنـی  تـریپس  نامـه  موافقـت  مقررات از نظر صرف به راجع پیشنهادي طرح حال، با این 
 تولیـد  بـراي  مانعی فکري مالکیت برداشت این اساس بر که است فکري مالکیت حمایت از نادرستی
 الزم هـاي  زیرسـاخت  نبـود  و تولیـد  حجم افزایش اصلی مشکل واقع در اما. است 19یدـکوو واکسن
 از پوشـی  چشم. است ضعیف کشورهاي در اولیه مواد تأمین همچنین و تولید و توسعه و تحقیق براي

 سیاسـت  اتخـاذ  امـر  ایـن  بلکه شد نخواهد واکسن تولید افزایش موجب فکري مالکیت هايحمایت
 نظـام . کنـد مـی  ایجاد تجاري سیاست در جدیدي هاي چالش و است فکري مالکیت به نسبت ضعیف
 تسـهیل  براي کلیدي زیرساختی بلکه نیست، واکسن به دسترسی براي مانع یک تنها نه فکري، مالکیت
  .شود می محسوب واکسن توسعه جهت دارویی، تولیدکنندگان در انگیزه افزایش و گذاري سرمایه

1. COVAX 
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 ۀنـ یدرزم کشورها نیب مشارکت جادیا واکسن، به یدسترس یفعل مشکل يبرا يشنهادیپ راهکار
 نیچنـ . نـد ینما منیا را خود نیتأم رهیزنج توانند یم که کنند دایپ نانیاطم هاشرکت تا است واکسن
 و گســترده مشــکالت از حــال نیدرعــو  دهــد یمــ شیافــزا را واکســن بــه یدسترســ ییهــا تــالش
 راهکـار  نیهمچنـ  .دینمایم يریجلوگ يفکر تیمالک تیحما از یپوش چشم با مرتبط مدت یطوالن

 بـه  را يگذارهیسرما يبرا الزم يهانهیهز تمام یالملل نیب يهاسازمان ای هادولت که است نیا گرید
 فـروش  از حاصـل  درآمـد  و سـود  بـه  یمتک ،يگذار هیسرما نجبرا يبرا ها شرکت تا رندیبگ عهده

  .نباشند ییدارو محصوالت
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شناسی دانشجوي ارشد جزا و جرم   نژاد پاك دانیال

استادیار دانشگاه گیالن   سبحانیمهین 

استادیار دانشگاه گیالن   پور ملک حسن شاه

  چکیده
ــه نظــر شــاید اول نگــاه در  رســد ب

 قـانون  درصـورت گرفتـه    تحوالت
 در 1392 مصـوب  اسالمی مجازات

 هـیچ  خود تنها نه جنسی تجاوز باب
-خـأل  بلکـه  ندارند ایرادي و اشکال
 ایـن . اندداده پوشش را گذشته هاي

 از جـامعی  ارزیابی در نهایت مطالعه
 بیـان  و دهـد  می ارائه موجود قوانین

 این در ایجادشده تغییرات که کندمی

 اسـت  بـوده  مثبت و گیر چشم زمینه
-خـأل  و هاچالش ابهامات، هنوز اما

ــژه بــه بســیاري قــانونی هــاي  در وی
 تعریـف  ارکان سایر و عنف تعریف
 باقی نشده حل که دارد وجود تجاوز
 ارائـه  بـدون  گذار قانون. است مانده

بـه سـراغ جنسـی  تجاوز از تعریفی
 از پـر  خـود  که است رفته مصادیقی

 ایـن  دیگر اساسی ایراد. هستند ابهام

 تحـوالت  اعمـال  در مقـنن  که است
 تـا  جنسـی جـرایم   بـاب  در قـانونی 

 فقهــی مبــانی و اصــول از حــدودي
با توجه  همچنین. است گرفته فاصله

 و مجـازات  و جـرم  تناسب اصل به
 از بسیاري در فقهی مبانی با توجه به
 اساســی اصــالحات بایــد مــوارد
  .گیرد صورت

  مقدمه
 نسـبت  یجنس تعرض هرگونه گسترده يدر معنا تجاوز«: اند نوشته یبعض یجنس تجاوز فیتعر در
آنکه  حال. باشند دهینرس زنا یشرع فیاندازة تعر  به یجنس تعرضات است ممکن یحت است، زن به
 خأل جرم، نیا فیتعر در ما و است نشده يانگارجرم قانون در خاص و جداگانه طور ن مسئله بهیا

 خـأل  بـا  یجنسـ  تجاوز جرم فیتعر درکه  این ).14:1396زراعت،  از به نقل دادور( »میدار یقانون
 تجـاوز  کـردن  محدود گفت دیبا نظر نیا به انتقاد در اما است، حیصح کامالً میهست رو روبه یقانون
 اعم یجنس تجاوز در دهیدبزه. است اشتباه يامر زنان هیعل زیآم خشونت یجنس يرفتارها به یجنس
 کـه  گـردد  مجرمانه یجنس اعمال از یعیوس فیط شامل تواندیم یجنس تجاوز. است مرد و زن از
 طـرف  و اسـت  باشد که درجه هر به و نوع هر از یجنس عمل انجام به لیما طرف کی تنها آن در
 یجنسـ تجـاوز   جهیدرنت). 13:1390، يمهر(داند یم عمل نیا اریو اخت اراده  یب یقربان را خود گرید

 در یحتـ  و یاکراهـ  ذیـ تفخ و لـواط  چون ییرفتارها به رایز است، به عنف يزنا از ترعام یمفهوم
 بـا  حـال نیبـاا . ابـد ییمـ  يتسـر  زین دهان به یتناسل آلت دخول ،یالمللنیب اسناد و شورهاک یبرخ

ایران اسالمی مجازات قانون در جنسی تجاوز جرم انتقادي بررسی
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 از خـاص  ینـوع  ،یجنسـ  تجاوز از دانان حقوق منظور که شد میخواه متوجه یحقوق منابع مطالعۀ
 و یاکراهـ  يزنـا  یعنی تجاوز قیمصاد از نوع نیدتریشد همان خاص نوع نیا. است یجنس روابط
  .است یاکراه لواط

 دیق. است مورد تجاوز فرد یتینارضا عنصر دارد، به همراه تجاوز واژه هک ییمعنا بار نیتریاصل
 یاعمـال  یتمـام  بـه  مربـوط  بر دارد، در یخاص ییمعنا بار تجاوز واژه به شدن اضافه با هک ،یجنس
 چهاگر. ابدییم ارتباط ،یتناسل اندام آن بارز زیتما وجه و بودن زن ای مرد یعنی تیجنس به هک است

 مکـی تح آن از تـر مهـم  و نسل يبقا و دمثلیتول به مربوط یجنس امور از یعیتشر و ینیوکت اهداف
 خوانـده  شـهوت  نـام  به هک يدیشد لیتما به یجنس مفهوم نجا،یا در نیکل است، یخانوادگ روابط

در  گـذار  قـانون  به عنف يزنا در مورد). 39:1392همکاران،  و يآباد ده یحاج(گردد یبرم شودیم
 از اکراه ای به عنف يزنا«: است داشته مقرر 1392مصوب  یقانون مجازات اسالم 224ماده  بند ت

 رکـ ذ را ییهامصداق 224 ماده 2تبصره  بیتصو با سپس. »است یزان اعدام موجب که یزان يسو
. هسـتند  عـدم رضـایت   از ییهـا مصداق و رندیپذیم صورت راهکا و عنف از خارج هکاست  ردهک

 حـال  در نباشـد  او با يزنا به یراض که یزن با یکس هرگاه« :داردیم انیب ق.م.ا. 224 ماده 2 تبصره
ـ طر از زنـا  در. است به عنف يزنا حکم در او رفتار کند زنا یمست ای خواب ،یهوشیب  و اغفـال  قی

 او شـدن  میتسـل  موجب اگرچه زن ترساندن ایو  دیتهد ش،یربا قیطر از ای نابالغ دختر دادن بیفر
ـ آ که شودیم مطرح سؤال نیا همواره. »است يجار فوق حکم زین شود  یموجـود تمـام   نیقـوان  ای
ـ آ دهنـد؟ یم پوشش ردیگ قرار یجنس تجاوز در معرض فرد کی است ممکن که را ییهاتیموقع  ای
ـ ا در دارد؟ وجـود  مجـازات  و یارتکاب رفتار نیب یتناسب ـ ا درصـدد  نوشـتار  نی  بـا  کـه  میهسـت  نی
ـ ا یحقـوق  نظـام  در را یجنس تجاوز جرم یلیتحل یفیتوص روش با و يانتقاد يکردیرو مـورد   رانی

بـا توجـه بـه    . در ادامـه  میبپرداز حیصح نظر ارائه با موجود راداتیا یبررس به و میده قرار تحلیل
 رد،یگیم قرار به عنف يزنا و به عنف لواط نیعناو لیذ رانیا یحقوق نظام در یجنس تجاوزکه  این

  .میدهیم ادامه يبند میتقس نیهم طبق را خود نوشتار

. زنا1
در در بر ندارد و  یو رضا باشد مجازات یلم ياز رو که صورتی  در یروابط جنس اصوالً کشورها اکثر در

و عنـف مرتکـب زنـا شـود، مجـازات خواهـد شـد         زور به و طرف میل خالفشخص بر که  صورتی
 نشـده  بـرده  اسمی زنا از تنها نه، 1304 مجازات قانون در که است دلیل همین به ؛)121:1381موگویی،(

 تهدیـد  یـا  به عنـف  هرکس«داشته است:  یانب 207 ادهدر م یطرز تلق یناز ا یتبه تبع مقنن بلکه است،
  ).34:1388حلیم،  زاده ی(موس ...»شد خواهد محکوم... جنایی حبس به بنماید را زنی ناموس هتک
  یصـورت  درانجام شـود،   نیطرف تیرضا ياز رو هرچند نامشروع رابطه اسالم مقدس شرع در

اساس  نیهم بر. است مجازات و سرزنش قابلوجود نداشته باشد،  نیطرف نیب تینکاح و زوج که
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عبـارت زنا: «است داشته مقرر زنا در مورد 1370مصوب  یقانون مجازات اسالم 63 مادهمقنن در 
بـه یمـوارد وطـ   ریـ باشـد، در غ  دبـر که بر او ذاتاً حرام است گرچه در  یاست از جماع مرد با زن

  ».شبهه
 است عبارت زنا: «است کرده فیتعر گونه نیزنا را ا 221 مادهدر  1392 یمجازات اسالم قانون

 نیهمچنـ ». نباشد زیبه شبهه ن ینبوده و از موارد وطها  آن نیب تیزوج علقه که یزن و مرد جماع از
 دبـر  ای قبل در گاه ختنه اندازه  به مرد یتناسل اندام دخول با جماع: «مده استماده آ نیا 1در تبصره 

 دخـول  کـه  شـود یمـ  محقـق  یوقتـ  زنـا  دیآیبرم شده  ارائه فیاز تعر که چنان. »شودیم محقق زن
 جهـت  نیبـد . شـد  نخواهـد  زنـا  تحقـق  موجب نیطرف نیب معاشقه صرف جهیدرنت. ردیبگ صورت
بـا   زنـا «از جملـه   یمختلفـ  صور يدارا زنا. شودیم حمل آن عنوان بر زنا يبرا شده نییتع مجازات
 زنا حد يبرا که ییهامجازات. است »رمحصنهیغ يزنا«و » محصنه يزنا« ،»به عنف يزنا« ،»محارم
 بـا  هامجازات نیا يموارد در. قتل و دیتبع سر، دنیتراش رجم، ،: جلداز اند عبارت اندشده مشخص

بـا زن   رمسـلمان یغ يمانند زنا است: قتل زنا مجازات زین يگرید موارد در. شوندیم جمع گریکدی
  .به عنف يمسلمان و زنا

  تیرضا با يزنا. 1ـ1
 شـود  یجنسـ  زشیـ آم سبب و باشد ییزناشو روابط از خارج که یجنس روابط یتمام یفقه نظر از
 مسـتوجب حـد قـرار دارد و ممنـوع اسـت     جرایم  زمرة در باشد همراه نیطرف تیرضا با اگر یحت
 یشـرع  یموضـوع  زنـا  ایآ که شود مشخص نکته نیا است الزم). 132:1390پور،  توکل و یتوجه(

داخل  ن،یعناو از ياریبس مانند ن عنوان،یاکه  این ای دارد وجود آن درباره ياهیشرع قتیحق و است
  ندارد. مورد نیا در یسیتأس شارع که است عرف از متخذ موضوعات از و هیعرف نیدر عناو
 اسـت  آن احتمـال  نیا دیباشد؛ مؤ ترموجه دوم احتمال رسدیم به نظر پرسش نیا به پاسخ در

 احکـام  ده،یرس باره نیدرا) ع( تیب اهل از چه آن هر و نشده دهید اتیروا در زنا از یفیتعر اوالً که
 بـر  را احکـام  و اسـت  رفتهیپذ را زنا ییعقال و یعرف مفهوم شارع همان یی. گواست زنا به مربوط
 میخوریبرم هانیفق از یعبارات به یفقه آثار از یبعض در اًیثان. است کرده بار اشیعرف مفهوم همان
اسـت   رفتـه یپذ را آن يلغـو  و یعرفـ  يمعنـا  همـان  شارع و ندارد یشرع قتیحق زنا معتقدند که

-یمـ  خصوص نیا در معاصر يفقها از یکیاز جمله  ).136:1390 همکاران، و یدهکالن ی(محسن
 مفهوم جهیدرنت). 22:1387،يرازیش(مکارم  »هیالشرع قهیحق له سیل و... یعرف موضوع الزنا: «سدینو
 عـرف  بلکـه  است، نشده مشخص اتیروا توسط آن تحقق یچگونگ و است یعرف مفهوم کی زنا

 بـا  نیهمچنـ . کنـد یم مشخص را آن و سازدیم معلوم را یجنس اعمال ریسا از زنا افتراق که است
 عـرف  و لغت کتب در و شد میخواه لغت در مفهوم نیا یتعدم شفاف متوجه یفقه کتب در یتأمل
 مفهـوم  ییشناسـا  يبرا لذا، است؛ فقها خود سخن گرفتن در نظر با است شده ذکر یفیتعر اگر هم
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 یتناسل آلت توسط دیبا دخول قانون، طبق که است پر واضح. کرد مراجعه فقها کتب به یستیبا زنا
 شـود ینم فیتعر نیبدن مانند انگشت شامل ا ياعضا ریسا ای ایاش از استفاده وگرنه رد،یگ صورت

  .است خارج فیتعر نیا ده ازید بزه دهان در آلت بردن فرو و
 دبـر،  یحتـ  آن ریغ در دخول و شودیم محقق قبل در دخول واسطۀ به تنها زنا ایآکه  این دربارة
 اسـت،  زنا عنوان محقق دبر، و قبل از فرج، اعم در دخولکه  این ای و بود نخواهد زنا صدق موجب

  ).136:1390 همکاران، و یدهکالن ی(محسندارد  وجود نظر اختالف فقها انیم
 را دخـول  مطلـق  و اسـت  کرده يرویپ فقها مشهور نظر از یاسالم مجازات قانون مورد نیا در
 فقهـا  مشـهور  بـا  مخـالف  نظرات گرچهدانسته است.  زنا يماد رکن عنوان به دخول تحقق موجب
  .قبل قیطر از یوط به زنا کردن محدود با است برابر نظرات نیا به تمسکبوده و  تأمل قابل

 دانسـته  زنا را تیم با یجنس رابطه فقهاپرداخته شود.  زین تیاست به مجازات زنا با م يضرور
 مربـوط  احکام یتمام که است لیدل نیهم به. ندارد زنا با یفرق چیه تاًیماه فعل نیا که اندفرموده و
ـ ا در را زنـا  به  1392 مصـوب ق.م.ا.  222). مـاده  96:1394، يحـداد داننـد ( یمـ  يجـار  مـورد  نی
 زنـا  کـه  خـود  يمتوفـا  زوجـه  با زوج جماع مگر است زنا ت،یم با جماع: «داردیم مقرر باره نیادر
 بـه نظـر  . »شـود یم شش درجه يریتعز شالق ضربه چهار و هفتاد تا کیو یس موجب لکن ستین
جـرایم   گونه نیا عرف، در و شوندیم حمل خود یعرف يبه معنا لواط و زنا چون یمیمفاه رسدیم
 از رد،یـ گیمـ  انجـام  مرده انسان کی با که یعمل هرگونه لذا، است، قابل تحقق زنده انسان دو انیم

  ).72:1393پور، ملک شاه( است خارج لواط و زنا یمعان شمول
آمـده اسـت:    1392مصـوب   یقانون مجازات اسالم 221 ادهم 2نابالغ در تبصره  يزنا در مورد

ـ ا...». شـود ینمـ  مجـازات  نابالغ لکن است محقق زنا باشد، نابالغها  آن از یکی ای نیطرف هرگاه«  نی
ـ تعر در گفت دیبا نظر نیابه  انتقاد در. فقهاست مشهور نظر همان ـ  بـا  زنـا  فی  یعرفـ  مفهـوم  کی
 اسـت،  دوطرفـه  رابطه کی زنا نیهمچن ست،ین متصور آن يبرا ياهیشرع قتیحق و میهست رو روبه
-یم انجام را جماع عمل گریکدی با یجنس التذاذ به هدف و کامل تیرضا با دو طرف که يارابطه
 روح و جسـم  بلکـه  بـرد، ینم یجنس لذت چیه تنها  نه باشد نابالغ طرف دو نیا از یکی اگر دهند.

ـ با نابـالغ  و بـالغ  انیم یجنس رابطه به زنا اطالق در لذا، ند؛یبیم ضربه و لطمه زین يو  و درنـگ  دی
ـ آزار و اذ قیرا از مصـاد  سـاله  هشـت مرد بالغ بـا دختـر    یرابطه جنسکه  این تاًینها. میینما تأمل  تی
باشد  تواندیضربه شالق) م 100( ياز مجازات حد دتریشد زیو نه زنا، مجازات آن ن میبدان یجنس

  ).19:1393پور، ملک شاه(
 اسـت  یشرع حکم تحمل و فیتکل طیشرا از یکی عقل کهیی جااز آن زین وانهید يزنا در مورد

 يفقها عموم. ستین مجازات مستحق زنا، ارتکاب در صورت ندارد، فیتکل وانهید کهیی آنجا از و
 زیـ ن یدر قانون مجـازات اسـالم   دگاهید نیا). 323: 41، ج 1374،ینجفاند (داده نظر گونهنیا عهیش

-یم اشعار ماده نیا. دیفهم یاسالم مجازات قانون 217توان از ماده یو آن را مه است منعکس شد
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 و قصـد  علـم،  داشـتن  عالوه بـر  که است مسئول در صورتی مرتکب حد، موجبجرایم  در«: دارد
قـانون مجـازات    64 مـاده . »باشـد  آگاه زین یارتکاب رفتار یشرع حرمت به يفریک تیمسئول طیشرا

 عاقـل  و بالغ هیزان ای یزان که شودیم حد موجب در صورتی زنا: «داشتیم انیب زین 1370 یاسالم
 انیـ ب کـه  یتیروا به استنادفقها با  یبرخ البته. »باشد آگاه زین آن موضوع و حکم به و بوده مختار و

 دیوانـۀ  ،»اسـت  کـرده  درك و فهـم  را جنسـی  التـذاذ  البد پس کرده، زنا دیوانه کههمین« :است داشته
 ؛انتقاد دارد ياند که خود جادانسته) عاقل فرد همانند( یحد شرع يزناکار را مستحق مجازات و اجرا

ـ   یلیدل یوانهد يارتکاب زنا از سو یراز . در واقـع  یسـت عمـل ن  یـن از ا یبر وجود درك و فهـم عقالن
عـدم   گویـاي  اسـت خـود  مطرح شـده   یاتکه در متن روا یو غلط یرمنطقیغ يگفت محتوا توان یم

  ).20:1393پور،  ملک شاهباشد (می آن به انتساب نادرستی و) عمعصوم ( ياز سو یتروا صدور
شود؟  می محقق مرد به نسبت زنا بر اکراه اصوالً آیااست که  ینشود ا یانکه الزم است ب یگرد نکته
و  یدر شخص مکـرَه امکـان انتشـار عضـو جنسـ      اساساًکه  این و زناکننده شدن مکره در فقها از بعضی
ارتکـاب زنـا    يوجود قصـد زنـا را بـرا    کرده و صرفاً یکوجود داشته باشد، تشک یشهوان یختگیبرانگ
» اشـبه « به نظـر  ولی است نموده تردید زناکار مرد براي اکراه تحقق رد نیز حلّی محققاند. دانسته یناکاف

  ).150: 4، ج 1409حلّی،  محققممکن شمرده است ( یمرد زان يعارض شدن اکراه را برا
ـ  مرد مجازات دیتشد موجب را زنا به مرد جانب از زن شدن اکراه یاسالم مجازات قانون  یزان

 همـان  کنـد  اکـراه  خـود  بـا  زنا ارتکاب به را يمرد ،یزن اگر کهی حال در. است دانسته قتل حد تا
 شـد،  خواهـد  اعمال زن بر رانیا قانون بر اساس زن، نبودن ای بودن محصنه با توجه به زنا مجازات
 :انـد  گفتـه  یبعضـ  مـاده  نیا هی. در توجشود دیتشد اکراه و عنف به دلیل يو مجازاتکه  این بدون

 دیشد خسارات ورود و تیثیح وهن موجب معموالً زن به یجنس تجاوز که است آن امر نیال یدل«
 بـه نظـر  ). 20:1396زاده،  يقنبر( »ستین نیچن مرد دربارة کهی حال در شود؛یم اشخانواده و او به
 و اعمـال  اسـت  رییـ تغ حال در جیتدر به یهیتوج نیمردساالرانه در جوامع چن نگاه رییتغ با رسد یم

 مجـازات  فیتخف و کنندهاکراه يبرا مجازات دیتشد مستوجب دیبا نیطرف از کیهر يسو از اکراه
  .شود شونده اکراه يبرا تبرئه ای

  به عنف يزنا. 2ـ1
 را اعدام که است به عنف يزنا جرم مستند ،یاسالم مجازات قانون 224ماده  بندت حاضر حال در
ـ  و »عنـف « واژة از یفـ یتعر گونـه  چیهـ  ارائـۀ  بـدون  مقنن. است گرفته نظر در مرتکب يبرا زین  ای

زاده،  يقنبـر اسـت (  بـرده  نـام  آن از جـرم  نیا يبرا مجازات اعالم و انیب در تنها آن، يساز روشن
ـ تعر عـدم وجـود  اسـت   رینقدپـذ  عمل نیا يانگار جرم يحوزه در که یمهم مسئله). 8:1396  فی

ـ ا یشـناخت  و متناسب با تحـوالت جـرم   یداخل يفریک نیجرم در قوان نیمشخص و مستقل از ا  نی
  ).289:1390 ،يآذر و یهافرججرم است (
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ـ آن به ا 2ق.م.ا. و تبصره  224 ماده یبررس با چـه در قـانون    کـه آن  دیرسـ  میخـواه  جـه ینت نی
و رکـن   زیآم اکراه طیاز شرا یبیآمده است، ترک یاکراه ای به عنف يعنوان زنا لیذ یمجازات اسالم
 .شـود یمـ  صـادر  یقربان هیعلکه از مرتکب جرم  یعوامل یعنی زیآم اکراه طیاست. شرا عدم رضایت

 یمفهـوم  بـا  ز،یـ ن عنف. ردیگیبر م در را است رفتهیپذ صورت يدیتهد که يموارد ییتنها  به اکراه
ـ  نداشـته  يااراده یقربـان  کـه  شودیم ییهاتیموقع ریسا شامل ع،یوس  اراده، داشـتن  در صـورت  ای
 یبعضـ  فقـط  محـدود  طـور  بـه  مقـنن  زیـ ن عدم رضایت رکن خصوص در. است وبیمع تشیرضا
. شـود یمـ  یهوشـ یب و یمست خواب، شامل هاتیموقع نیا است؛ داده يجا تبصره در را هاتیموقع

  .ندارد يجا آن در جنون و یروان ـ یجسم يهایناتوان همسر، تیهو جعل کنیل
عبـارت اسـت از جمـاع از     یقانون مجـازات اسـالم   224ماده  با توجه بهجرم  نیا يماد رکن

 با توجه به. ستین لیو تما تیآن رضا درکه  يبا اکراه و عنف و موارد یدبر با شخص ایقبل  قیطر
آن  رد،یقبل صورت گ ایدخول در دبر  دیبا به عنف يتحقق زنا يزنا در قانون مجازات، برا فیتعر

  مردانه. یهم دخول با آلت تناسل
. شـود ینمـ  بـه عنـف   يشامل جرم زنا ایاستفاده از اش ایبه دهان و  یورود آلت تناسل جهینت در
 تجاوز از ترمک رفتارها نیا در یقربان بر وارد یکیزیف و یروان و یروح يهابیآس که است درست
ـ ا. میکنـ  بـه عنـف   يزنـا  بـه  ملحق راها  آن است اشتباه اما ست،ین دخول با توأم ـ با رفتارهـا  نی  دی
 مجرمانـۀ  عنـوان  تحـت  تـوان یمـ  را موارد نیا. مشدد و ریتعز صورت به هم آن شوند يانگار جرم

بـه   يزنا جرم به رفتارها نیا ورود اما نمود، وضع زین ینیمع مجازات و کرد فیتعر يگرید خاص
ـ ا کـه  گونـه   همـان  شـد،  گفته گذشته مطالب در که طور همان. است اشتباه کامالً عنف  هـا رفتـار  نی
 ذکر به الزم. باشندیم خارج زین به عنف يزنا حکم از لذا ستند،ین زنا جرم يماد رکن دهندة لیتشک
 در فقـط  زین به عنف يزنا دبر، نه است قبل تنها دخول و الجیا متعلق نگارنده، دگاهید از که است
  .شودیم فیتعر زن واژن در یتناسل آلت توسط یجنس نفوذ

 همسـر  از یجنسـ  تمتـع  در مرد ایآ ن است کهیشود ایم مطرح بخش نیا در که يگرید سؤال
  ندارد؟ یتیمحدود چیه و است آزاد کامالً خود

 ردهکـ  معـاف  به عنـف  يزنا رده از را ییزناشو رابطه زنا، واژه بردن به کار با گذار قانون گرچه
 دانسـته  یکـی نزد مصـداق  زیـ ن را دبـر  از یوط ق.م.ا. 221 ماده 1 تبصره اساس بر نیهمچن و است
 بـر  لیدل مسئله نیا اما؛ است گرفته نظر در یجنس متجاوزان يبرا را اعدام نیسنگ مجازات و است
-یم زین الضرر قاعده. ستین ییزناشو رابطه در واردشده عنف خصوص در گذار قانون یپوشچشم
 و ییزناشـو  در عنـف  از یناش وارده يهابیآس تواندیم یقربان فرد. بگذارد امر نیا بر صحه تواند

ـ  و همسـر  یتناسـل  آلـت  نامتعـارف  لکش ،یکینزد نامتعارف تعداد به سبب هک ییهابیآس ای  از ای
 رادیا تیاکش طرح«ق یطر از را است شده عارض او بر دبر از یوط مثل نامتعارف يبسترهم قیطر

 مسـئله  طرح با تواندیم زین گرید يسو. از ندک مطرح يفرکی دادگاه در »جراحت رادیا«ا ی و »صدمه
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ـ  و ردهک طالق يتقاضا عسروحرج بر یمبن یمدن قانون 1130 ماده به کمک  1115 مـاده  مطـابق  ای
در  هک یعنف رانیا قانون رو، در نیازا. سازد جدا را خود یزندگ محل خود تیامن جهت یمدن قانون

همکـاران،   و يگـودرز ( اسـت  يریـ گیپ قابل يفرکی دادگاه در باشد نیزوج یجنس خشونت یجۀنت
از زنـا، روابـط    یقانون فیبه تعر به عنف يمحدود شدن موارد زنا با توجه به ن،یبنابرا ؛)88:1395

ـ ا یدر نظام حقوق نیزوج نیمستند به اکراه در روابط ب رمتعارفیغ یجنس بـه   يمصـداق زنـا   رانی
  .ستین عنف
  

  به عنف زناي حکم در . اعمال3ـ1
 224. ماده آمد وجود به به عنف يزنا در یراتییتغ 1392 مصوب یاسالم مجازات قانون بیتصو با

 ؛ینسـب  محـارم  با زنا الف): است اعدام ریز موارد در زنا حد: «داردیم مقرر یقانون مجازات اسالم
 موجب که مسلمان زن با رمسلمانیغ مرد يزنا پ) است؛ یزان اعدام موجب که پدر زن با زنا )ب

  .»است یزان اعدام موجب که یزان يسو از اکراه و عنف با يزنا )ت است؛ یزان اعدام
 را خـود  بحـث  و شـود نمـی  دیـده  سـابق  قوانین به نسبت تغییري پ و ب الف، هايبند در
 آن بـه  اینجـا  در است الزم که اي. نکتهکنیم یم »اکراه یا به عنف زناي« یعنی آخر بند به محدود
 کـه  اسـت  ایـن  هماننـد  بـه عنـف   زناي باب در انگاري جرم« که است این باشیم داشته اياشاره
کـه   ایـن  بدون بپردازد آن براي قصاص مجازات ذکر به و کند عنوان را عمد قتل جرم گذار قانون
 ذکـر  را نتیجه بروز زمان عمل و وقوع نتایج علیه، مجنی وضعیت عمد تحقق شرایط و هاویژگی

 محسـوب  گـذار  قـانون  تکلیـف  رافـع هـا   آن مجازات بیان وجرایم  از لیست یک ارائۀ فقط. کند
  ).8:1390ی، (صالح »شد نخواهد

 برخـی  ماندن مجازات بدون از جلوگیريجهت  یقانون مجازات اسالم 224 ماده 2تبصره 
بـه   زنـاي  در واردشـده  روایـات  در دقت. با است گردیده وضع جنسی غیرمقبول رفتارهاي از

 غصـب . انـد آورده میان به سخن »امرئه غصب« از روایات که شد خواهیم متوجه اکراه، و عنف
 جنسـی  رابطهاز جمله  شود، شامل را مختلفی هاي موقعیت تواندمی که است عام مفهومی امرئه

 اخـذ الشـیء   الغصـب : «است آمده نیز العرب لسان در که. چناناست بیهوش یا مست که زنی با
  ).648: 1، ج ه.ق. 1414منظور، (ابن  »ظلما

  .برسد ذهن به است ممکن یسؤاالت تبصره نیا با توجه به
 غصـب  هرگونـه  اسـت و  رفتـه یپذ اکـراه  و عنف يجا به را غصب مفهوم گذار قانون ایآ :اول سؤال
  داند؟ یم قتل موجب را يا امرئه
  دارد؟ یلیتمث جنبه ای است تبصره در ذکرشده موارد به محدود امرئه غصب دامنه :دوم سؤال
 دیبا ن است کهیاول ا نظر دارد؛ وجود غصب در مورد نظر دو گفت دیبا اول سؤال به پاسخ در

 مجازات قانون در یاسالم يجمهور گذار قانون. است اکراه و عنف غصب، از مراد تنها که رفتیپذ
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 »اکـراه « بـه  انصـراف  غصب، مفهوم معتقدند که فقها از دسته نیا نظر تبع به 1370 مصوب یاسالم
ـ ا اسـتدالل . دانسـت یم حکم از خارج را موارد هیبق شود،یم اجبار شامل تاًینها و دارد  از دسـته  نی
  :نکهیا از است عبارت فقها

 اتفاق ندرت به و است نادر اریبس مزبورموارد اً، یاند؛ ثان کرده فهم چنین ینا فقها از ياریسباوالً، 
  ).277:1418، يرازیش مکارماست ( قیمض ریتفس یدر دماء مقتض اطیاحتافتد؛ ثالثاً، یم

 نیا با رد؛یگیم بر در را یغصب يزنا موارد تمام اتیروا که رفتیپذ دیبا ن است کهیدوم ا نظر
 يزنـا  یـدگان د بزه نیا از ییقضا ستمیس تیحما عدم گذشته در قانون يها نقص از یکی که حیتوض

 واقع مظلوم ینوع به است شده تجاوز او به یهوشیب ای و یمست حال در که یزن چراکه بود، به عنف
ـ ا رفـع . اسـت  ییقضا ستمیس تیحما ازمندین اکراه ای به عنف يزنا مانند و شده  بـا  اگـر  نقـص  نی

 امرئـه  غصـب  هرگونـه کـه   ایـن  قبـول  جز یراه گذار قانون رد،یپذ انجام بخواهد اتیروا به رجوع
  ).41:1393، یصالح( ندارد) داشتن يلغو داللت همانشد ( خواهد اعدام موجب
 و »هـا  فـرج  المرئـه  اغتصـب « بـر  یمبن اتیروا حیتصر به  دیبا درست نظر انتخاب در جه،یدرنت
که در حالت  یهرحال زن بهکه  این و مسئله بودن الناس حق و مزبور دهیعد موارد بر آن يلغو داللت

 عنـف به  يمظلوم واقع شده است و همانند مورد زنا ینوع ، بههبه او تجاوز شد یمست ایو  یهوشیب
ـ روا بـا توجـه بـه   رو  نی. ازاتوجه داشت است ییقضا ستمیس تیحما ازمندیو اکراه ن مزبـور و   اتی

 ییجا ،میجرانوع  نیاز ا يریشگیجهت پ نیبر موارد مزبور، همچن» غصب«داللت روشن و واضح 
 وجود الحد درأ قاعده انیجر ای و) يبدو انصراف نهاز کثرت استعمال ( یانصراف ناش يادعا يبرا

 شـاه باشـد ( یمـ  حیصـح  اسـت  اعـدام  موجـب  امرئه غصب نوع هر که اول دگاهید جهیدرنت. ندارد
 قیمصـاد  و اسـت  امرئـه  غصـب  قیمصـاد  از یکـ ی اکـراه  و به عنف يزنا لذا ؛)52:1393پور، ملک

 مست ای است هوشیب است، خواب در که یزن با کردن زنا یلاز قب باشد، داشته تواندیم زین يگرید
 مست ای و کرده هوشیب ای و کرده خواب را زن یزانکه  آن از اعم ها حالت نیا از کیهر در و است
  .باشد بوده مست ای و هوشیب خواب، قبالً زن ای و باشد کرده

 گفت دیبا تبصره، در ذکرشده موارد بودن يحصر ای و یلیتمث در مورد دوم سؤال خصوص در
) عـدم رضـایت  علت ( اصول، طبق و است شده اعالم »عدم رضایت« تبصره يابتدا در حکم علت
 شدت با توجه به یول. داد میتعم باشد نداشته وجود تیرضا که يموارد یتمام به توانیم را حکم

 از قبیل مانند، همچون یکلمات فقدتبصره ( در انیب اتیادب نیهمچن و(اعدام)  جرم نیا در مجازات
 گـذار  قـانون . یلـ یتمث نـه  و است يحصر تبصره در ذکرشده موارد که دیرس جهینت نیا به دیبا...) و

 بـودن  دیشـد  بـه سـبب   یول بپردازد تبصره نیا نیتدو به یغصب يزنا از تیحما است در خواسته
 است داده قرار اکراه ای عنف با يزنا حکم در راها  آن از يموارد تنها اکراه ای عنف با يزنا مجازات

 مـوارد . اسـت  یکـاف  شـد،  خواهـد  مـوارد  ریسا خروج باعث که يا شبهه بروز يبرا اقدام نیهم و
 ماننـد ( گـر ید فـرد  يجـا  را خـود  او یول ستین فرد با زنا به یراض زن که یزمان همچون يگرید
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ـ ا از يگرید موارد و شود یم زنا مرتکب بیترت نیبد و زده جا) زن شوهر ـ ا مشـمول  لیـ قب نی  نی
  ).41:1393،یصالح(رد یگینم قرار اکراه و عنف با يزنا حکم در تبع به و تبصره

قـرار   یو بررسـ  لیـ مورد تحل 224ماده  2تبصره  قیمصاد دیگفته شد، با چه همه آن با توجه به
  .میکن دایپ دست قیمصاد نیا از یجامع دید بهتا  ردیگ

  
  دختر نابالغ بیفر و اغفال .1ـ3ـ1
 و اسـت  آمـده  تبصـره  يانتهـا  در کـه  اسـت  يا نکتـه  نابالغ دختر دادن بیفر و اغفال قیطر از زنا
 کـردن  عنـوان  با گذار قانون که رسدیم به نظر امر يابتدا در. گذشت تفاوتیب آن کنار از توان ینم
 رابطـه  يبرقـرار  ینـوع  به که دارد قصد فوق تبصره در نابالغ دختر دادن بیفر و اغفال قیطر از زنا

 متوجـه  تبصـره  نیا متن در دقت با اما دهد، قرار به عنف يزنا حکم در را نابالغ دختران با یجنس
 صـرف  انگلستان و کایآمر يفریک نیقوان است. طبق نداشته يمقصود نیچن گذار قانون که میشویم

عـدم   و تیرضـا  از نظـر  صـرف  ،قـرار دارد  یمشخصـ  سـن  ریز که يفرد با یجنس رابطه يبرقرار
 یاسـالم  مجـازات  قـانون  224ماده  2 تبصره اساس بر. شودیم قلمداد یجنس تجاوز فرد، رضایت

قانون منظـور دختـر    نیا 88ماده  با توجه به(که  نابالغ دختر با یجنس رابطه يبرقرار یزمان ،1392
 یجنسـ  رابطـه  بـه  اغفـال  و بیفر يرو از کودك که شودیم محسوب یجنس تجاوزساله است)  نه

ـ ز دختـران  با یجنس رابطه يبرقرار که دیآیبرم نیچن تبصره نیا مخالف مفهوم. از دهد تیرضا  ری
ـ ا. شـود ینمـ  محسوب یجنس تجاوز قانون نیا طبق نباشد، اغفال و بیفر اثر بر اگر سال نه در  نی
ـ  اکراه بدون هر کس«: که کردیم مقرر نیچن 1304قانون  209ماده  که است یحال ـ تهد ای  هتـک  دی

 از است مجرد حبس او يجزا دینما است دهینرس سال پانزده سن به که را يدختر) مواقعه ( ناموس
ـ  بـه عنـف   که یکس يجزا فاعل به باشد دهینرس یسالگ به نه هایعل یمجن اگر و سال هشت تا دو   ای
 نظـران  صـاحب  از ياریبس که هیاول تصور برخالف. »شود یم داده باشد شده مرتکب اکراه و دیتهد
 کـه  دارد تأسـف  یبسـ  يجـا  دانند،یم کودك حقوق حفظ جهت در یمترق يا تبصره را تبصره نیا

ـ ا تـر از کامـل  و تـر دهیسـنج  مراتب است به شده نگاشته شیپ سال 80 باًیتقر که يا ماده مییبگو  نی
  .شود واقف امر نیا به گذار قانون که است دیام و شودیم محسوب تبصره
 است بالغه زن آن از مراد که است »امرئه«از  صحبت اند کرده اشاره زنا به که یاتیروا یتمام در

ـ  بـه  بتوان نابالغ دختر کی و بالغ مرد کی یجنس رابطه از رسدیم به نظر و ـ اذ و آزار نـوع  کی  تی
 يزنـا  بـه  نسـبت  هم يدتریشد مجازات آن بودن حیقب با توجه به تواندیم یحت که برد نام یجنس
 افقهـ  مشـهور  هینظر از یرويبه پ 1370 مصوب مجازات قانون همانند گذار قانون. باشد داشته ساده

 زنا قیمصاد از را آن و رفتهیپذ را نابالغ با زنا) 321: 41، ج 1374، ی؛ نجف143: 9، ج 1413، یحل(
 در کـه  اسـت  نیا ماده از قسمت نیا مخالف مفهوم که میکن اشاره مطلب نیا به دیبا. دانسته است

 تیرضا و داشتن تیرضا چراکه است؛ مشکل نظر نیا رشیپذو  دارد وجود تیرضا نابالغ با يزنا
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 تیرضـا  بـا  فرض، نیا در فهمدینم که يفرد دادن تیرضا و هست هم عقلو  بلوغ ازمندین دادن
 هـر  یفرضـ  نیچنـ  میکرد انیب که طور همان و دارد تفاوت است بالغ و عالم و آگاه که يفرد دادن
 بـا  کـردن  یکـ ینزد نظـر  نیا تبع به. است ترهیشب یجنس تیاذ و آزار به یول داردبیشتري  قبح چند
 مدنظر نابالغ با را زنا که طور همان گذار قانون اما اوست، بیفر و اغفال یمعن  به حداقل نابالغ دختر
 دختـر  بـا  زنـا فـرد   کـه ی صورت در و است متصور نابالغ يبرا هم را تیرضا رد،یپذیم و داده قرار
 داده است، قرار اکراه و عنف با يزنا حکم در را آن دهد، انجام او بیفر و اغفال قیطر از را نابالغ

 يبـرا  را عنـف  با يزنا مجازات آن، بودن تر حیقب به دلیل اما است ساده يزنا تاًیماه که ییزنا یعنی
 تحـت شـمول   را آن تواندیم عمل نیا بودن ترحیقب ایآ که است نیا سؤال حال. است داده قرار آن
 صـرف « :گفـت  توانیم پاسخ در رد؟یبگ نظر در آن يبرا را به عنف يزنا مجازات و داده قرار زنا

 دارد وجـود  خـاص  حرمت رهیکب زن يبرا و ندارد زنا وقوع بر داللت بودن ترحیقب و بودن افحش
 ترعیشن تواندیم رهیصغ با مجازات که حال نیدرع لذا ست،ین معلوم رهیصغ در حرمت آن وجود که

 همـان  و شـده  واقع زنا مییبگو که شودینم لیدل لزوماً اما باشد، داشته هم ینیسنگ مجازات و بوده
 در نابـالغ  تیرضـا  کـه  مطلب نیا دیمؤ). 54:1393پور،  ملک شاه( »دارد را به عنف يزنا مجازات

 توجـه  آن به تر کم که است یقانون مجازات اسالم 658ماده  2تبصره  باشد،ینم اثر يدارا جرم نیا
ه ای مجنون ای نابالغ دختر تیرضا: «داردیم مقرر ماده نیا. است شده  بـه  یواقعـ  تیرضا که یمکرَ
  .»است عدم رضایت حکم در نداشته زنا

 انجـام . است اشتباه کامالً است شده پذیرفته جنسی آمیزش انجام در نابالغ رضایتکه  این نتیجه، در
 کـه  اسـت  عجیـب . زنـا  تا است شبیهبیشتر  جنسی اذیت و آزار به نابالغ با آمیزش نوع از جنسی رابطه
 جنسی آمیزش تاب سال زیر نه دختر مگر. است شمرده صحیح را نابالغ رضایت خصوص این در مقنن

 بگیرد؟ تصمیم باره دراین بتواند که است رسیده حدي به وي رشد و عقل مگر داشت؟ خواهد را بالغ با
کـه منصـرف از    باشـد یم» امرئه«مطرح شده است  یاتچه در روا آن به عنف، اوالً يدر باب زنا مضافاً

قبح بیشتري نسبت به تجاوز به بالغ است، امـا   يدرست است که تجاوز به نابالغ دارا یاًاست. ثان »یصب«
 آمیـزش  ارتکـاب . نیسـت  مبه عنف و متعاقب آن مجـازات اعـدا   يبر الحاق آن به زنا یلیقبح بیشتر دل

  داشته باشد. یراز نوع تعز یدشد یمجازات تواندمی نابالغ با آمیزخشونت جنسی
  

  یهوشیب ای خواب .2ـ3ـ1
ـ  خواب در حالت که يموارد زین و زن اجبار و اکراه از یناش يزناها یتمام اغتصاب واژة عموم  ای

 زن، غصب مفهوم رایز رد؛یگیبر م در را نباشد یراض آن بهکه  آن شرط به شود،یم زنا او با یهوشیب
 دیسـ  کـه  اسـت  جهـت  نیهمـ  به و ست؛ین رضایتعدم  در حالت او با یجنس یکینزد جز يزیچ

اند دانسته نیطرف یتراض فقدان از یناش را ییزنا نیچن مجازات دیتشد حکمت زهره ابن و یمرتض
  ).48:1394، یاکرم(
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 مرتکـب  کـه  اسـت  ییجـا  اول فـرض . کـرد  انیب توانیم را يمتعدد فروض خصوص نیا در
 محقـق  تجاوز جرم نجایا در که ستین یشک. است کرده تجاوز او به و کرده هوشیب را زن تجاوز،
 کنـد،  تجـاوز  او بـه  مـرد  سپس و باشد کرده هوشیب یلیدل هر به را خودش زین زن اگر. است شده
 یزمـان  دوم فـرض . دینما اثبات را هوشیب شخص تیرضا دیبا متجاوز و است عدم رضایت اصل
 زیـ ن فـرض  نیدر ا. شودیم داریب زن بالفاصله و کندیم تجاوز او به مرد بوده، خواب زن که است
 یتیمـوقع  و شده باشند زنا مرتکب بارها گذشته در یزن و يمرد اگر. است شده محقق تجاوز جرم
 انجـام  از پـس  ناگهـان  باشـد،  داشته زنا قصد مجدداً یزان و بوده خواب زن نیهم که دیآ وجود به

 تـوان ینمـ  فرض نیا در است، نداشته تیرضا او که شود یمدع و شود داریب از خواب زن دخول
 را الحـق  يهارابطه که شودینم نیگذشته سبب ا در زنا وقوع رایز کرد، استصحاب را زن تیرضا

 اگـر  و اسـت  شده محقق تجاوز جرم فرض نیا درق.م.ا.  224. طبق تبصره م میبدان یتبا رضا زین
 نسبت که کند ادعا تواندیم نجایا در متجاوز البته. کند ثابت را آن دیبا باشد تیرضا یمدع متجاوز

ظـف بـه   وق.م.ا. دادگـاه م  218 مـاده  1 تبصـره  طبـق  و اسـت  داشته جهل دهیدبزه عدم رضایت به
 هرگاه حد موجبجرایم  در: «داردیم انیب یقانون مجازات اسالم 218است. ماده  قیو تحق یبررس
 جـرم  ارتکـاب  زمـان  در را يفریک تیولئمس موانع از یکی وجود ای قصد ای علم فقدان يادعا متهم
ـ تهد بـا  او اقـرار  کـه  کنـد  ادعـا  اگر و شود داده يو گفتار صدق احتمال که  یصورت در دینما  و دی

. شـود  یمـ  رفتـه یپذ سـوگند  و نـه یب بـه  ازین بدون مذکور يادعا است شده گرفته شکنجه ای ارعاب
 اغفال، ای شیربا اکراه، عنف، با عفت یمنافجرایم  و االرضیف افساد و محاربهجرایم  در .1تبصره 
  .»است قیتحق و یبررس به موظف دادگاه و ستین حد مسقط ادعا، صرف
  

  یمست .3ـ3ـ1
داشته باشـد کـه    تواندیم يمتعدد قیمصاد »امرئه غصب«که در مطالب گذشته گفته شد  طور همان

ـ ا شود داده پاسخ آن به دیبا که یمهم سؤالاست.  هیزان یآن حالت مست قیاز مصاد یکی  اسـت  نی
 شـود؟ یمـ  به عنف يزنا جرم تحقق موجب دهیدبزه بودن مست گفت مطلق طور به توانیم ایآ که

 همـراه  ییهـا نشانه با که اندشناخته باز گریکدی از یدر مست را ياگانهسه مراحل سندگانینو یبعض
 گـاه  ییپرگـو  نـده، یفزا یسرخوشـ  و سـرور  حالـت  ،یعقلـ  يقـوا  کیتحر نخست، ۀ: مرحلاست
 همراه زیتم و حافظه قوة اختاللو پوچ،  ختهیگفتار گس ،یروان یآشفتگ دوم، مرحلۀ انه؛یجوپرخاش

 و اغمـا  سوم، مرحلۀ ؛يدردیب حالت و خوردن تلوتلو زبان،لکنت  ،یحرکت ـ یحس يهااختالل با
، یلــیاردبفلــج ( و یعضــالن کــاتیتحر وقفــه بــدن، يگرمــا کــاهش ق،یــعم يدردیبــ ،یهوشــیب

 هوشیب شخص مانند و ندارد از خود يااراده چیه فرد که است یهیبد سوم در مرحلۀ). 168:1393
 مقابـل  در تواندینم او یحت و است زایل فرد اریاخت و اراده زین دوم مرحلۀ دراست.  بوده خواب ای

عـدم  اصـل   ر،یـ مـورد اخ  دو. در کنـد  اعـالم  آزادانـه  را خود تیرضا یحت ای کرده مقاومت تجاوز
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 در کـه  یشخص با اگر اما. دینما ثابت را مست دةیدبزه تیرضا دیحاکم است و مرتکب با رضایت
 تـوان ینم مورد نیا در رسدیم به نظر است؟ شده محقق تجاوز جرم ایآ شود زنا است اول مرحلۀ
 شـده  محقـق  تجـاوز  جـرم  نیقـ ی و به قطع پس بوده مست دهیدبزه چون گفت و داد یکل یحکم
منظـور   جـه یدرنت ؛و خـواب آورده اسـت   یهوشیرا در کنار ب یق.م.ا. مست 224 ماده 2. تبصره است

کـرده اسـت. در حکـم عنـف دانسـتن در       لیفرد را زا اریبوده است که اراده و اخت یمقنن آن مست
ـ را زا اریـ کـه اراده و اخت  یکردن آن مست نیمطلب است. بنابرا نیهم دیمؤ زین 2تبصره  نکنـد و   لی

 خـارج ق.م.ا.  224 مـاده  2از شمول تبصره  اوردیفرد مست به وجود ب يبرا یفقط حالت سرخوش
 دارد، وجود اریاخت و اراده یوقت رایز کند، اثبات را زنا به خود عدم رضایت دیبا مست فرد و است
  .است رفتار بودن ياراد و عدم اکراه اصل

 سلب را زن تیرضا ای اراده یزان که اندنموده محدود يموارد به را یاکراه يزنا فقها از یبعض
ـ  دانندیم یرا منصرف از حاالت» غصب« واژة عموم و دینمایم ثر از أهـا متـ  ب یکه فقدان اراده در مزن

ـ بحث است ا موضوع قابل نیدر ا که يگرید سؤال). 46:1394، یاکرم( ستین یاقدام زان اسـت   نی
 مسـت  را او زور بـه  متجـاوز  که يمورد و کرده مست خود اریاخت با دهیدبزه که يمورد نیب ایآ که

 گفـت  تـوان یمـ  قطعـاً ) زور بـا  یمسـت ( ریـ اخ صورت در ر؟یا خی گذاشت تفاوت دیبا است کرده
 دارد، یجنسـ  تجـاوز  عنـوان  و بوده اسـت  يو تیرضا بدون يفرد نیچن با یجنس رابطه يبرقرار

 جـاد یا يو در را یتفقـدان رضـا   میکنـ یم یالکل مشروب دنینوش به مجبور را يو که یزمان رایز
 داشـت؛  خواهـد  وجود همچنان يعاد حالت به او بازگشت زمان تا تیفقدان رضا نیا که میاکرده
 و یتبدون رضا رابطه کی گرفته، صورت او با يو بودن مست مدت در که یجنس رابطه ن،یبنابرا
  ).125:1394، يجعفربود ( خواهد یجنس تجاوز بارز مصداق

 بـه  حکم یراحت به توانیمست کرده است، نم ار خودشیحالت نخست که فرد با اخت در مورد
 يبـرا  تیرضـا  داشتن با يامالزمه خود اریاخت با دهیدبزه کردن مست رایز داد، تجاوز جرم سقوط
ـ ، اسـت  شده اریاختیب و هوشیب و کرده مست را خودش زن که یدر فرض. ندارد زنا جرم تـوان   ای

 محقـق  تجـاوز  جـرم  و اسـت  حاکم عدم رضایت اصل ندارد، را شیخو تیرضا اعالممقاومت و 
ـ زا ارشیـ اخت و اراده نیهمچن دارد، یسرخوش حالت صرفاً و شده مست که یزن اما. است شده  لی
 زن چـون  شـود  گفتـه  است اشتباه پس. نباشد است ممکن و باشد یراض زنا به است ممکن نشده،
خود مست کرده و  اریکه با اخت یزن جه،ی. درنتاست کرده دایپ دیتشد تجاوز به زنا جرم است مست

 ثابـت  را خـود  عدم رضـایت  دیاکراه داشته باشد، با ي، اگر ادعااست سلب نشده ارشیاراده و اخت
 تجـاوز  او بـا  يزنا سپس و مختلط یمهمان در زن کردن مست« که هستند باور نیا بر یبرخ. دینما
 یالکلـ  مشـروب  يادیز مقدار دنینوش به اقدام مختلط یمهمان کی در آزادانه که يفرد رایز ست،ین

 خـود  نخسـت  اقدام با زن نیا در واقع. است کرده یاحتمال حوادث میتسل را خود در واقع نموده،
 »اسـت  داده یذهنـ  اعتبـار  یمهمـان  در حاضـر  افـراد  يبعـد  اقـدامات  بـه  داده، انجـام  بـا اراده  که
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 و) زن اریـ اخت بـا ( یمست نیب يامالزمه چیه شد، انیب گذشته مطالب در که طور همان). 125:همان(
 کرده یاحتمال حوادث میتسل را خود دهیدبزه مییبگو است اشتباه. ستین زنا يبرا او تیرضا داشتن
 بـا  یجنسـ  رابطـه  يرضـا  و قصـد  یحتـ  اما است کرده مست مختلط یمهمان در زن بسا چه. است

ـ دبـزه  از تیحما جهت در مقنن البته. شود تجاوز او به بازور و نداشته مکان آن در را کس یچه  دةی
در مقرره،  نی. طبق ااست نموده وضع را يامقرره 1392ق.م.ا. مصوب  241 مادهدر  یتجاوز جنس

 ادلـه،  نبود در صورت یحت باشد... و اکراه عنف،با عفت اگر احتمال ارتکاب با  یمنافجرایم  مورد
  .بپردازد یبررس و قیتحق به دیبا دادگاه
  

  زن ترساندن ای دیتهد ش،یربا .4ـ3ـ1
 یجنسـ  تجـاوز  مـورد  شـد  ربودهکه  آن از پس یزن که است آن شیربا قیطر از زنا از مقنن منظور
 مربـوط  یجنسـ  یکـ ینزد عمـل  به ماًیمستق که ترساندن ای دیتهد برخالف مورد نیا در. ردیبگ قرار
. اسـت  ییمجزا عمل کیهر  و ندارد وجود یجنس یکینزد و شیربا نیب یمیمستق ارتباط شود،یم

 بـه  نسبت يو زن، ربودن رغم علی که دینما اثبات بتواند یتجاوز جنس مرتکب اگر رسدیم به نظر
 محکـوم  بـه عنـف   يزنـا  نه و ساده يزنا به ين ویاست بنابرا داشته تیرضا یجنس یکینزد عمل

اسـت و   ندهیزن بر عهده ربا تیاثبات رضا بار ت،یموقع نی). در ا21:1396زاده، يقنبرشد ( خواهد
 زن است. عدم رضایتاصل بر  هیاول شیربا با توجه به

ـ طر از زنـا  در« اسـت: ق.م.ا. مقررشـده   224 ماده 2تبصره  يانتها در ـ تهد ش،یربـا  قی ـ  و دی  ای
ـ ا در که »زن« واژه. »است يجار فوق حکم زین شود او شدن میتسل موجب اگرچه زن ترساندن  نی
 دیفهم میخواه قیمصاد نیدر ا قی. با تدقاست نابالغ و بالغ دختران شامل ظاهراً است، آمده عبارت

که در آن قرار دارد تـن بـه    یسخت طیشرا به دلیلاست که  يادهیدبزه از تیحما به دنبال مقننکه 
 يدر برقـرار  ياکـراه و اجبـار   چیکه ربوده شده، ممکن است بالفعل ه یزن در موردزنا داده است. 

 يهـا خواسـته  میتسـل  او کـه  باشـد  بغـرنج  ياگونـه  به اطرافش طیشرا اما نباشد،با او  یرابطه جنس
 کـه  امر است نیهم انگریب زین تبصره در »شود او شدن میتسل موجب اگرچه«متجاوز شود. عبارت 

 تیشـدن و رضـا   میاگر سبب تسل یحت آورترس طیشرا وجود ای شیربا از پس افتهی ارتکاب يزنا
  و جرم تجاوز محقق شده است. ستین حیصح تیرضا نیزن شود، ا
ه    نیا انگریب در ظاهرق.م.ا.  224 م تبصره در »دیتهد« واژه  در صـورت است که شـخص مکـرَ

و... شـود. حـال    یمال ،یبه خطر جان دیاز نوع زنا از طرف متجاوز تهد یرابطه جنس يعدم برقرار
 همـواره اکـراه   مگـر را ذکر کرده است، » اکراه«ق.م.ا.  224ماده  در بند تاست که مقنن  نیسؤال ا
ـ  گذار قانون که است ياهودهیب امر جهیدرنت ست؟ین دیتهد با همراه ـ  در بـار  دو را مصـداق  کی  کی
 طیشـرا  مقـنن  منظـور  شـود  گفتـه کـه   ایـن  مگـر . است کرده تکرار منظور کی به آن تبصره و ماده
  .دارد تأمل يجا که) د بالقوهی(تهد است بوده زیدآمیتهد



  1400سال سیزدهم، شماره بیست و پنجم، بهار و تابستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

54 

 لواط. 2
به آن اشاره شده است لـواط اسـت. بـه رابطـه      یکه در کتب فقه یجنسجرایم  نیدتریشداز  یکی

زنـا گفتـه شـد، از     در مـورد که  طور همان. ندیگویکنند لواط م یرا وط گریکدیدو مرد که  یجنس
 لـواط،  واژه در مـورد  که رسدیم به نظر نیچن زین لواط باب در اتیروا یبررس زین و يلغو یبررس
 بلکـه  اسـت،  نکرده اختراع يدیجد يمعنا لواط يبرا مقدس شارع. ندارد وجود ياهیشرع قتیحق

 بـه  لواط جرم یاسالم مجازاتقانون  233 ماده در. است کرده واگذار عرف به را آن ثغور و حدود
 دبـر  در گـاه  ختنـه  انـدازه   بـه  مرد یتناسل اندام دخول از عبارت لواط«: است شده فیتعر نحو نیا

مـورد  را  بـه عنـف   لـواط  و یتبـا رضـا   لواط عنوان دو در لواط جرم ادامه در. »است مذکر انسان
  .میدهیقرار م بررسی
  

  تیبا رضا . لواط1ـ2
ـ  باشـد  محصـن  کـه  از آن اعـم  اسـت  قتل دو هر ملوط و الئط مجازات که معتقدند فقها مشهور  ای
ـ بر روا عمدتاً فقها از دسته نیا). 941: 4، ج 1409، یحل؛ محقق 785:1410د، ی(مف رمحصنیغ  یاتی

 عیشـرا  در یحلـ  محقـق کنند. یم اشاره لواط نیطرف قتل وجوب به مطلق طور به که کنندیاستناد م
ـ روا به لحـاظ  مطلق طور بهقتل الئط  هینظر: «دیفرمایم : 4، ج 1409، یحلـ ( »اسـت  مشـهورتر  تی

ـ  کـه  دارد وجود زین یاتیروا وارده، اتیروا انیم در که افتیدر توانیم هیمشارال کالم از). 942  نیب
 مشـروط  او بـودن  محصن به را الئط رجم ای و قتل و شده قائل تفاوت رمحصنیغ و محصن الئط
  .است کرده

وارده، حمـل   یـات روا یجمع دالل يمقتضا اندمتذکر شده یزن ییاهللا خو یتکه آ گونه همان درنتیجه،
رجـم   یـا محصن نبـود، قتـل و    که  در صورتیکه مجازات الئط  یمملتزم شو یداست و با یدمطلق بر مق

اسـت   همـین  نیـز  الحـد  درأ قاعـده  و دمـاء  در احتیاط مقتضاي که ین) کما ا282:1428خویی، ( یستن
 مجـازات  است معتقد خویی اهللا آیت ملوط مجازات خصوص درکه  ذکر این ). قابل153:1401منتظري، (

 همین در). 283:1428خویی، که محصن باشد و نباشد ( آن از اعم بود، خواهد قتل در هر صورت ملوط
فاعل، در صورت عنف، اکراه  يحد لواط برا« :دارداشعار می اسالمی مجازاتقانون  234 ماده خصوص

مفعـول   يصورت صد ضربه شالق است. حد لواط برا ینا یراحصان، اعدام و در غ یطدارا بودن شرا یا
 رفتـار  بـین  تفـاوتی  چـه  که است سؤال جاي البته. »عدم احصان) اعدام است یادر هر صورت (وجود 

  باشد؟ فاعل از شدیدتر مفعول مجازات شودمی موجب مفعول رفتار و فاعل
  

  به عنف لواط. 2ـ2
ـ  بـه عنـف   کس هر«آمده بود:  1304 یقانون مجازات عموم 208ماده  در ـ تهد ای  هتـک  اکـراه  و دی

 چهـار  از اسـت  شـاقه  اعمال با حبس او يجزا دیبنما اناث و ذکور از اعم يگرید) مواقعه ( ناموس
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ـ تهد ای به عنف کس هر: «کرد رییتغ نحو نیا به ماده نیا 1312 سال در...». سال دوازده تا   هتـک  دی
ن یهمـ  و شـد  خواهـد  محکـوم  سال ده تا سال سه از شاقه اعمال با حبس به دیبنما را یزن ناموس
ـ تهد ای به عنف هرگاه لواط در مورد .7 ...شود لواط مرتکب که یکس درباره است مقرر مجازات  دی

  ییاز آنجـا . شد گرفته نظر در لواط جرم يبرا ییجدا باب 1370 یاسالم مجازات قانون در. »باشد
زده نشـده   یحرف یلواط اکراه در مورد جهیاعدام است، درنت مطلقاً قانون نیا در فاعل مجازات که

  است.
 فاعـل کـه   آن از اعـم  اسـت  دانسـته  قتل را فاعل حد اکراه، و عنف فرضدر  1392 گذار قانون
 اکـراه  و عنف به دلیل مفعول که است روشن هم مفعول به نسبت و نباشد محصن ای باشد محصن

 حـد : «داردیمـ  انیـ ب 1392مصوب  یاسالم مجازات قانون 234 ماده. ندارد یمجازات عدم اختیار و
ـ ا ریغ در و اعدام احصان، طیشرا بودن دارا ای اکراه عنف، در صورت فاعل، يبرا لواط  صـورت  نی
. »اسـت  اعدام) احصان عدم ای وجود( در هر صورت مفعول يبرا لواط حد. است شالق ضربه صد
بـه   لواط ،ییاستفتا به پاسخ در معاصر يفقها از یبرخ اما اند،نشده فرع نیا متعرض یفقه متون در

  ).281:1385، یلنکراناند (دانسته قتل موجب را عنف
 بـه  الئط که شودیم موجب اکراه و عنف ،یاسالم مجازات قانون و فقها نظرات مالحظه با پس
 بـا  لـواط  جـرم  يبرا یاسالم فقه. است وارد موضوع نیا به هم یراداتیا البته و شود محکوم اعدام
ـ ) محصـن  مرد(لواط  است گرفته نظر در را قتل آن، یاثبات لیدال احراز  اگـر کـه   ایـن  از گـر ید یول
 تنهـا  و اسـت  اوردهین انیم به يذکر شود،یم دیتشد مجازاتش کند استفاده اکراه و عنف از مرتکب
ـ  شـدن  قائـل  تفـاوت  بـا  مقنن لذا. شودیم مرتفع هیعلیمجن از مجازات  یالطـ  و مکـره  یالطـ  نیب

 مکره مرتکب مجازات قیدق نییتع ثیح از یقبل قانون به که را یراداتیا مجازات ثیح از رمکرهیغ
  ).68:1394، یمصطوفاست ( نموده برطرف شود،یم گرفته

کـه   ایـن  بـه  رسـد  چـه  نـدارد  وجـود  لواط خصوص در اکراه خود يبرا یفقه پشتوانه نیبنابرا
 بـه  يرفتـار  نیچن در شده انیب مجازات در دیبا الجرم. باشند کرده انیب هم را يفرد نیچن مجازات
ـ  قـبح  چه و اخالق چه که شود توجه دیبا. نمود عمل اکراه در شده اشاره عام قواعد  را عمـل  یذات
 آن بـه  سـت یبایمـ  کـه  یاصـل  م،یینما حرکت ضرر يمبنا بر اساس چه و میبدان يانگارجرم يمبنا

). 53:1394، يدریحباشد ( متناسب جرم با دیبا مجازات. است مجازات در تناسب اصل کرد توجه
 مـورد  کـه  هستند نوجوان و نابالغ افراد معموالًجرایم  لیقب نیا انیقربان«سندگان ینو از یکی به قول
 عفت یمنافجرایم  یقربان فرد سن اندازه هر دیبا لحاظ نیبد و رندیگیم قرار اجبار و اکراه و اغفال
 و نـدارد  وجـود  دفاع و تهاجم انیم یتناسب رایز باشد، مواجه يدتریشد فریک با متجاوز باشد، تر کم
  ).249:1393ان، یگلدوز( »رترندیپذ بیآس هاوسال سن کم

 لحـاظ  از اًیـ وجـود نـدارد و ثان   یپشتوانه محکم فقه یمجازات لواط اکراه يبرا اوالً جه،ینت در
 یاصل مجازات به را يادهئزا عقوبت تواندیم حاکم باشد،بیشتر  رفتار یزشت و قبح هرچه زین یفقه
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 مـورد لحـاظ   تناسـب  کی ستیبایم ردیگ صورت که ییمبنا هر بر زائده عقوبت نیا. دینما اضافه
 ؛.شـود  توجـه  هـم  ياهیحاش عوامل یتمام به آن در دیبا بلکه جرم، خود به تنها نه که یتناسب باشد،
 ریغ راتیتعز یاصل يهایژگیو از یکی. گرفت قرار خواهد راتیتعز رهیدا در رفتارها گونهنیا ،لذا

اسـت   حاکم توسط مختلف عوامل با توجه به آن نییتع و مجازات زانیم بودن نیمع ریغ منصوص،
  ).53:1394، يدریح(

: کـه  اسـت  آمـده . اسـت  قابل نقـد  که اندداده يدر خصوص مجازات مفعول نظر یبعض مضافاً
 یمنطقـ  ح،یصح کامالً ،احصان یرغ حال در چه و باشد احصان حال در مفعول چه از یاتسلب ح«
ـ  نمـود،  هیـ توج را محصـن  یرغ فاعل عیشن عمل بتوان دیشا چراکه. رسدیم به نظر معقول و  کنیل

ـ غر از بـودن  فاعـل  جمـاع،  در چراکـه  بـود،  نخواهـد  یهقابل توج عنوان چیه به مفعول عمل  و زهی
 حـال . باشـد یمـ  زن جـنس  يهـا زهیغر و صیخصا از شدن واقع مفعول و است مرد اتیخصوص

 چراکه بود خواهد مرگ مستحق مسلماً دهد، انجام را عمل نیا ردیپذیم اریاخت و عقل با که يمرد
 دینظر با نی). در انتقاد به ا24:1396 زاده، ي(قنبر »ندارد کار نیا يبرا یمنطق و یشرع ،یعقل هیتوج

 فاعل از کدامچیرفتار ه م،یبه مجازات جرم لواط نگاه کن یو عقل یمنطق دیاز د میگفت، اگر بخواه
 قـبح  يدارا زیـ ن مفعول عمل است، عیشن فاعل عمل که قدر همان. ستین یمنطق و عاقالنه مفعول و
  .باشدیم

 بـدون  از جلـوگیري  جهـت  1392مصـوب   یمجـازات اسـالم   قانون 224 ماده تبصره گرچه
 ایـن  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم لـذا  شد، تصویب نامشروع جنسی روابط از بعضی ماندن مجازات
کـه   ایـن  سر بر بحث همچنان که گفت باید یعنی؛ شودمی استفاده زنا جرم در مورد صرفاً تبصره
مصـطوفی،  نـامعلوم و بـاز اسـت (    دارد حکمی چه اطفال با لواط یا بیهوش خواب، فرد با لواط

 در صـورت  تنهـا ق.م.ا.  234 مادهمتجاوز در لواط طبق  يمجازات اعدام برا یجه). درنت38:1394
 جـرم  دیـدگان بـزه  حقـوق  تـأمین  خالف گذاري قانون گونهاین. است شده پذیرفته اکراه یا عنف
 که نیز پسري به تجاوز است، شنیع آن به تجاوز و دختري کردن بیهوش اگر. است جنسی تجاوز
 زنا ارتکاب و نابالغ دختر اغفال اگر. است ناپسند و زشت مقدار همان به است خواب یا بیهوش
 اغفـال  بـراي  چرا دهد،می قرار به عنف زناي حکم در را مزبور عمل و کندمی زیاد را آن شدت
لواط با نابالغ مجازات  در مورد 1370جالب است در قانون مجازات  یست؟ن گونه این نابالغ پسر

: داردیمقـرر مـ   1370مصـوب   یقانون مجـازات اسـالم   112اعدام در نظر گرفته شده بود. ماده 
 74 تـا  نباشد مکره اگر مفعول و شودمی کشته فاعل کند لواط نابالغی با عاقل و بالغ مرد هرگاه«

 برابر مجازاتش اکراه، و عنف با تفخیذ چرا که است این دیگر سؤال. »شودمی تعزیر شالق ضربه
 جرم بین خصوص این در تناسبی چه است؟ یافته ارتکاب مفعول رضایت با که است تفخیذي با
  دارد؟ وجود مجازات و
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  يریگ جهینت. 3
 ياگسـترده  تحـوالت  یجنس تجاوز خصوص در 1392 مصوب یاسالم مجازات قانون بیتصو با

ـ ا هنـوز  امـا  رود،یمـ  شـمار  به جلو به یگام صورت گرفته تحوالت گرچه. گرفت صورت  راداتی
 بـه دلیـل   مقـنن  مـوارد  ياریبسـ  در شودیم مشاهده. است یباق خود يجا بر قانون نیا در یاساس

 است زده یمجازات وضع و يانگار جرم به دست یمکان و یزمان تیموقع و يبشر حقوق مالحظات
 عیشـا  اریبسـ  نیقـوان  نیا در مجازات و جرم عدم تناسب. است یفقه یمبان با ناهماهنگ کامالً که

. اسـت  لـواط  جـرم  در مفعول يبرا اعدام مجازات ای تیم با یجنس رابطه مجازات نمونۀ آن. است
 يبـرا  یلزوم چه و است؟ نشده استفاده ریتعز از هامجازات وضع در چرا که ستین روشن همواره
 حیصـح  زنـا  يبـرا  را نابـالغ  دختـر  تیرضا مقنن شودیم مشاهده است؟ اعدام مجازات به تمسک
ـ طر از نابالغ دختر با زنا برخالف گر،ید طرف از. است اشتباه يامر که شمرده ـ فر قی  بـا  لـواط  ب،ی
 مجـازات  قـانون  در است ستهیشا. رودیم شمار به ساده لواط کی بیفر حالت در یحت نابالغ پسر
 وضوح به آن ارکان وجرایم  نیا تا شود جادیا یجنسجرایم  عنوان تحت ياجداگانه بخش یاسالم

 بـا  یهمـاهنگ  و شده رفتهیپذ اصول و یمبان به توجه دیبا اصالحات نیا یاصل مشخصه. شوند انیب
ـ ا یحقـوق  نظـام  در یجنسجرایم  يانگارجرم متوجه که يا یاصل رادیا. باشدها  آن ـ ا اسـت  رانی  نی

 صـورت  رابطـه  نیطـرف  تیرضـا  با که لواط و زنا فیتعر همان به اکراه و عنف موارد در است که
ـ ا يانگـار جـرم  فلسفه و مبنا کهی حال در است؛ شده رجوع رد،یگیم  هـم  از متفـاوت  جـرم  دو نی

 و نگرفتـه  صـورت هـا   آن در النـاس  حـق  به یتعرض که هستند یمیجرا از لواط و زنا جرم. هستند
 مواجه دهیدبزه کی با به عنف لواط و به عنف يزنا در که  یحال در است؛ یشرع باب از تیممنوع
 در قیمضـ  نگاه و گونهاغماض کردیرو لذا. است افتهی ارتکاب يو هیعل جرم نیترعیشن که میهست

 گـذار  قـانون  بلکـه  نـدارد  وجود اول، دستهجرایم  برخالف ،میجرا از دسته نیا اثبات ادله و مفهوم
 یحقـوق  يهـا نظام در يفریک حقوق تحوالت با همگام دیباجرایم  نیا دگانیدبزه از تیحما يبرا

 ادلـه  لیتسـه  جهت دهد،یم رخ یجنسجرایم  ارتکاب يهاوهیش در که یتنوع با راستا هم و جهان
  .بردارد گامجرایم  از دسته نیا فیتعر یگستردگ و اثبات
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  الملل دانشگاه تهران، کارآموز وکالت دانشجوي دکتري حقوق بین    یرضاقل مهسا

 
  

  چکیده
ــروزه ــازمان ام ــاي س ــردم ه ــاد م  نه

 سراسـر  در مفیـدي  نقش) ها سمن(
ـ حما و اجتماعی امور در جهان  تی

 در بعضـاً  کـه  دارنـد  بشر حقوق از
 عنـوان  به و حاکمیتی نهادهاي کنار

 طـور  بـه  نیـز  گـاهی  وها  آن مکمل
ـ ا از یکـی  کنند. می عمل مستقل  نی
ــوزه ــا، ح ــدام ه ــازمان اق ــاي س  ه
 و مردمـی  نظـارت  جهت نهاد مردم
. اسـت جـرایم   بـا  برخورد و مقابله

ـ عل خشونت گوناگون يها فیط  هی
انگاري  جرم کشورها یبرخ در زنان
 کشـورها  یبرخـ  در است امـا  شده

 و یاخالق قبح حد در صرفاًاین امر 
 گـذار  قـانون  و مانده یباق یاجتماع
 بـه  نسـبت  اي يفـر یک واکنش هنوز
بـه   بلکـه  ،اسـت  نـداده  نشانها  آن

 مصـلحت  بر بنا و موضوعفراخور 
ــ در ــوارد یبرخ ــنش م ــا واک  ییه

 نمـودن  آرام جهت صرفاً یاحساس
ـ  به نسبت یعموم افکار  رفتـار  کی
 باوجود بیترت نیبد. دهد یم نشان

 هــیچ هنــوز خشــونت، اهمیــت
ــازمان ــراي یس ــت ب ــن  از حمای ای
 در. اسـت  نیامـده  وجود بهان قربانی

ـ  بد تیوضع به پاسخ  یزنـان  نیچن
 در یجنس تجاوز بحران مرکز نیاول

 افـت ی شیگشا 1976 سال در لندن
ـ ز تعـداد  حاضر حال در و  از يادی
. است موجود ایتانیبر در مراکز نیا

 تلفن خطوط قیطر از مذکور مراکز
 یقربان شخص ۀمراجع ای ياضطرار

 اقــدام بــه شــروع ،هــا آن محــل بــه
 دهنـد  یمـ  اجازه زنان به و کنند می
 بـه  گـزارش  در مـورد  خودشان که
 روانپزشـک  کی با مالقات ای سیپل

ــگ میتصــم ــدینما يری  کشــور در. ن
ـ پ از پـس  زین رانیا زمانیعز  يروزی

 و تعـداد  جیتـدر  به یاسالم انقالب
 رونـد  نهـاد  مردم يها ناسازم نقش

 هـر  و کـرده  یطـ  را يرو به رشـد 
 افـزوده  آن رشـد  سـرعت  بـر  سال
ـ پا تـا  کـه   يطور به ،است شده  انی

 از شیبــ بــه 1391 ســال اول مــهین
ــازمان  2000 ــس ــد و دهیرس  يرش
  .است داشته% 18 از شیب معادل
ــ در   ــ ۀمقالـ ــد رو شیپـ  قصـ

 روش بـا  تـا  است نیا بر نگارنده
 یقـ یتطب يا مطالعه ،ياسناد مطالعه

 در هــا ســمن نقــش خصــوص در

 از یــدهد بــزه زنــان از تیــحما
 خشونت خاص طور به ـ خشونت
ــ ـ  جنس ــتر در ی  ــانواده بس  و خ

ــب  يکشــــورها در آن، از رونیــ
ــعه ــهی توس ــا و افت ــورت ران،ی  ص

ــذ ــا از. ردیپ  مباحــث رهگــذر نی
 بخــش دو در را مــورد بررســی 

ــردآور ــرده يگ ــه ترت و ام ک ــبب  ی
 خـالل  از را یالملل نیب هاي تالش
 قـرار  موردمطالعه یالملل نیب اسناد
ــه در و ام داده ــه ادامـ ــ بـ  یبررسـ

 نیقــــوان و یداخلــــ تیوضــــع
 خصـوص  نیـ ا در رانیا موضوعه

 نظـر  از دیـ نبا انیپا در. پردازم می
 يهــا ســازمان کــه داشــت دور
 و زنـان  حـوزه  با مرتبط نهاد مردم

 کـه  اسـت  یفرصت و بستر خانواده
 و توسـعه  به اساس آن برتوان  می

ــرو ــگ جیت ــاون، فرهن ــاریا تع  و ث
 و داوطلبانـــه يهمکـــار اتیـــادب
ــهیخ ــا رخواهان ــره ب ــگ به  از يری

 ینـ ید و دوسـتانه  انسان يها آموزه
  .نمود اقدام

  دگانید بزه از تیحما ،یجنس خشونت زنان، یدگید بزه ،نهاد مردم هاي انسازمواژگان کلیدي: 
  
  

 

  دهیدخشونت زنان از تیحما يراستا در فرا ملّی و ملّی هايتالش
 نهادمردم هايانسازم نقش بر تأکید با
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  مقدمه
ـ و بـه  اسـت،  بـوده  هـا  سـت ینیفم موردتوجـه  همواره زنان هیعل خشونت مسئله . 1970 هـۀ د در ژهی

: 1386 دنز،یـ گ( شود یم دهیفهم سلطه و يپدرساالر میمفاه با ارتباط در معموالً زنان هیعل خشونت
 چشـم  بـه  مـدرن  ۀجامعـ  و خانه در یمتنوع اریبس اشکال در زنان هیعل خشونت امروزه). 168 ص
 خشـونت : کـرد  اشـاره  موارد نیا به توان یم یخانگ خشونت انواع نیتر متداولاز جمله  .خورد یم
 قیمصاد که یجنس خشونت شود؛ یم زنان 3يخودسوز و 2یبدن هیبنت ،1زنان ۀختن شامل که یکیزیف

 و دارد؛ يبـاردار  لیتحم و ،6همسر به تجاوز ،5یجنس ریتحق ،4یجنس يبدرفتاراز جمله  يپرشمار
 محـدود  و 7یخـانگ  حـبس  چـون  يمـوارد  ةدر بـر دارنـد   که یاجتماع و یعاطف خشونت باالخره
  .باشد یم یاجتماع روابط ساختن
 ،ینرمـ  و نـت یل ضـد  ،يزبـر  و یدرشـت : است آمده »خشونت« لمهک مقابل دهخدا نامه لغت در
 اهانـت  و حقارت خشم، و غضب ،يزیت و يتند و یسخت و ییرو سخت و غلظت نعومت، خالف

ـ ا بـر ). 1377 دهخدا،( باشد یم یسادگ و یسهل ،ینرم یمعن به هک »نتیل« لمهک مقابل در  اسـاس  نی
 نیتـوه  و حقـارت  خشم، غضب، ،يتند ،ییرو سخت ،یدرشت متضمن هک يگفتار ای رفتار هرگونه
  .شود یم دهینام خشونت باشد،

 انطبـاق  در یول ،8است نشده ارائه زنان هیعل خشونت از یموردقبول یجهان فیتعر چیه اگرچه
ـ  لیتما ای دیتهد از است عبارت خشونت بهداشت، یجهان سازمان فیتعر با  ةاسـتفاد  بـه  اقـدام  ای

 بیآسـ  بـروز  موجـب  کـه  جامعه ای گروه ،يگرید ای خود هیعل قدرت، ای یکیزیف يروین از يعمد
  9.شود ها تیمحروم انواع ای و رشد ضعف ،یروان بیآس مرگ، ،یجسمان
 نیبنـابرا . شـود  یمـ  »زنـان  هیـ عل خشونت« به ریتعب باشد، تیجنس بر یمبتن فوق يرفتارها اگر
 ،یجنسـ  ،یجسـم  از اعـم  صـدمه  و بیآس نوع یک با توأم و تیجنس بر یمبتن زنان هیعل خشونت

 را »تیجنسـ  بـر  یمبتنـ  بیآسـ  با توأم رفتار« توان یم تر ساده به عبارت. است یفعل و یقول ،یروان
  :شود یم مشاهده یاساس عنصر سه فیتعر نیا در 10.دانست زنان هیعل خشونت

1. Female Gentile Mutilation
2. Corporal Punishment 
3. Self-immolation
4. Sexual Harassment 
5. Sexual Degradation
6. Marital Rape 
7. House Arrest 
8. INNOCENTI DIGEST, The Report of UNICEF Innocenti Research Centre, Domestic Violence against 

Women and Children, No. 6 - J u n e 2 0 0 0, Florence, Italy, P 2. 
9. http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/

/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en  براي مطالعه بیشتر نک به:   .10
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  ؛شود یم گانهیب و شاوندیخو از اعم یسک هر يسو از رفتار، نوع هر شاملکه  »رفتار« عنصر) الف
  ؛شود یم یجنس و یروان ،یروح ،یجسم از اعم بیآس نوع هر شامل که »بیآس) «ب
 صـرف  بـه « هکـ  اسـت  آن منظور و است فیتعر نیا در یاساس زیمم فصل زین »تیجنس« عنصر) ج

  .شود اعمال يفرد بر زا بیآس اقدامات »بودن مؤنث
اس و تیاهم از »یجنس خشونت« زنان هیعل خشونت انواع انیم در برخـوردار بیشـتري   تیحس 
 مخالفـت  رغم علی يگرید به نسبت فرد، یک یجنس خشن رفتار نوع هر به یجنس خشونت. است

 بیآسـ  و صدمه ستفاده،اسوء د،یتهد زهیانگ با تواند یم یجنس خشن رفتار نیا. شود یم اطالق ،يو
 دهیـ نام یجنسـ  خشـونت  ،بـه عنـف   یجنسـ  رفتـار  نوع هر تر ساده به عبارت. ردیپذ انجام یجنس

  .شود یم
 از یکـ ی و هسـتند  خـود  شـوهران  بـه  وابسـته  یشتیمع و ياقتصاد به لحاظ اکثراً دهید بزه زنان
 کـه  موضوع نیا. است ياقتصاد یوابستگ نیهم دارد، یبازم خشونت گزارش از راها  آن که یعوامل
 از يپـدر  خـانواده  و داشـت  نخواهـد  یزنـدگ  يبـرا  ییجـا  گرید جرم اعالم و تیشکا از بعد زن

 کـه  یزمـان  اما. باشد یخاموش انتخاب يبرا یلیدال است ممکن کرد، خواهند يخوددار او استقبال
 خشـونت  برابـر  در یخاموشـ  بـه  تن ترکم باشد، آگاه يو از يفریک دستگاه تیحما از دهید بزه زن

  .داد خواهد
 قـات یتحق از یبرخ .است خاص يا منطقه به غیر محدود و ریفراگ يا دهیپد زنان هیعل خشونت

 مرتبـاً  بـودن  زن بـه دلیـل   صرفاً ا،یدن تیجمع از یتوجه قابل شمار که است داده نشان ها یابیارز و
ـ ا از ياریبسـ  ).375: 1388 ،یعـالم ( رندیگ یم قرار یجنس و یجسم يآزارها و خشونت مورد  نی

 سـندگان، ینو از یکـ ی بـه قـول  . شـود  یمـ  انجـام  زن انیآشنا توسط و خانه ةمحدود در ها خشونت
 35 تـا  30 کایآمر در1».هستند ابانیخ در گانگانیب از تر خطرناكها  آن يبرا زنان عاشقان و انیآشنا«

 نیا در یقربان زن ده هر از 1992 سال در .رندیگ یم قرار شوهرانشان یجسم آزار مورد زنان درصد
 از درصـد  84 در هندوسـتان  در. انـد  دهیرسـ  قتل به خود پسر دوست ای شوهر توسط نفر سه کشور
 یقربـان  و مجـرم  مـورد  ده از مورد سه در و است شناخته یم را مجرم یقربان ،یجنس تجاوز موارد
 که شد مشخص و گرفت انجام خورده کتک زن 109 يبر رو یقیتحق اسکاتلند در. اند بوده هیهمسا

 که يآمار طبق زین رانیا در). 50: 1386 ،ينهاوند( اند کرده تجربه را خشونت بار هزار 32 زنان نیا
 یقربان کننده مراجعه زنان از يادیز تعداد شود یم منتشر یقانون یپزشک سازمان توسط يهر از چند
  .اند بوده خشونت
 نهادهـا  نیا ساختار هرگاه. است یانتظام و ییقضا ينهادها بر عهده يفریک يریشگیپ تیمسئول

 و متجـاوزان  از تیشـکا  و حـق  احقـاق  يبراها  آن به مراجعه به قیتشو را زنان که باشد يا گونه به
 اسـت  آن تیـ واقع کنیل. بود دواریام زنان هیعلجرایم  نرخ کاهش به توان یم دینما انیگرا خشونت

1. Robyn, Edward. (2002). Violence Against Women and Crime Prevention. University of Sydney: 18-22. 
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 نوسأنامـ  و مردانـه  کـامالً  یطـ یمح يدارا گرید يکشورها از ياریبس و ما کشور در نهادها نیا که
 در مثـال  يبـرا . است شده يفریک عدالت ستمیس به زنان ياعتماد یب باعث نیا و هستند زنان يبرا

 کل در زنان تعداد یعنی دارد، وجود زن سیپل کی تنها مرد سیپل مورأم 45 هر مقابل در هندوستان
  1.است درصد 09/2 فقط سیپل يروین

ـ ا در یکاف تعداد هنوز ر،یاخ يها سال در زنان سیپل لیتشک رغم علی ز،ین ما کشور در  رویـ ن نی
ـ جد يهـا  مدل به دیبا زنان، یدگید بزه از يریشگیپ يبرا ب،یترت نیبد. ندارد وجود  ،دیشـ یاند يدی

 يهـا  تفـاوت  کـه  انـد  شـده  ابداع یمیجرا به پاسخ دربیشتر  موجود يها يریگ جهت و ها مدل رایز
  .دارند زنان هیعلجرایم  با ینیادیبن

 هجامعـ  بـا  همـراه  ،یـی اجرا و ییقضا ،يگذار قانون سطح سه در دولت ،ییجنا علوم دگاهید از
). 123: 1390 ،یاصل انیجیرا( بپردازند دگانید بزه از تیحما به توانند یم ،یمشارکت سطح در یمدن
 ییجنـا  اسـت یس نمـود  نیتر برجسته دیشا یاجتماع تیحما ده،ید بزه از تیحما يها گونه انیم در

ـ  هـا  انسازم ها، انجمن گذر از زیچ هر از شیپ که باشد مدار دهید بزه یمشارکت  مصـداق  یینهادهـا  ای
 ينهادهـا . شود یم يانداز راه یردولتیغ يها انسازم از یبرخ ای دگانید بزه خود ابتکار به که ابدی یم

 يا نمونه که باشند) ها وزارتخانه مانند( یدولت يها انسازم است ممکن دهید بزه از تیحما یاجتماع
 کـرد  مشـاهده  »دگانید بزه از تیحما دفتر« قالب در فرانسه يدادگستر وزارت در توان یم را آن از
 بـه  مناسـب  یرسـان  اطـالع  از اسـت  عبـارت  هـا  انجمن ای ها انسازم نیا فهیوظ). 130: 1381 لپز،(

 بـه  یعـاطف  کمـک  یحتـ  و يضـرور  مـوارد  در یمـال  کمـک  ،ییجنـا  ندیافر سراسر در دگانید بزه
  .تیحما ازمندین دگانید بزه

  دهید بزه زنان از تیحما در یالملل نیب يها تالش :نخست بخش
 دارد جوامـع  یسـنت  يباورها و ساختارها در شهیر یخانگ خشونت خصوص به زنان هیعل خشونت

 زنـان  لهئمسـ  به فراوان توجه ن،ینو جهان در که است چنین ینا). 388 :1393 همکاران، و یاسالم(
 زنان يبرا و زنان نام به يمتعدد يهاجنبش بیترت نیبد د.دار ادامه همچنان روند نیا واست  شده
ـ  ينهادها و شمندانیاند و بوده فعال جهان وکنار گوشه در ـ حما جهـت  در زیـ ن را یالمللـ  نیب  و تی

 ،توجـه  عطـف  نیا محصول و برونداد2.است ختهیبرانگ یاجتماع یزندگ در زنان، تیموقع يبازساز
 داده قرار هاملت و هادولت يفرارو را یالزامات که باشد یم زنان باب در یالملل نیب تعهدات و اسناد
  .است

1. The Hindu Magazine (Online Edition) 10 September 2002. 
  مطالعه بیشتر نک به:براي   .2

http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/usefullinks_en.asp
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ـ ارز کـه  اسـت  1»زنـان  هیـ عل ضیتبعـ  هرگونـه  رفـع  ونیکنوانسـ « اسناد نیا نیتر مهم از  و یابی
. دهـد  یمـ  قـرار  نهادهـا  و افـراد  يفرارو را یرسالت و دارد يراهبرد و يادیبن یتیاهم آن یشیبازاند
 يهـا  شرفتیپ یبررس جهت زنان هیعل ضیتبع رفع تهیکم نام به يا تهیکم ون،یکنوانس 17 ماده مطابق
 ونیکنوانسـ  20 مـاده  بـا  انطبـاق  در. اسـت  شده لیتشک ونیکنوانس نیا مفاد ياجرا در شده حاصل

 یبه مـدت  هرساله اند، شده ارائه ونیکنوانس 18 ماده اساس بر که ییها گزارش یبررس هدف با تهیکم
 مقـر  در معمـوالً  تهیکم جلسات). 20 ماده 1 بند( دهد یم جلسه لیتشک نکند، تجاوز هفته دو از که

 خواهـد  برگـزار  شـود،  نییتع تهیکم میتصم به که يگرید مناسب محل هر در ای متحد ملل سازمان
 هـم  الزم حدنصـاب  شـود،  یمـ  برگزار یعلن صورت به معموالً تهیکم جلسات). 20 ماده 2 بند( شد
 الزم اعضـا  دوسـوم  حضـور  يریگ میتصم يبرا و است عضو 12 حضور آن، جلسات لیتشک يبرا

 کـه  کنـد  یمـ  انتخـاب  گزارشگر کی و سیرئ بینا سه س،یرئ کی خود ياعضا نیب از تهیکم. است
 رفـع  تـه یکم تیفعال و کار نحوه که است ذکر به الزم. ندینما یم اداره را تهیکم دوساله يا دوره يبرا
 تـه یکم کـار  نحـوه  مشابه يتا حدود عضو يها دولت يها گزارش یبررس درباره زنان هیعل ضیتبع

  .است عضو يها دولت يها گزارش یبررس ینۀدر زم بشر حقوق
 مثابـه  بـه  ،»زنـان  هیعل ضیتبع هرگونه رفع ونیکنوانس« 24 ماده بر دیتأک ضمنکه  آن از شیپ اما
ـ حما در نهـاد  مردم يها انسازم نقش نییتب به ،یالملل نیب سند نیتر مهم ـ د خشـونت  زنـان  از تی  دهی

 رفتـه  سـخن  زنان حقوق ازها  آن در که ،یالملل نیب اسناد گرید از که دیآ یم به نظر مناسب میبپرداز
  .شود ادی زین است

  :است آمده یشمس 19/9/1327 با برابر 1948 دسامبر 10 مصوب بشر حقوق یجهان هیاعالم در .1
 مـذهب  ای تیتابع ت،یملّ نژاد، نظر از تیمحدود گونه چیه بدون دارند حق یبالغ مرد و زن هر«
 آن، انحـالل  هنگام و ییزناشو مدت تمام در. دهند خانواده لیتشک و کنند ییزناشو گریهمد با
ـ گز( »باشـند  یمـ  يمسـاو  حقـوق  يدارا ازدواج بـه  مربـوط  امور هیکل در شوهر و زن  از يا دهی
  ).8: 1381 ،حقوق بشر یالملل نیب اسناد نیتر مهم

  :است یالملل نیب ثاقیم دو است، شده دیتأک زنان حقوق برها  آن در که یمهم یالملل نیب اسناد گرید از .2
  :یاسیس و یمدن حقوق یالملل نیب ثاقیم-

 از اسـتفاده  در را مـردان  و زنـان  حقوق يتساو که شوند یم متعهد ثاقیم طرف يهادولت«
  ».دکنن نیتأم ثاقیم نیا در شده ینیب شیپ یاسیس و یمدن حقوق

 نیزوجـ  يهاتیولئمس و حقوق يتساو منظور به یمقتض ریتداب ثاقیم نیا طرف يهادولت«
  »...خواهند کرد اتخاذ آن انحالل هنگام و تیزوج مدت در ازدواج در مورد

  :یفرهنگ و یاجتماع ،ياقتصاد حقوق یالملل نیب ثاقیم-
 بـدون  يمسـاو  ارزش با کار يبرا يمساو اجرت و منصفانه مزد: 1 شماره الف بند 7 ماده«

1. http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-women.htm
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 طیشـرا  از تـر نییپـا  آنان کار طیشرا که باشند داشته نیتضم زنانکه  این ژهیو هب ز،یتما نوع چیه
  »....دارند افتیدر مردان با يمساو مزد يمساو کار يبرا و نباشد مردان مورداستفاده

 23 مصـوبه  متحـد  ملـل  سازمان یعموم مجمع 48/104 قطعنامه »زنان هیعل خشونت حذف« هیاعالم در .3
 شده منع زنان هیعل یروان و یجنس ،یجسم خشونت هرگونه زنان، حقوق از دفاع منظور به 1994 هیفور
  :است آمده 4 در ماده و. است

ـ نبا و نموده محکوم را زنان هیعل خشونت دیبا هادولت« ـ  سـنت  رسـم،  چیهـ  دی  مالحظـات  ای
ـ با هادولت. کنند بهانه آن حذف با رابطه در خود فهیوظ يبرا را یمذهب  تمـام  از اسـتفاده  بـا  دی
ـ پا تـا  را زنـان  هیعل خشونت حذف استیس کی یربدون تأخ و مناسب يها وهیش  دنبـال  آن انی

  ....»شود یم انیب گردد دنبال هادولت يسو از یستیبا که ییراهکارها ادامه در. کنند
 ونیکنوانسـ « همـان  زنان، حقوق در مورد یالملل نیب سند نیتر مهم شد، گفته نیا از شیپ که چنان آن
 در 28/9/1358 بـا  برابـر  يالدیمـ  1979 دسـامبر  18 در کـه  اسـت  »زنان هیعل ضیتبع هرگونه رفع

 اشعار گونه نیا خود 24 ماده در ونیکنوانس نیا. دیرس بیتصو به متحد، ملل سازمان یعموم مجمع
 کامل تحقق آن از هدف که را یملّ سطح در الزم اقدامات هیکل گردند یم متعهد عضو دول«: دارد یم

  .»آورند عمل به باشد، یم ونیکنوانس نیا در شده هشناخت تیرسم به حقوق
 دنبـال  خود یونیکنوانس تعهدات با انطباق در را ییها تالش 1ونیکنوانس عضو دول بیترت نیبد
 تـه، یکم به عضو دول توسط یارسال يها گزارش صحت تیاهم به نظر و خصوص نیا در. اند کرده
ـ نبا2.انـد  افتهیرا  آن جلسات در شرکت و تهیکم به گزارش ارسال امکان زین نهاد مردم يها انسازم  دی
 زنـان  هیـ عل ضیتبعـ  رفـع  ونیکنوانسـ  تـاکنون  رانیا یاسالم يجمهور دولت که داشت دور نظر از
 ضیتبعـ  رفع هتیکم با یارتباط گونه چیه ،نیبنابرا ؛است وستهینپ آن به و ننموده بیتصو را) 1979(
  .ندارد گزارش هئارا به نسبت آن قبال در يتعهد چیه و نداشته زنان هیعل

 کشـور  در يمتعـدد  نهـاد  مردم يها انسازم و ها انجمن دگان،ید بزه یهمراه و کمک يراستا در
ـ  و...) و ،ها انمارستیب ها، وزارتخانه یبرخ( مختلف سساتؤم ای دگانید بزه خود ابتکار به فرانسه،  ای
 بـه  الًیذ که است شده جادیا 3)زن حقوق مبارزان ـ ها ستینیفم مانند( یدتیعق ـ یاسیس يها جنبش
  :میپرداز یمها  آن شرح

. اند نشده ملحق ونیکنوانس نیا به تونگاو  سودان ،یسومال ران،یا کشور چهار تنها تاکنون ملل سازمان ياعضا نیب از  .1
ـ  از. اند وستهینپ آن به هنوز یول کرده امضا را ونیکنوانس هم پاالئو و کایآمر متحده االتیا کشور دو  يکشـورها  نیب
 آن بـه ) وانیتـا ( نیچ يجمهور یول است وستهینپ ونیکنوانس به) کانیوات( مقدس ریسر هم ملل سازمانعضو  یرغ
 نیفلسـط  دولت .است یررسمیغ وانیتا تیعضو و است متحد ملل ياعضا مختص ونیکنوانس نیا هرچند ،وستهیپ
 در یـب به ترت قطر و نائورو. وستیپ ونیکنوانس نیا به 2014 لیآور 2 خیتار در ملل سازمان رعضویغ ناظر عنوان به

ـ ا بـه  وسـتن یپ مـورد  نیآخـر  یجنـوب  سـودان . انـد  وستهیپ ونیکنوانس نیا به 2009 لیآور 29 و 2011 ژوئن 23  نی
  .زد رقم 2015 لیآور 30 خیتار در را ونیکنوانس

2. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/NGO_Information_note_CEDAW.pdf
3. Feminists 
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 ماننـد  اسـت،  شـده  جـاد یا خـاص جرایم  انیقربان ابتکار به ها انجمن نیا :دگانید بزه يها انجمن .1
ـ د بزه به کمک ها انجمن نیا هدف.... و دهیبه قتل رس اطفال نیوالد ،يگذاربمب انیقربان  دگانی
 و یروح جراحات و ضربات از یناش میوخ طیشرا) یکیزیفی ـ  روان میترم( گذراندن منظور به

 تـا  اندتالش در ها،انجمن نیا از گرید یبعض .اند شده متحمل جرم قالب در که است یجسمان
 بتوانند لهیوسنیبد تا شوند رفتهیپذ جرم انیقربان خاص يهادسته ندهینما عنوان به قانون نظر از
. شـوند  وارد ییقضـا  يهـا یدگیرسـ  زین و هیاول قاتیتحق انیجر در 1یخصوص یمدع عنوانبه

 یاصـالح  انـات یجر جـاد یا منظـور بـه  و فشار يهاگروه عنوانبه هاانجمن نیا از دسته نیسوم
 مرگ فریک يبرقرار اسلحه، حمل به مربوط یقانون اصالحات مثالً( شوندیم جادیا يگذار قانون
  ...). و اطفال هیعل یجنس و یجسمان آزار و تیاذ مباشران يبرا

ـ د بـزه  یبرخ :2به عنف تجاوز انیقربان يهاانجمن .2  و انیـ ب يبـرا  کـه  یمشـکالت در مقابـل   دگانی
 چـه  آن درك منظـور بـه  زیـ ن و انـد داشته خود یدگیدبزه از یناش احساسات و هارنج دنیفهمان
 بعضـاً  هـا انجمن نیا. اندداده لیتشک ییهاانجمن گردد،یم آن تبعات و یارتکاب عمل به مربوط
 هـدف . دارنـد  موجـود  نیقـوان  اصالح ای دیجد یتیحما نیقوان بیتصو در مورد ییهاخواسته
 ارائـه  زیـ ن و اتیـ تجرب تبـادل  منظـور به یمنظم جلسات لیتشک هاانجمن نیا از یبرخ یاساس
 ياناآگاهانـه  يهـا قضاوت ،یروان مشاوران ریسا چراکه. است دگانید بزه انیم یروان يهاکمک
  .ستین برخوردار یقیدق کارایی از شانیا با مشورت مسلماً و دارند به عنف تجاوز به نسبت

 یقربـان  زنـان  به نفـع  يهاجنبش و اقدامات که است ذکر به الزم :زن حقوق طرفدار يها انجمن .3
ـ ا. گرفت نضج کایمرآ در زنان حقوق طرفداران ابتکار به به عنف تجاوز  يبـرا  ابتـدا  زمـان  نی

 و برخاسـتند  مبـارزه  بـه  1970ــ 1960 يهـا  سال در زنان انیم یاجتماع و یقانون يبرابر جادیا
 تیجنا کردن يا جنحه هیعل مخالفت يبرا و زنان حقوق از دفاع در اه فمینیست زین آن متعاقب

 تجـاوز  از یقـانون  و قیدق یفیتعر يتقاضا و شدند عمل وارد قضات لهیوسبه »به عنف تجاوز«
 نیچنـ  مباشـران  بتوانـد  ییجنا دادگاه یقاض آن جۀیدر نت تا دادند ارائه گذار قانون به را به عنف

 خـانواده  محـدوده  در زنان هیعل خشونت محو جهت در ها انجمن نیا. دینما محکوم را یتیجنا
  .کنند یم تیفعال و تالش زین

ـ حما دفتر ،1982 سال در فرانسه يدادگستر وزارت :دگانید بزه به کمک يها انجمن .4  هیـ کل از تی
 موجـود  فرانسه در دگانید بزه به کمک انجمن 150 حدود امروزه،. کرد جادیا راجرایم  انیقربان
  .هستند »يگر یانجیم« و دگانید بزه به کمک یملّ هسسؤم عضو یهمگ که است
 هـا  انجمـن  نیا. است یروان و يماد ،یحقوق به شکل دگانید بزه به کمکها  آن يوجود فلسفه
از  ،نـد ا فعـال  ییقضـا  ینۀبیشتر در زم جتاًینت و شوند یم اداره و شده جادیا قضات لهیوس به غالباً

1. Partie civile 
2. Rape 
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ـ  خسـارت  میتـرم  ونیسـ یکم بـه  ارائـه  منظور به حهیال هیته در را دگانید بزهکه  جمله این  ياری
  1.ندینما یم

 يبـرا  یمختلفـ  يهـا  سیسـرو  بـا  سسهؤم نیا :3و2يگر یانجیم و دگانید بزه به کمک یملّ موسسه .5
 بـه  کمـک  گـر ید انجمن 150 حاضر حال در و دش لیتشک 1984 سال در دگانید بزه به کمک
 یمحلـ  یعمـوم  سساتؤم و دولت از یمال يها کمک و باشند یم عضو سسهؤم نیا در دهید بزه
 هـر  و داشـته  فرانسـه  سراسـر  در ییراهنما و رشیپذ دفتر 500 سسهؤم نیا. ندینما یم افتیدر

 معاضـدت  ت،یشـکا  و حـه یال هیـ ته ،يگـر  یانجیم يها نهیزم در را دهید بزه 75000 حدود سال
ـ ا کارمندان. کند یم ییراهنما و کمک يبزهکار از يریشگیپ و ییقضا  گـروه  دو از سسـه ؤم نی
 .اند نموده یط را يسودمند یتخصص يها دوره که است شده لیتشک ریبگ حقوق و یانتخاب

  متحد ملل سازمان سطح در دهید بزه از تیحما جنبشـ 
 کـه  میشـاهد  را ياسـناد  مـا  و است دگانیدبزه بهبیشتر  توجه يراستا در ،یکل يریگجهت امروزه

 جنبه جرم، انیقربان از تیحما جنبش. اند دهیرس ثبت به جرم انیقربان حقوق از دفاع منشور عنوان به
  :میپرداز یم ملل سازمان سطح در جنبش نیا به ادامه در که است گرفته یجهان

 ةرازیشـ  واقـع  در کنـد  یمـ  جادیا که یوحشت و یناامن با جرم که است نیا سازمان نیا برداشت
 نبودن ت،یامن ابعاد از یکیتنها . تیخالق و اقتصاد بردن نیب از یعنی نیا و کند یم یمتالش را جامعه
 فقـط  هم یناامن احساس که ینکما ا ستین يبزهکار مقابل در فقط تیامن احساس پس ؛است جرم
ـ  امـا . جاد شودیا گریمسائل د و يکاریب به علت تواند یم بلکه ستین يبزهکار مقابل در ـ ترد یب  دی

 و کنـد  یم دار خدشه را تیامن جرم، ازآنجاکه ملل سازمان پس. است یتعدم امن موارد از يبزهکار
 را مجـازات  و جـرم  آغـاز،  از اندازد، یم خطر به را یالملل نیب نظم کشورها، تیامن کردن دار خدشه

 بـا  رابطـه  در جامعـه  يبـرا  ملـل  سازمان گفت دیبا امروزه که ي طور به .است داده قرار موردتوجه
  :شود یم انیب مفهوم دو در ییجنا استیس. است یامیپ يدارا ییجنا استیس

 و ریتـدب  يبـه معنـا   و اسـت  يفـر یک استیس معادلن مفهوم یا :4ییجنا استیس قیمض مفهوم) الف
 جـرم،  کنتـرل  يبـرا  جـزا  حقوق مختلف ينهادها گذاشتن اجرا به و فریک يبرا یشیاند چاره

 بـروز  زیـ قهرآم ةقـو  و ارعـاب  کانال از را خود یشیاند چاره نیاول رباز،ید از جوامع. باشد یم
  .است فریک و یسرکوب ،ییقضا دستگاه و يفریک عدالت یاصل رسالتکه  آن چه ،اند هداد

هـاي عمـومی و این تأسیس تا حدودي مشابه واحد ارشاد و معاضدت قضایی است که در قـانون تشـکیل دادگـاه     .1
  به دستگاه قضایی کشور معرفی شد.انقالب تأسیس و 

2. INAVEM 
3. Carrabine, Eamonn & Others (2004), Criminology: a sociological introduction, London and New York: 

Routledge, p 11. 
4. Penal Policy/ The Politics of Criminal Justice 
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 يبـرا  تدبر و ریتدب به معناي خود موسع يمعنا در جرم کنترل امر :1ییجنا استیس موسع مفهوم) ب
 باشـد  یمـ ن دیشـد  جرم به معناي تیجنا ر،یاخ مفهوم در که داشت توجه دیبا. باشد یم تیجنا
ـ طر از فقـط  جرم يبرا یشیاند چاره ایآ اما. است موردنظر جرم بلکه  صـورت  جـزا  حقـوق  قی

 جـزا  حقوق محور حول یول جزاست حقوق جرم، با مقابله یاصل هسته اگرچه. ریخ رد؟یگ یم
 اسـت یس نیبنـابرا . باشـند  یمـ  ثرؤم جرم کنترل در که اند آمده وجود به زین يگرید يها زمیمکان
.شود یم هم جرم مهار يبرا غیر کیفري يها استیس شامل ییجنا
 هـم  غیر کیفـري  یحقوق يها نظام ریسا از جرم مهار يبرا ییجنا استیس فوق، فیتعار به نظر
 ــ  موسـع  یبرداشـت  ملل سازمان برداشت که میابی یم در متحد ملل منشور به نظر با. کند یم استفاده
 در يالدیمـ  1950 سـال  از ملـل  سـازمان  ب،یترت نیبد. است ییجنا استیس از ـ باال فیتعار طبق

 هـا،  قطعنامـه  از نـد ا عبـارت  کـه  اسـت  کرده ابزار يدارا را خود ییجنا استیس جرم، کنترل جهت
 سازمان يفریک عدالت و جرم از يریشگیپ ونیسیکم نام به یتخصص ونیسیکم. رهیغ و ها نامه هیتوص
ـ ا ياعضـا . باشـد  یمـ  آن موسـع  مفهوم در ملل سازمان يگذار استیس مراجع از ملل  ونیسـ یکم نی
ـ  جامعه دگاهید ةکنند منعکس که هستند ها قاره تمام از یندگانینما . باشـند  خـود  کـل  در یالمللـ  نیب
 تناسـب  بـه  را خـود  ينفـر  چهل ياعضا که دهد یم لیتشک جلسه سه ای دو ساالنه مذکور ونیسیکم

  .کند یم انتخاب قاره پنج از تیجمع
 يهـا  کنگـره  از اسـت  عبـارت  يفـر یک اسـت یس بـا  رابطـه  در ملل سازمان ارکان از گرید یکی
 2شود. یم لیتشک بار کی سال 5 هر 1955 سال از که نیمجرم اصالح و جرم از يریشگیپ ۀساالن پنج
 و شـده  لیتشـک  متحـد  ملـل  سازمان عضو يها دولت اریاالخت تام ندگانینما حضور با ها کنگره نیا

هـا   شـدة آن  یـه ته مصـوبات  و برسـانند  اطـالع  بـه  را خود يها دگاهید عضو دول تا است یمناسبت
ـ نبا. برسـد  اعضا بیتصو به رهیغ و رهنمود صورت به وشود  یبررس ونیسیکم لهیوس هب  نظـر  از دی

  .بود خواهد اعتبار يدارا کشورها يبرا زین ییاجرا نظر از ونیسیکم نیا مصوبات که داشت دور
 یعلمـ  ـ یآموزش سساتؤم يتعداد يهمکار از متحد ملل سازمان مذکور، ونیسیکم عالوه بر

 و بـوده  متحد ملل به ابستهوها  آن از يتعداد که است برخوردار یشناس جرم و جزا حقوق ینۀدر زم
  3.اند کرده امضا اشتراك قرارداد متحد ملل سازمان با که هستند يا یداخل و یملّ سساتؤم نیریسا

 یپژوهشـ  و یآموزشـ  ،ییاجرا يهمکار ۀجینت متحد، ملل سازمان ییجنا استیس ب،یترت نیبد
 رنـد دا یاخالق جنبهبیشتر  مذکور، يابزارها. گذشتها  آن حیتوض فوقاً که است یسساتؤم تنگاتنگ

 بیتصـو  از متحـد  ملـل  سـازمان  هـدف  گـر، ید عبـارت  بـه . دهستن یقانون يضمانت اجرا فاقد و

1. Criminal Policy/ Criminal Control Policy 
  ساالنه پیشگیري از جرم و اصالح مجرمین در ژنو برگزار گردید. الزم به ذکر است که نخستین کنگره پنج  .2
بودجه مؤسسات آموزشی ـ پژوهشی را خود سازمان ملـل و بودجـه مؤسسـات داخلـی را خـود کشـورها تـأمین  .3

  کنند. می
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 بـا  مقابلـه  يبـرا  کشور یداخل استیس کردن هماهنگ همانا ،يفریک استیس با رابطه در ها قطعنامه
 جـرم  ارتکـاب  يبـرا  هـا،  دولت یعدم هماهنگ از نیمجرم موارد، از ياریبس در چراکه است، جرم

 يهـا  قطعنامـه  بـه بیشـتر   هرچه توجه ،یهماهنگ يبرا متحد ملل ن، سازمانیبنابرا ؛ندکن یم استفاده
  ).57: 1375 ،يابرندآباد ینجف ،يآخوند( کند یم هیتوص را خود
 ،ییجنـا  استیس از سازمان موسع ریتعب با ییجنا استیس با رابطه در ملل سازمان يابزارها نیا
 یشناسـ  جرم تحوالت با توجه به ملل سازمان نیبنابرا. شود یم ییجنا استیس يها جنبه ههم شامل

  .دارد يا قطعنامه کیهر با توجه به و داشته توجه ییجنا استیس يها جنبه یتمام به
ـ ا بـا  ،هسـتند  هیشب کشور یاساس قانون به يا اندازه تا واقع در ابزارها نیا  قـانون  کـه  تشـابه  نی
 که است راهبر اصول يحاو زین ابزار نیا .دارد خود در را یاساس و یکل اصول و است عام یاساس

 از یکـ ی. است شده شنهادیپ ها دولت ییجنا استیس تحول و نیقوان وضع يبرا يشنهادیپ عنوان هب
  1.است قدرت از سوءاستفاده و جرم انیقربان راجع به یاساس اصول هیاعالم ها، قطعنامه نیا

  دهید خشونت زنان از تیحما در رانیا ۀموضوع و یداخل حقوق موضع :دوم بخش
 بـه  يا جامعـه  هـر  یحقـوق  مهم مسائلاز جمله  ،یاجتماع معضالت گرید همانند یخانگ خشونت

 2.کند یم فایا آن جیترو ای و یده شکل در ییبسزا نقش کشور، هر یحقوق نظام چراکه رود یم شمار
 ،1384 نهـاد  مـردم  يها انسازم تیفعال و سیسأت ییاجرا ۀنام نییآ از 1 ماده اساس بر راستا، نیا در

ـ  یقیحق اشخاص از یگروه که شود یم اطالق یتشکالت به ها سمن بـه  غیـر حکـومتی   یحقـوق  ای
 یاسـ یرسیغ و یرانتفـاع یغ هدف يدارا و شده سیتأس مربوط مقررات تیرعا با داوطلبانه صورت
  3.هستند

ـ ریخ یرسـان  اطـالع  گاهیپا توسط شده  ارائه فیتعر طبق  نـوان ع بـه  کشـور  يهـا  سـمن  و هـا  هی
 بـا  مبـارزه  ةحـوز  بـا  مـرتبط  يهـا  انسازم کشور، يها سمن و ها انجمن ها، هیریخ بانک نیتر جامع

کاهش خشونت در جامعه و  يراستا در که هستند يا هیریخ و نهاد مردم يها انسازم هیکل خشونت،
  4.پردازند یمره یغ و یآموزش ،یفرهنگ ،يا مشاوره ،یتیحما يها تیفعال انجام بهبا آن  مبارزه
 ،يگـر یفرد نسـبت بـه د   یک یبه هر نوع رفتار خشن جنس یخشونت جنس ز،ین گرید يسو از
ـ شـود. ا  ی، اطالق مـ يمخالفت و رغم علی ـ تهدزه یـ توانـد بـا انگ   یمـ  ین رفتـار خشـن جنسـ   ی د، ی

قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت، از جمله دستاوردهاي کنگره هفتم در آگوست  راجع بهاعالمیه اصول اساسی   .1
  در میالن ایتالیا است که در نوامبر همان سال به تصویب رسید. 1985

2. Freeman, A. (1984). Legal ideologies, patriarchal precedents and domestic violence in State, law and
family. London: Tavistock. P47. 

 ه 31281 / ت27862 بـه شـماره  نهاد مصوب هیئت محترم دولـت   هاي مردم نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان آیین  .3
www.moi.ir. براي مطالعه بیشتر نک به: 5/1384/ 8مورخ 

4. www.khairieh.ir
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، بـه عنـف   یتر هر نوع رفتار جنس ساده به عبارترد. یانجام پذ یب جنسیسوءاستفاده، صدمه و آس
  شود. یده مینام یخشونت جنس

 در و ردکـ  میتقس »زور و عنف« و »تیجنس بر یمبتن رفتار« بخش دو به توان یم را فیتعر نیا
. است گریدیک از زیمتما و ییشناسا قابل »عنف« و »تیجنس« ،»رفتار« عنصر سه تر، قیدق لیتحل یک
ـ  یکـی زیف گرید جنبه از و است ترك فعل ای فعل صورت به جنبه یک از »رفتار« . اسـت  يگفتـار  ای

 گـر ید از یجنسـ  رفتـار  زیمم فصل قتیحق در و ندک یم مشخص را رفتار نوع زین »تیجنس« عنصر
 و بروز يو رفتار قیطر از هک است بکمرت یجنس التیتما دهندة نشان عنصر نیا. باشد یم رفتارها
 به اجیاحت لیدل نیهم به. باشد یم »عنف بدون« ای »عنف« صورت به یجنس رفتار. ندک یم دایپ ظهور
ـ آ بـه دسـت   یجنسـ  خشونت از يتر قیدق فیتعر تا است يگرید زیمم فصل ـ ا بـر . دی  اسـاس  نی

 و اسـت  زن تمایـل  عـدم  و راهکـ ا اجبار، زور، خشونت، عنصر وجود دهندة نشان »عنف« اصطالح
 الزم. شود یم زیمتما آن از باشد، داشته وجود زن تیرضا آن در هک یجنس يرفتارها صورت نیبد
 مراتـب  ۀهمـ  اما ،است ضعف و شدت يدارا و یککشت  قابل مقوالت از خشونت هک است رکذ به
 بـر . اسـت  »آزار« خشـونت  مرحله نیتر نییپا هک است غضب و يتند ،یدرشت ینوع دربردارنده آن
 خشـونت  شـود،  گـران ید يناخشـنود  و چنـدش  هیما هک يگفتار ای رفتار ،عمل هرگونه اساس نیا

  .گردد یم محسوب
ـ د زنـان خشـونت   هکنند تیحما يها سمن فوق، حاتیتوض با و  یرانتفـاع یغ ییهـا  سـازمان  ده،ی
ـ دهـا   آن در تیـ از حاکم يو نه اثـر  اند که نه وابسته به دولت هستند یردولتیغ ـ ا. شـود  یمـ  دهی  نی

 و شـده  از قبـل ثبـت   یالتیتشک يو دارا کنند ینم افتیدر دولت از يا بودجه نهاد مردم يها انسازم
  .پردازند یم تیفعال به دهید خشونت زنان از تیحما يراستا در و هستندمدون  هاساسنام
  :میپرداز یزوجه م هیزوج عل یبه خشونت جنس رو، منحصراً شیپ مقاله در

بشر قـرار يونت و آرامش ابناکه خود و موجب انس و الفت و سیخانواده را آخداوند بزرگ 
اعـم از ،از اعضـا  یـک هـر   يرا بـرا  یفـ یلکخانواده حق و ت يم روابط اعضایتنظ يداده است. برا

ـ آن موجـب پد  عدم رعایـت ه ک يا گونه گر قرار داده است؛ بهیدیکدر قبال  ،همسران و فرزندان د ی
 يب بنـا یت تخرینها و در یو روان یروح يها يماریو انواع ب يریو درگ انون آشوب، تنشکآمدن 

  شود. یخانواده م
السالم در باب رفق و مدارا، محبت و سازش نسبت به  هین علیه از معصومک یات فراوانیدر روا

شدت مذموم شـمرده شـده و    هگر بیدیکن نسبت به یذا و آزار زوجیده است، ایخانواده رس ياعضا
  قرار گرفته است. مورد مذمت

ـ ها زنان و مـردان از دا  از خانواده یه در بعضکاثبات است  له قابلئن مسیا یراحت به ره عـدالت،  ی
ن اسـت  یت اینند. واقعک یل میسوزان تبد یانصاف، مهر و محبت خارج شده و خانواده را به جهنم

 یخشـونت خـانوادگ  رد. یـ گ یمردان صورت م ياز سو یخانوادگ يها از خشونت ییه درصد باالک
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و  ی، اجتمـاع ي، اقتصادی، روانیجسمان يها رد: خشونتیگ یم بر ها را در از خشونت یعیره وسیدا
  :استل یزوج به شرح ذ ياز سو یال خشونت جنسکاز اش ی. برخیباالخره خشونت جنس

در نار همسر و فرزنـدان  کاصوالً حضور مرد در خانه و در  :ترك خانه و زندگی از سوي زوجالف) 
در ن موضوع یاست و ا يخانواده الزم و ضرور ياعضا یو جسم ی، روحیت روانین امنیتأم

مرد در منزل  عدم حضورن خاطر یبرخوردار است. به هم ییت باالیز از اهمیزن خانه ن مورد
لف بـه  کجه مرد میشود و درنت یت زن مید موجب آزار و اذیترد  خانه و همسر بدون كو تر

سـم  «ه از آن بـه  کـ اسـت   یشخص يبند اساس برنامه زمانحضور در منزل بر  ر یـ تعب» حـق قَ
جـاد انـس و الفـت و    یا يحق قسم بـرا «د: یگو یباره م نیشود. مرحوم صاحب جواهر درا یم

  ).136: 1374 ،یالنجف( »ت و آزار استیاز اذ يعدل در دور يبرقرار
ـ  کیحق مشتر یقتدر حقن زوجات و یها ب ردن شبکعبارت از قسمت » قسم« ن ین زوجـ یب
ـ همسر  یک يه داراک یمردان در موردله ئن مسی. بر اساس قول مشهور فقها، اتاس بیشـتر   ای

شب  یکه کهمسر داشته باشد، واجب است  یکه مرد ک  یصورت ز صادق است. دریهستند ن
نار همسرش باشد و اگر دو همسر داشته باشد، دو شب از چهار شب و کاز چهار شب را در 

ب اگر سه همسر داشته باشد، سه شب از چهار شب و اگر چهار همسـر داشـته   یترتن یبه هم
ام شـرع  کـ ن دقـت در اح یاز همسرانش حضور داشته باشد. ا یکید هر شب را نزد یباشد، با
  گذارد. یجا مه مرد بر زن ب عدم حضوره کاست  یفراوان يها بیآس به خاطراسالم 

. در اسـت مـرد   ياز سـو  يبسـتر  مواقعه و هم كتر یجنس يگر از آزارهاید یکی :ترك مواقعهب) 
 يبـرا ه مرد کن مورد مشاهده شده است یخانواده ا يها به دادگاه یارجاع يها از پرونده یبرخ

ـ ن راه نسبت به او آزار و اذیند و از اک یم يبا او خوددار يبستر ت زن از همیآزار و اذ ت روا ی
دانـد. البتـه    یز نمـ یماه را جا 4ش از یب يبستر مواقعه و هم كتر ،شرع ن خاطریدارد. به هم یم
زوج  يبرا يا موجب ضرریمواقعه به اذن همسر نباشد  كه ترکاست  ین موضوع در صورتیا
  ا زوجه در مواقعه نباشد.ی
زن و  ی، روابـط جنسـ  یام شـرع کو بر طبق اح یدر فرهنگ اسالم :زوج به زوجه يعدم وفادارج) 

انون خـانواده آزاد اسـت و هرگونـه رابطـه     کـ و  یو قانون یشرع ةشد مرد تنها در قالب شناخته
خانواده،  ياعضا يه براک یفراوان يامدهایعواقب و پ به دلیلخارج از آن مردود شمرده شده و 

  ن خواهد بود.یخواهد داشت، مستوجب مجازات سنگ به دنبالان خانواده و جامعه کی
با زنان در  یکیخداوند متعال مردان را از نزد :ه برقراري رابطه جنسی در ایام عادت ماهیانهاجبار بد) 

ت و آزار ین دوران باعث اذیزش در ایآم یعنی» يهو اذ«د: یفرما یو م دنک یمنع م یدوران قاعدگ
موردتوجـه قـرار گرفتـه     ین موضوع در فقه اسالمیبه آنان است. ا یرسان بانوان و موجب صدمه

اره در نظر گرفته استکآن  يبراب، کمرت يم آن برایو ضمن تحراست  در قانون موضوعه  اما فّ
ب کمرت يبرا يریمجازات تعز ینیب شیرسد پ یم به نظرن اساس یبه آن نشده است. بر ا يا اشاره
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باشـد،   یاز ظلم و اجحاف مـ  يریه در جهت جلوگک یم الهین تحریاز ا وسیله ینبدالزم باشد و 
  رد.یز صورت گین ییو قضا یحقوق یبانیپشت

ـ  يمـار یمبتال به ب یاگر زن :اجبار به تمکین در مواقع بیماري) ه فـه  یباشـد، وظ  یا اخـتالالت جنسـ  ی
رد و یـ قـرار گ  مـورد معالجـه  ، کد توسط پزشین موقع بایدر برابر همسرش ندارد و در ا یجنس
شـود و   یاز موانـع محسـوب مـ    ورکمـذ  يمـار یرا بینخواهد شد؛ ز یتلق» نشوز«ن او کیتم  عدم

 1108ت نشوز محسوب نخواهد شد. مفهوم مخـالف مـاده   یف زوجیباوجود مانع، امتناع از وظا
ت یف زوجیتواند از وظا یوجود مانع مشروع، زن م در صورت«ه: کن معناست ین ایز مبیق.م. ن
حق اجبـار زن   ن مواقع شوهرین اساس در ایبر ا». ز خواهد بودیند و مستحق نفقه نک يخوددار

ـ اجبـار، ا  در صـورت به مواقعه را ندارد و  محسـوب   یخشـونت و آزار جنسـ   ین عمـل نـوع  ی
  شود. یرا موجب ضرر به زن میشود؛ ز یم
ادي زوج و اجبار همسر به تنو)  ال يگر واسطه :فروشی قو از انـواع   یکـی  یلـ کطـور   فحشا بـه  یو دلّ

 يه مـرد کـ از مـوارد مشـاهده شـده اسـت      ی. در بعضـ اسـت ه زنان یعل یخشونت و آزار جنس
ق یمصاداز جمله  ن عمل رایتوان ا ین صورت میه در اکرده است کهمسرش را اجبار به فحشا 

  ه زن دانست.یشوهر عل یخشونت جنس
نامتعـارف وجـود    یعنـوان رابطـه جنسـ    به يزیاگرچه در قانون چ :توقع غیرمتعارف شوهر از زنز) 

بـا   يرعـاد یاجبار از راه غ  به يه مردک  یصورت حال در  نیا دانست، باآن را جرم بتوان ندارد تا 
ـ آن را آزار و اذ ینـد در مراجـع قـانون   ک یمـ  یکـی همسرش نزد و از مـوارد   کنـد  یمـ  یت تلقـ ی
سروحرج  و اثبـات آن از   یان بررسـ کـ زوج، ام عدم اقرار در صورتاثبات آن  يو برا داند یمع

  وجود دارد. یقانون کیق پزشیطر
ـ در جر :1حاملگی اجباريح)  الت و خطـرات  ک، زحمـت، مشـ  يسـو بـاردار   یـک از  یان حـاملگ ی

 یه آمـادگ کـ د شـده اسـت   ییـ تأ کیگر از نظر پزشید يو از سو  استر مادر یگ بانیگر یاحتمال
ن و نـوزاد  یح روح و جسم جنین صحیوکدر ت ینقش اساس يباردار يزن برا یو روح یجسم

ـ  یو روحـ  یجسم یکه عدم آمادگ این دارد؛ مضافاً ـ ن پدیمـادر و جنـ   يرا بـرا  یزن، خطرات د ی
زن باشد، بـر اسـاس    ياحتمال خطر و ضرر برا کین اساس اگر از نظر پزشیخواهد آورد. بر ا

سروحرج«قاعدة  ـ تواند همسرش را به باردار شـدن اجبـار نما   یشوهر نم» الضرر«و » ع در د و ی
ان کو نظـرات پزشـ   یعملـ  يها ید و با بررسیتواند به دادگاه مراجعه نما یاجبار، زن م صورت
اگـر در   امـا اثبات خواهد شـد.   یم شرع و قاضکدر نزد حا يله خطر و ضرر باردارئمس یقانون
 ين صورت خوددارینداشته باشد در ا یرا در پ يخطر و ضرر زن يبرا يباردار یعیط طبیشرا

هایی نظیر فشار اجتماعی و انتظارات عرفی باید نوعی خشونت خانگی علیه زن تلقی شـود.   تحمیل بارداري با اهرم  .1
نشانگر همـین انتظـارات عرفـی منـتج بـه خشـونت» دخترزا«و » پسرزا«و یا » کور اجاق«مثالً وجود واژگانی چون 

  جنسی علیه زنان در جامعه ایران است.
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، اسـت  اح توالد و تناسـل کاز اهداف ن یکیه کرسد. ازآنجا ینم به نظرزن از باردار شدن موجه 
و بر اساس قانون، زوجه ملزم  کندتواند به دادگاه مراجعه  یل، زوج مکن مشیبروز ا در صورت
  خواهد بود. يبه باردار

 یتـوان آزار جنسـ   یمـ  یلکبرداشت  یکه در کاست  يته ضرورکن نیر اکن بحث ذیان ایدر پا
دانست. زن و شوهر بر اسـاس عـرف، اخـالق،     معاشرتسوء ق یاز مصاد یکیزن توسط شوهر را 

ق.م. مقرر  1103. ماده هستند سوء معاشرتاز  يو خوددار حسن معاشرتلف به کشرع و قانون م
بـر تمـام    ین الزام قـانون یا ن،یبنابرا ؛»گرندیدیکبا  حسن معاشرتلف به کزن و شوهر م«دارد:  یم

از مـوارد   ی. البتـه بعضـ  اسـت م کز حاین یل جنسئمسااز جمله  ل مرتبط با روابط زن و شوهرئمسا
شود  یز محسوب میق نشوز زوج نیمصاداز جمله  ان شد،یزوج ب یعنوان انواع آزار جنس ه بهکفوق 

ر و مجـازات خواهـد   یمه مستوجب تعزکاثبات در مح در صورتو  است یگرد قانونیه موجب پک
ند و حسب مـورد زوج را  ک یت میزوج حما ین اساس قانون از زوجه در قبال آزار جنسیبود. بر ا

ال و کبـه اشـ   یاگـر زوج بـه آزار جنسـ    امـا رد؛ کـ وم خواهـد  کمقرر در قانون مح يها به مجازات
و خطـر   يهمسرش بـا اخـتالل جـد    يرا برا یادامه زندگ يا گونه مختلف ادامه دهد و به يها گونه

ه کـ   یصـورت  در«دارد:  یقـرر مـ  ) م8/10/61 یق.م. (اصالح 1130ن صورت ماده یند در اکمواجه 
سروحرج است، مـ یه دوام زوجکمه ثابت شود کمح يبرا از  يریجلـوگ  يتوانـد بـرا   یت موجب ع

م شرع، طالق داده کسر نشدن به اذن حایم در صورتد و یضرر و حرج، زوج را اجبار به طالق نما
  ».شود یم

زوج، موجب عسروحرج زوجه شود  ياز سو ین اساس اگر هر نوع آزار و خشونت جنسیبر ا
گـر،  یمقـرر د  يها مجازات عالوه برثابت شود،  یقاض يمقرر در قانون برا به طریقن موضوع یو ا
  مه وجود دارد.کمح يله صدور طالق از سویوس زن از آزار شوهر به ییان رهاکام

ـ در ا یردولتـ یغ سازمان 7953، 1383در سال  رانیاساس اطالعات مرکز آمار ا بر  تیـ فعال رانی
 هـا  اندرصـد سـازم   89. بـود  دهیدرصد به ثبت نرسـ  47و  دهیدرصد آنان به ثبت رس 53داشتند که 

درصـد   8مسـتمر و   تیـ فعال يدرصـد دارا  92بدون مجوز بودنـد.  ها  آن درصد 11مجوز و  يدارا
نفـر   291271در کل کشـور   ها فعال در سمن یانسان يرویهستند. تعداد ن رمستمریغ تیفعال يدارا

 در درصـد  26 شـده،   ارائـه  آمـار  ازدرصد از مردان است.  51درصد فعاالن از زنان و  49است که 
عـالوه  . هسـتند فعال  یاجتماع دگانید بیدر حوزه آسها  آن درصد از 8 و مشخصاً یاجتماع هحوز
  .پردازند یم تیفعال به یتیحما يها نهیزم در زین ها سمن از درصد 22 ینبر ا

دهـد، موجـب    ازآنجاکه جرایم جنسی ماهیت انسانی جوامع را مورد هدف قرار مـی  ب،یترت نیبد
سـاز انـواع جـرایم و مفاسـد      و زمینهکند  میها را متزلزل  شود؛ بنیان خانواده هالکت حرث و نسل می

یابـد و   گسترش میسرعت  گونه جرایم به شود و در صورت عدم اقدام مناسب، این دیگر در جامعه می
گیرد؛ به همین خاطر در مجموعه معارف دینی و فقـه جزایـی اسـالم     بر می هاي سنّی را در همه گروه
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منظور پیشـگیري از وقـوع    هایی به هاي الزم، توصیه و ضمن طراحیاست شدت با آن برخورد شده  به
مجازات به کارهایی که مـانع از   ی و قضایی در کناریباید مسئوالن اجرا ت؛ بنابراین،اس شدهها ارائه  آن

در زمینۀ کنترل آزار و خشونت جنسی  ،افزایش خشونت و جرم شود، توجه داشته باشند. عالوه بر آن
نقش  امانماید،  مجموعه اقدامات فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی، حقوقی، انتظامی و قضایی ضروري می

عنـوان اولـین قـدم بایـد      بـه  ،ردار است. بنـابراین دیده و قربانی در بروز بزه از اهمیت باالیی برخو بزه
هـاي الزم را ببیننـد و    خانواده در این خصـوص آمـوزش   و ها، مدارس دختران و زنان از طریق رسانه

رود  ترین راهکار، از قرار گرفتن در موقعیتی که احتمال بروز آزار و خشونت جنسی می عنوان اصلی به
  کن است معلول عملکرد خود قربانی باشد.خودداري کنند. اگرچه این موقعیت مم

از  یبخشـ  ماًیکـه مسـتق   کنـد  مـی اشاره  سازمانیبه  ش،یمعنا نیتر ینهاد، در کل مردم سازماناما  و
 يهـا  فردفـرد مـردم (اتـم    نیعنوان واسطه ب به یمهم اریاما نقش بس ،شود میمحسوب ن دولتساختار 

بـا   هیعال میتعال از ملهم رانیا یاسالم يجمهور. کند می فایخود جامعه ا یحاکم و حت ياجتماع) و قوا
 و ظلـم  گونـه  چیه است، »تظلمون ال و تظلمون ال« اصل يبر مبنا منطقش که اسالم نیمب نید توجه به
ـ د بـه  یتأسـ  با و ردیپذ ینم زینی جهان جامعه افراد ریسا يبرا بلکه زنان حق در تنها نه را یاجحاف  نی

 کردها،یرو ،»خشونت« موضوع به یلیتحل ینگاه با يرهبر معظم مقام اتیمنو اساس بر و اسالم نیمب
ـ ا بـا  .اسـت  کرده میترس و نییتب نهیزم نیا دررا  خود يدستاوردها و ها برنامه ها، تیفعال اقدامات،  نی

ـ ا یاسـالم  يجمهـور  در یاصـول  یمبان از زنان هیعل خشونت رفع ح،یتوض ـ طر از کـه  اسـت  رانی  قی
ـ مجر مقننـه،  يقـوا  نیهمچنـ  و یفرهنگـ  انقـالب  یعال يشورا همچون يگذار استیس ينهادها  و هی
 مرکـز  رینظ گانه سه يقوا در خانواده و زنان امور یمتول بخش وجود نیهمچن. شود یم يریگیپ هییقضا
 و زنـان  ونیفراکس ،ییاجرا يها دستگاه هیکل بانوان امور دفاتر و يجمهور استیر خانواده و زنان امور

 رفـع  امـر  در يریـ گیپ ينهادهااز جمله  هییقضا قوه کودکان و زنان از تیحما دفاتر و مجلس خانواده
  هستند. رانیا یاسالم يجمهور نظام در خانواده و زنان تیامن نیتأم و خشونت

ـ و بـه  یردولتـ یغ يهـا  ناسـازم  نقش و تعداد جیتدر به ،رانیا یاسالم انقالب يروزیپس از پ  ژهی
کرده و هر سال بر سـرعت رشـد آن افـزوده     یرا ط يرو به رشد روند زنان یردولتیغ يها ناسازم

ـ پد جادشـده، یا یفرهنگـ  ــ  یباز اجتماع يسو فضا کیشده است. از   و نقـش  شـدن،  یجهـان  دهی
جهـان و   نقاط یاقص انیم يفکر و یعلم ،یو تبادالت فرهنگ یجهان لت از مناسباتدو يریرپذیتأث

 اقیاشت و جامعه زنان انیم در آن مختلف سطوح و آموزش سابقه یب گسترش و رشد گرید ياز سو
ـ و بـه  یردولتـ یغ يهـا  ناکننده رشد و گسـترش سـازم   لیتسه و عیتسر عوامل از زنان روزافزون  ژهی

.است رانیا در زنان یردولتیغ يها ناسازم

تـوان بـر آن    یاست کـه مـ   ینهاد مرتبط با حوزه زنان و خانواده بستر و فرصت مردم يها سازمان
 بـا  رخواهانـه یخ و داوطلبانـه  يهمکـار  اتیـ ادب و ثـار یفرهنگ تعـاون، ا  جیاساس به توسعه و ترو

  .نمود اقدام ینیدوستانه و د انسان يها آموزه از يریگ بهره
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 ر اشاره کرد:یتوان به موارد ز یه زنان میها در حوزه خشونت عل رشد سمن يها از نشانه
 دهیسازمان رسـ  2000از  شیبه ب 1391اول سال  مهین انینهاد تا پا مردم يها گسترش سازمان )الف

هـا در دو حـوزه    ناسازم نی. اقدامات ادهد یم% را نشان 188از  شیمعادل ب ياست که رشد
بـا   یتخصصـ  يهـا  نشست يبرگزار رد:یگ یر صورت میز به طرق رانهیشگیو پ يساز فرهنگ

 یآموزشـ  يهـا  هـا و کارگـاه   هدور يمختلف، برگـزار  يها موضوع رفع خشونت در مناسبت
 و مقـاالت  نیتـدو  ،یحقوق ،يا مشاوره يها دوره ،یاجتماع يها بیو آس یزندگ يها مهارت
نسبت بـه زنـان و دختـران، انجـام      یها و اصالح رفتار عموم یآگاه يمنظور ارتقا هب جزوات
 يامحـا  يبـرا  دولـت  بـه  هیو توصـ  یرسان اطالع زنان، يازهاین ییمنظور شناسا هها ب پژوهش

.یالملل نیدر مجامع بها  آن حضور نیخشونت و همچن
ـ یغ يهـا  ناسازم يمجاز یاجتماع شبکه سیتأس )ب ـ ا ی:ردولت ـ    نی سـازمان   1700از  شیشـبکه بـا ب

برشمرده در  يها تیباشد که ضمن فعال یها فعال م نازنان کشور در سراسر مراکز است یردولتیغ
:اند انجام داده 90ـ91 يها سال یط را لیاقدامات ذ ،موضوعات فوق

ـ نهاد زنـان و خـانواده و در ا   مردم يها ناسازم یشبکه اجتماع یکارگاه آموزش يبرگزار  •  نی
؛یساعت آموزش 40656ها، معادل  سمن رعامالنیمد از نفر 1067 آموزش راستا

خـانواده از  «، »یزن از منظر حقوق بشر اسالم«مشترك با موضوعات  يها شیهما يبرگزار  •
ـ  انیب يآزاد«، »يدیتوح انیمنظر اد ـ تحر ای  منظـر  از تیـ زن و امن«و  »یعمـوم  افکـار  کی
1».ینید فرهنگ

يریگ جهینت
کـه گـروه    نـد یآ یمـ  وجود به یهنگام نهاد، مردم يها انسازم ،ها آنو متعاقب  یاجتماع يها جنبش
ـ دهند  رییرا تغ معهاج از يعناصر تا ندیبرآ درصدد يا افتهی سازمان را حفـظ کننـد (کـوئن،    هـا   آن ای
ـ با باشـد  موفقکه  این يبرا نهاد، مردم سازمان کی). 463: 1388  مـورد  خـود  ياعضـا  طـرف  از دی
  باشد. يوفادار مورد و تیحما

بـه  در کل خود  یجهان جامعه نگاه امروزه رفت، آن شرح مقاله نخست بخش در که طور همان
 عالوه بر آن است.آن  یاز نوع جنس خصوصاً ،خشونت دهید بزهاز زنان بیشتر  هرچه تیحما سمت

 بیتصو آن متعاقب و عدم خشونت فرهنگ يساز یملّاز کشورها در  یگروه نیتمک  عدم به جهت
 ياجـرا  ضـمانت  تخلـف  در صـورت خود کـه   یملل متحد در قانون داخل سازمان يها نامه هیتوص
 جهت نهاد مردم يها انسازم جادیا يسو به حرکت ر،یس نیتر یمنطق داشت، خواهد یپ در را یقانون
شده  کیبدون خشونت نزد ییایبه دن گام به مجرا گام نیتا از ا است دهید بیآس قشر نیا از تیحما

و  یاجتماع يساز كپا رهگذر، نیا از. میکن دایپ دست ،است »صلح«آرمان کهن بشر که همانا  بهو 

www.women.gov.irبراي اطالعات بیشتر نگاه کنید به:   .1
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ان یـ م یجـاد همـاهنگ  یجوانـان، ا  یمنظور بهداشـت جنسـ   به یو روان یکیزیف كحذف عوامل محر
خصـوص مقابلـه بـا مظـاهر و      شـور در ک یغـ یو تبل یی، قضـا ی، انتظامینی، تقنییاجرا يها دستگاه
ـ  يهـا  بیآس در زمینۀه نسل جوان ی، توجیرشد، گسترش خشونت و آزار جنس يها نشانه و  یروان
م عفـاف  یو مراعات حر ی، آموزش نحوه استفاده از حجاب اسالمیروابط نامشروع جنس یاجتماع

ـ ل خـانواده، حما کیل امر ازدواج و تشیبه دختران جوان، تسه ـ و يهـا  تی ان خشـونت  یـ ژه از قربانی
به  یدگیرس یل شعب تخصصکی، تشیجنسجرایم  ن قانون جامعیسو و تدو یکاز  رهیو غ یجنس

دگان و ید بزه یدرمان و روان يارکژه مشاوره و مددیو يجاد واحدهای، ایخشونت جنس يها پرونده
توانـد اقـدامات    یس، مـ یو پل یانتظام يروهایت نیه و تقوین توجیگر و همچنید ياران از سوکبزه

به وجود  يها جنبش بیترت نیمحسوب شوند و بد یو خشونت جنس نترل آزارکدر جهت  یمناسب
بـا هـدف    1خواهانـه  یترقـ  يها در زمره جنبش یجنس دهید از زنان خشونت تیحما در زمینۀ آمده

 هـا  سـمن  کـه  چـرا خواهـد گرفـت.    يجا ،یاجتماع يها انمثبت در نهادها و سازم راتییتغ جادیا
 تیمسـئول  به يکار چیه که هستند ییها هیریخ ای عامه نفع يها گروهداوطلب،  يشهروند يها گروه
 انتقـاد  بـه  مجاز بهتر، به عبارت و کرده دفاع دولت برابر در مردم مطالبات از اغلب و نداشته دولت

  .باشند یم دولت از
ـ ا زمـان یعز کشـور  یسـت یبهز سازمانکه  ستین دهیفا از یخال زین نکته نیا به اشاره  طـرح  رانی

 در امن خانه 18 منظور نیهم به و دارد را امن يها خانه در یخانگ خشونت تحت زنان از تیحما
 کننـد  یمـ  یزندگ ییها خانه در که است یزنان يبرا امن يها خانه نیا. است کرده يانداز راه کشور

ـ در ا 94 سال در. کنند استفاده مراکز نیا خدمات از توانند یم و رندیگ یم قرار مورد خشونت که  نی
. است شده ارائه یتخصص خدمات یخانگ يها خشونت تحت نفر 893و هزار کی به امن يها خانه

 یخـانگ  خشـونت  از مراقبت و يریشگیپ در یمتول يها ناسازمکه  این با توجه بهمهم،  نیمتعاقب ا
 یاجتمـاع  معاونت ،)یستیبهز سازمان( یاجتماع رفاه و ارک تعاون، وزارت بهداشت، وزارت شامل

 ،يجمهـور  اسـت یر خـانواده  و زنـان  امـور  معاونـت  پرورش، و آموزش و هییقضا قوه يریشگیپ و
 يبا همکـار  دهید خشونت دختران و زنان از تیحما سند باشند، یم کشور وزارت و یانتظام يروین

ـ قرار گرفته اسـت و ا  نیدر دست تدو زیکشور ن یستیبهز سازمانو  هییقوه قضا خـود نشـان از    نی
داشته است. دهید از زنان خشونت تیحماها در  نقش اثرگذار سمن

1. Progressive Movement 
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الملل دانشگاه عالمه طباطبایی یک دادگستري و دانشجوي دکتري حقوق بین وکیل پایه   راد پویا یعقوبی

  نه بحثیشی. پ1
نفـت   هی، اسـتخراج و تصـف  قیـ تحقبه  1909است که از سال  سیدر انگل مستقر شرکت کی یپ یب
شـرکت  ن یااز  یبخش مهم کهظهور کرد  1989در سال  کا،یآمر یپ یب آن، . شرکت تابعهپردازد یم

ـ ، ا2006ر سـال  . ددهـد  یم لیرا تشکشرکت ثابت  يها ییسوم کل دارا کی رایز ،است شـرکت   نی
ـ در آن زمـان،  . شدشناخته  جهانشرکت بزرگ نفت در  نیعنوان دوم به ـ  یب  در گرفـت  میتصـم  یپ

 ي. آرزودور شـود خـود   يتا از رقبا اکتشاف انجام دهد کیمکز ای ایمانند کلمب يدیجد يکشورها
کـه   انـه یشرکت از خاورم نیدر واقع، ا. بود کشف نشده دیمنابع جد نیاز ا يحداکثر ةاستفادها  آن
 يهـا  شرکت مجبـور بـود شـرکت    نیا. کند دایپ يتر جذاب يدور شد تا بازارها بود یرقابتداً یشد
ـ جد يهـا  مکان نیدر اها  آن .خطوط لوله احداث کند دیجد يها طیکند و در مح جادیا تابعه بـا   دی

 83.54نفـت بـه    مـت ی، ق2006در مارس بودند. رو  هتنش در داخل کشور روباز جمله  ییها چالش
مختلـف در   يهـا  يریـ جنگ در عـراق و درگ  1.کرد یصعود م هماههررقم  نیو ا دیرس کایدالر آمر
ج پـرودو  یبود که فاجعۀ خلـ  ین دورة زمانی. در انفت شد متیق ریچشمگ شیباعث افزا انهیخاورم

ـ ا 4/1 قطـر آن تنهـا  کـه   بـود  يا در لولـه  یکـوچک  یخـوردگ  تـرك  به دلیل حادثه نیرخ داد. ا  نچی
 یآالسـکا و در سـطح مـال    التیا يبرا یطیمح ستیدر سطح ز حادثه . عواقببودشده  يریگ اندازه
.بود رانگریو یپ یب يبرا

  مسائل یابیارز .2
اکسـون والـدز   کش  توسط نفت نفت، نشت 1989. در سال ستیمورد در آالسکا ن نیحادثه اول نیا

 ها دادخواست ادیحجم زوکار با  کسبن یا. شددر آب  نفت گالن ونیلیم ازدهیحدود زش یباعث ر
ـ   یکیشه نابود شده بـود، در تـار  یهم يکه برا يو وجهه نام تجار ـ  یفرورفـت. ب نوبـه خـود    بـه  یپ

ـ ا. نـد یب یممحوشده  ،داریگانه توسعه پا ارکان سهن یتضمخود را در مشارکت وضوح  به عواقـب  ن ی

1. Macrotrends. (2018). Crude Oil Prices - 70 Year Historical Chart. available at: 
https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart.

آمریکا و لکه نفتی خلیج پرودو BPشرکت 
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، سـت یز طیمحـ  يبـرا هـا   آن یمثبت قبل يامدهایبدون توجه به پن شرکت، یا يها برا دهه بار فاجعه
 يچهره خود، در درجـه اول بـرا   بیشاهد تخر یپ یبون والدز، کسر اساس پرونده اماند. ب یم یباق

هـا   آن است که شرکت در حـال حاضـر در   ییها و کشورها در مقابل دولت نیچن و همعموم مردم 
ند.ک یم تیفعال

  یپ یت شرکت بی. مسئول3
 :ارائه شده اسـت  هینظر نیچندن مورد یدر ااست.  یپ یب يبرا یعنصر اساس کی ،تیمشکل مسئول

 آب کاهش يبرا کهلوله ( خاص در خط یافزودن کیکه استفاده از  ن نظر استیبر اشرکت  سیرئ
د کـرد و باعـث   یرا تشـد  یعـ یطب یخـوردگ ) نفت به کار بـرده شـده اسـت   و رسوبات موجود در 

 رایآگاه بود ز یخوردگ دیتشد نیا . شرکت ازنشت نفت رخ داد در آنجاکه  لوله شد یخوردگ ترك
شـده توسـط    انجـام  يهـا  شی، پس از آزمـا 2005خود را در سال  يها یگرفتند بازرس میتصمها  آن

 ؛نبود یفاجعه بزرگ کاف نیاز ا يریجلوگ يبرا ن امریا ها، کنترل نیا رغم علی کنند. دیشرکت، تشد
چ یهـ ، هـا مـدفون شـده بودنـد     آنجا که لولهاز ؟ ستیچ يها برا کنترل نیاست: ا نیال اؤس نیبنابرا
 بـه نظـر  . بـود  يرضـرور یغ ها نظارت شیافزا نیبنابرا .وجود نداشت یمشاهده خوردگ يبرا یراه
ـ ت ایمـدر  در مـورد  یبه مقامات دولت دنیبخش نانیاطم يبرا یراه نیا رسد یم ن مشـکل خـاص   ی

  .بود رممکنیغ یواقع ثرؤم لیتحل کیانجام  تیاست اما در واقع یپ یتوسط ب
از علل نشت نفت بوده اسـت.   یکیها  سازه بودن یمیددهند که ق یح میمتخصصان توض یبرخ

ـ باهـا   آن سات است.ین تأسیخطوط لوله آالسکا مسئول کنترل و حفظ ا شرکت خدمات  ید تمـام ی
کننـد. نهـاد حفاظـت از     يخـوددار  ین حـوادث یکنند تا از وقوع چنـ  یق بازرسیطور دق ها را به لوله
ابنـد و  یهستند تـا علـت حادثـه را ب    یقات کاملیکا در حال انجام تحقیست و حکومت آمریز طیمح

ـ ا ایآکند.  یم يهمکار یز کامالً با مقامات دولتین یپ یشرکت ب ـ متحـده مسـئول ا   االتی  ۀفاجعـ  نی
ـ اکنند کـه   نیدارند حقوق بشر را تضم فهیوظها  آن ،بر طبق اصول راهنمااست؟  یطیمح ستیز ن ی

 ،1مـاده  بر اسـاس   .دارد اطراف تیجمع یستیو تنوع ز ستیز طیمح و حفظ يداریپا امر داللت بر
 نیا ؛خود محافظت کنند يرزهاها در م شرکت توسط از تخلفات مرتبط با حقوق بشر دیها با دولت

 يریـ گیو پ یبازرسـ خطوط لولـه  ا ی، مادهن یبر طبق او مجازات است.  قی، تحقيریشگیشامل پامر 
وجود نداشته است. دلخراش ۀبل از حادثکامل قو  رثؤم قاتیانجام تحق يمنابع برا ای اند نشده

  . عواقب حادثه4
ج یخلـ در  یطـ یمح سـت یفاجعه ز نیبدتررابر با ب تیوضع نیا ،ستیز طیبه مح بیآس خصوصدر 

 ییایدر اتیشد که منطقاً بر ح ختهیر اینفت به درست هزار گالن یدوحدود است.  خیتار پرودو در
قـرار   تحت تأثیرها  دهه يو منطقه را برا افتیدر درازمدت ادامه خواهد  امدهایپ نیگذاشت. ا ریتأث
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کند تا بتوانند مواد خام را در مناطق  یم تیتقو ینفت يها شرکت يچالش را برا امر، نیا خواهد داد.
کـه    یحـال  در ؛آب و هوا) استخراج کننـد  به دلیل(دشوار  يها طیمح ای) يریدرگ به دلیلحساس (

 یمنفـ  یخارج يامدهایپن یادر واقع،  د.نکن  نیتضمز ینرا  ستیز طیو مح تیکارگران، جمع تیامن
، کـرده بـود   هیـ را در آب تخل نفتگالن  ونیلیم 11در همان منطقه، که  1989سال  یبه عواقب منف

  شوند. یاضافه م
خسـارات  اندازة   به یتوجه مبلغ قابل دیبامسئول شناخته شود،  یپ یب ، اگر شرکتینعالوه بر ا

از  یکی، انفجار در 2005است که در سال  نیعمده ا ینشت نفت پرداخت کند. نگران نیاز ا یناش
 شـد.  يجراحات جد نیکارگر و همچن نیتگزاس منجر به کشته شدن چنددر ها  آن يها شگاهیپاال

را فـاش  تگـزاس   التیمتحده و ا االتیدر ا کار نیو قوان طیاز صد مورد نقض شرا شیب ها یبررس
ـ د جبران خسـارت بـزه   يبرا ون دالریلیم 721د یباها  آن .کرد پرداخـت   نیو تخلـف از قـوان   دگانی
ـ ا هیـ هـا عل  فدرال و خـانواده  يها دادخواستشامل تمام حساب  صورت نیاکردند.  یم شـرکت   نی
  رو است. هروب ینیسنگ يها نهیهز با یپ یدهد ب یم  نشان ن امریا ، کهستین

 توانـد  یهستند که مـ  یقاتیتحق انجام در آالسکا مسئول یالتی، کارشناسان دولت احقوقیدر دادگاه 
 یتـوان منتفـ   یرا نمـ  يفـر یک یدادرسـ  حتمال انجـام ا .محکوم کنددالر  ونیلیم 2.1را تا پی آمریکا  بی

، قیـ مسئول تحق ییکایپردازد. شرکت آمر یم يادیبالقوه مبلغ ز طور به شرکت موجب آن که بهدانست، 
در سـال   اسـت.  خـود  نـه یبـا هز تماماً پرودو  جیخل ۀلول وطخط يو بازساز یاحتمال يها روزنه افتنی

 خسـارت  يدالر بـرا  ونیـ لیم 25بـه پرداخـت   آمریکا  پی بی، محاکمه تر از پنج سال ، پس از کم2011
 ضیتعـو  1کرد. میخطوط لوله اجرا  یمنیاز ا نانیاطم يرا برا يدیبرنامه جد بایدمحکوم شد و  وارده
ـ واضـح اسـت کـه ا    2.داشت نهیدالر هز اردیلیم میدر آالسکا حدود ن دهید بیآس يها لوله شـرکت   نی

شـرکت چگونـه    نیکه اباعث تعجب است العاده باال بود.  حساب فوق صورت کیمجبور به پرداخت 
.کنترل خطوط لوله در سراسر جهان است شیقادر به پرداخت همه خسارات و افزا

  یپ یبر وجهه ب یرتأث. 5
در را  سـت یز طیکه احتـرام، اخـالق و محـ    جاد کردیا ياز نام تجار يا وجهه یپ یبها،  سال یدر ط
ـ ا در ها شرکت ریسااز ل داشت ین شرکت که تمایا .دهد یمقرار  آنتعهدات  مرکز صـنعت کـه    نی

1. USDJ. (2011). BP Exploration Alaska to Pay $25 Million Penalty for Alaskan North Slope Oil Spill. 
Retrieved from https://www.justice.gov/opa/pr/bp-exploration-alaska-pay-25-millionpenalty-alaskan-
north-slope-oil-spillhttps://www.justice.gov/opa/pr/bp-exploration-alaska-pay25-million-penalty-alaskan-
north-slope-oil-spill.

2. Mason, R. (2011). BP suffers oil leak in Alaska. Retrieved from 
https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/8645832/BP-suffers-oilleak-in-
Alaska.html.
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ـ از طر جدا شود، کنند یرا تجربه م يمختلف حقوق بشر يها ییرسوا بـه  مختلـف   يهـا  برنامـه  قی
 .مشغول اسـت  یمحل مردمو کمک به  یستی، تنوع زستیز طیاز حفاظت از مح نانیاطم يکمک برا

ارائـه  بـا   »و هنـد  یجنـوب  يقـا یدر آفر )LPGصرفه ( به مقرون عیگاز ما نیتأم«عنوان مثال، برنامه  به
 ت آنانیوضع ه بهبودخود بتابعه  يها شرکت قیشهروندان از طر نیتر محرومبه  یشغل يشنهادهایپ

 شیافـزا  داللـت بـر   نوبه خـود  به» یطیمح ستیز به لحاظشده  اصالحح یصحاصول « کند. یکمک م
ـ و به يشامل مقررات قو ،نیا است. یجهان رو به رشد يتقاضا نیتأم يبرا ياریها و هوش کنترل  ژهی

اصـول   نیسال پس از ارائه ا کیشت نفت فقط حادثه نکشورها است.  نیتر و حساس نیدر دورتر
عـدم  شـرکت و   يهـا  برنامه یرعدم تأثدهنده  نشان کهاتفاق افتاد ها  آن يشده توسط سخنگو اصالح
است. دیجد نیقوان اعمال

  و سازمان ملل متحد یپ ی. ب6
نامـه جهـانی    (پیمـان  سازمان ملـل اسـت   یجهان نامه مانیعضو پ 2000از سال  پی بی ،از جهات دیگر
 وکارهـا  کسـب : 7اصل «هستند:  ریاصول ز تیها ملزم به رعا ، آنتیعضو نیا اب .)2018سازمان ملل، 

ـ حما یطـ یمح ستیز يها در برابر چالش رانهیشگیپ کردیاز رو دیبا را  ی: اقـدامات 8اصـل   ؛کننـد  تی
سـازمان ملـل،    ینامـه جهـان   مـان ی(پ» انجام دهند یطیمح ستیزدتر یشد يها تیلمسئو يارتقا يبرا

2018bچـه  نکرده است؛ يرویپ اصول نیا از ،یاطیاحت کردیرو فقدان با یپ یست). بیز طی، بند مح 
 يبـرا ها  آن قدامات، انیا بر  عالوهها.  یچه افزودن ،بودن خطوط لوله بوده باشد یمیقد حادثه علت

گونـه   چیتوانسـتند هـ   ینمـ ها  آن بودند و نیزم ریخطوط لوله ز راینامناسب بود زبیشتر  کنترلانجام 
.انجام دهند يبصر یبازرس

  و حقوق بشر یپ ی. ب7
طور  به کند مهم است. یم یخود عمل تیریچگونه احترام به حقوق بشر را در مد یپ یبکه  این درك

حقـوق   مباحثکه هدف آن ادغام  مشارکت کردند IPIECAبه نام  ییراهنما جادیدر اها  آن خاص،
ـ ا جـاد یبـا ا  داشتند میتصمها  آن آن است. یلیمختلف تحل يبشر در ابزارها چـارچوب خـاص،    نی

ـ روش جدهـا   آن ،عالوه بـر ایـن  به مباحث حقوق بشر بدهند. بیشتري  تیاهم را بـر اسـاس    يدی
ـ اشـ سازمان ملـل ب  ياصول راهنمابا  کامل تا در تطابق کردند جادیاسک یر لیتحلو هیتجز ـ  ید. ب  یپ

سـوء   يامـدها یداده است تا خطـرات و پ  لیمختلف شرکت تشک يها را با بخش يا یجلسات عمل
 یواقع یزندگ يها تیمطالعه موارد خاص و موقعل به یتماشرکت  نیا. کند لیوتحل هیرا تجز رفتار
ـ  یعالوه ب کند. بهل یتسهو کارمند را  ریك هر مدادرقوه اتا  دارد ر خـود بـر   یبـر احتـرام بـه تـأث     یپ
ات؛ یـ ) عمل2پروژه؛  يزیر ) برنامه1کند:  ید میدر سه حوزه خود تأک یت محلیست و جمعیز طیمح
منطقـه   جـاد یاز ا یناشـ  یمنف یحتمالا یخارج يامدهایپپروژه،  يزیر برنامه ریمد) 1. ي) رهاساز3
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و  یمحل تیاز جمع تیمطالعه مربوط به حقوق کار، حما نیکند. ا یم لیوتحل هیرا تجز دیجد يکار
بسـته بـه    رانی. مـد داردمسائل و مشکالت خاص خود را  ییایهر منطقه جغراف است. ستیز طیمح

ـ اهـداف و تجز  کررم یابیارز يبرا ،اتیعمل) 2؛ شوند یسازگار م یطور متفاوت ، بهمورد  لیـ وتحل هی
و  ندهیآال يانتشار گازها زانیم ،ينگهدار يها تیسان راستا یدر ا د.نشو یساالنه کنترل م ،مشکالت

) 3؛ در هـر کشـور اسـت    نیاز انطبـاق بـا قـوان    نانی. هدف اطمشوند یم يریگ استفاده از آب اندازه
م بر بسـته شـدن آن گرفتـه    یاست که تصم یمحلآالت  نیاشو م زاتیتجه تیریشامل مد يرهاساز

 يبـرا  ستیز طیحل سازگار با مح راه کیکند و  یمراقبت م ماندهیاز تمام مواد باق یپ یب شده است.
.کند یم دایپها  آن رها شدن از

ها افتهی. 8
، جهـان را  یجهـان  تیـ حاکم یاصـل  گریبـاز  در جایگاهخواهد با قرار دادن خود  یسازمان ملل متحد م

هـا   شـرکت  آناز  یـک  یچبر هـ  قدرتی چیه رایاست ز فیضع اری، نفوذ آن بسیقتدر حق اما اصالح کند
 ملل زمانمقصر شناخته شد، توسط سا 2011آن در سال  يکه برا یپس از نشت نفتپی آمریکا  بیندارد. 

طـور مکـرر از اصـول راهنمـا      سال به به و سال ستین یجهان نامه پیماناز  عضوي یاپل حتتحریم نشد. 
هسـتند کـه    یکسـان  هـا  و حکومـت  هـا  روشن است که دولـت  یجهان تیحاکم نیکند. در ا یم یتخط

ـ ینـاظر ب  کیعنوان  کنند. سازمان ملل متحد به یم میو تحر ادارهرا  هاي چندملّیتی شرکتتخلفات   یرون
  گذاري بر آن باشد.ریتأث قادر بهکه  دهد بدون این رییرا تغ طیاخواهد شر یشود که م یظاهر م

 یاحتمـال  یطفره رفتن از عواقب منف يبرا صرفاًممکن است کا و اپل یآمر یپ یب، عالوه بر این
 يهـا  سـازمان از  ياریباشـند. بسـ   ریشرکت درگ یت اجتماعیمسئول يها تیفعال نفعان، در يذ يبرا
کـامالً   یتیچنـدملّ  يهـا  شـرکت توسط  داریگانه توسعه پا احترام به ارکان سه نیدر تضم، یالدول نیب

عنـوان مثـال    ، بـه یاقدامات قانون یحت ایچهره شرکت  بیتخراز  يریمنظور جلوگ بهل هستند. یدخ
ـ  يتا فداکار کند یم يگذار هیشرکت وقت و پول سرما نی، ایردولتیغ يها سازمانتوسط   يراخود ب
جلـب   يبرا یخارج يک نمایصرفاً  میمورد، مفاه نیدر ا 1را نشان دهد. یاجتماع يریپذ تیمسئول
شرکت عمل  يراهنما برا کیعنوان  و مردم است اما در واقع به یالملل نیب يها سازمان نیا یترضا
.افتند یطور منظم اتفاق م هستند و مسائل به ادی، خطرات هنوز هم زجهیکند. درنت ینم

  یپ ی. انتقاد از ب9
 يهـا  برنامه و دهد شیافزا را خود کنترل که داد قول همگان به یپ یآالسکا، ب در حادثه نیا از پس
 ،2010 سـال  در. کردند یمعرف یمحل تیجمع و ستیز طیمح به احترام از نانیاطم يبرا را يدیجد

1. Sprinkle, G. B., & Maines, L. A. (2010). The benefits and costs of corporate social responsibility. Business 
Horizons, 53(5). 445-453.
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 بـا آزاد کـردن   زون،یواتر هار پید فاجعه یط را خیتار در نفت نشت ن حادثهیتر شرکت بزرگ نیا
 و آب تیـ فیک کشته شدند و کارگر ازدهین حادثه یدر ا .کرد نفت، تجربه گالن ونیلیم 200 از شیب

 نیچنـد  بـا  همراه یتیریمد ، قصوریگزارش بازرس. گرفت قرار تحت تأثیر شدت به ییایدر یزندگ
 شـناخته  مقصـر  شـرکت  نیچنـد  کـرد.  ییستم را علت وقوع حادثـه شناسـا  یس در یسازمان يخطا
در عمـل   ها گفته گر،ید بار که، است يضرور نکته نیا به توجه 1هاست. آن از یکی یپ یب و اند شده

ها  آن مجدد وقوع شود و یم بزرگ فاجعه کی باعث یپ یب که ستین بار نیاول نیا. شوند یدنبال نم
ـ  یزمـان  چه است. واقعاً زاتر مشکل یحت ـ  سـازمان  کی ـ ا همـه  از يریجلـوگ  يبـرا  یالمللـ  نیب  نی

 يبـرا  دالر ونیـ لیم 65 حـدود  یپ یحساب ب صورت کل واقع، در کرد؟ خواهد اقدام ها سوءاستفاده
 رییـ تغ را يزیچ فاجعه نیا ایآ اما 2است. یافتیدر يها مهیجر پرداخت و دگانید بزه خسارت جبران
  داد؟

 عیدر فجـا  یحتـ  شـرکت،  یت اجتمـاع یمسئولدهد که  یم حیوض) ت2010( یا اسورجنسکیناتال
، ستیز طیاخالق و احترام به مح يبند رتبه با توجه بهشرکت  نیاست. ا لیدخ یپ یب یطیمح ستیز
هـا   آن ریاند، اما تأث شده جادیا داریگانۀ توسعه پا ارکان سه زییمت يها برا شاخص نیاست. ا ک مدلی

ـ مختلـف در   يهـا  شـرکت  نیببیشتري  دهند رقابت یاجازه مها  آن ن است.یفراتر از ا صـنعت   کی
 »دهنـده  توسـعه « کردیرو کی نیباشند، ا شرکت یت اجتماعیمسئول برندة شیپوجود داشته باشد تا 

وجـود   يا یاساس رییتغ چیه و است یجیصرفاً تدرصنعت ن یادر  رییاست که تغ نیمشکل ا .است
ـ ا است. یها و مردم حداقل آن بر رسانه ریبا تأث سهیشده در مقا اثر القا ،نیندارد. بنابرا هـا   پـاداش  نی

ـ خـود   يمصرف انـرژ  به کاهشصنعت را  نیگذارد، اما ا یم ریفقط در وجهه شرکت تأث انتشـار   ای
 که منطقـاً ، نفتحوزه در  »سبز«شرکت  کیصحبت از  نیبنابرادهد.  یسوق نم کربن در درازمدت

بـه   یراسـت  بـه تواننـد   ینمـ  ینفتـ  يهـا  است. شـرکت  انهیگرا آرمان ،ستیسازگار ن داریبا توسعه پا
3.احترام بگذارند ستیز طیمح

 بـا تناسـب بـاال،    اجتمـاعی شـرکت  مسئولیت دهد که  یم حی) توض2010عالوه، فرگوسن ( به
با تناسب  مسئولیت اجتماعی شرکتدارند.  یمثبتوجهه است که از قبل  ییها شرکت معطوف به

شـما مـرتبط هسـتند یاصل وکارهاي کسببا  ماًیاست که مستق یمربوط به اقدامات اجتماع ،باال

1. Marques, D., Kim, J., Mikols, J. & O’Rourke, J. (2011). BP and the gulf oil spill (b). Journal of
Organizational Behavior Education 4: 93-96.

2. Vaughan, A. BP's Deepwater Horizon bill tops $65bn. Retrieved from 
https://www.theguardian.com/business/2018/jan/16/bps-deepwater-horizon-bill-tops-65bn.

3. Sverjensky, N. (2010). Beyond petroleum: Why the CSR community collaborated in creating the BP oil 
disaster | Ethical Corporation. Retrieved from 
http://www.ethicalcorp.com/stakeholder-engagement/beyond-petroleum-why-csr-communitycollaborated-
creating-bp-oil-disaster.
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ـ  کـه  یهنگـام . )اي گلخانـه  اثر کاهش انتشار يبرا ییها ، برنامهپی بی يعنوان مثال برا (به  يو میت
 نیتـر  بـا بـزرگ   شـه یهم يشرکت برا نینشان داد که نام ا جینفر انجام داد، نتا 769ي مطالعه رو
بـا مسـئولیت اجتمـاعی   ، با استفاده ازنیبنابرا همراه خواهد بود. خیدر تار یطیمح ستیفاجعه ز

معتقد اسـت کـه اسـتفاده از آن یحت سندهیداد. نو رییآن را تغ یمنفوجهه توان  ینم تناسب باال،
ـ را در  پـی  بـی کند که  جادیشرکت ا يتواند مشکالت بیشتري را برا یم فـرو دیبحـران شـد   کی
  .برد یم

را نقـض کـرده   آن وضوح اصـول   و بهسازمان ملل است  ینامه جهان مانیعضو پ یپ یعالوه، ب به
برونـو و جوشـوا    یکن سندهیشرکت را محکوم نکرده است. دو نو نیاما سازمان ملل متحد ا ،است
ـ  ایگونه نظارت  چیه رایدهند ز یم حیرا توض یجهاننامه  مانیپبودن  دهیفا ی) ب2000( نریکارل  یکنترل

، سـازمان ملـل   ینامه جهـان  مانیپ متعهد به ياه شرکت شود. یرا شامل نم یتیچندملّ يها بر سازمان
از  ییهـا  ، سـازمان ملـل متحـد نمونـه    در مقابـل . سـتند یشـده ن  داده يهـا  از وعده يرویموظف به پ

.دهـد  یخـود قـرار مـ    تیسـا  در وب ،هستند ن چارچوبیمطابقت کامل با ارا که در  ییها شرکت
که  طور همان 1.مشابه استفاده کنند يها و از روش اموزندیبها  آن از گرانیباز ریسامفروض است که 

انسـجام پـروژه    شیافزا يبرا یژگید، داشتن سه وهد یم شرحالملل) آن را  نیسانه (رهبر عفو ب ریپ
ـ تهد .3و  ؛اهـ  مـنظم توسـط شـرکت    يهـا  گـزارش  .2 ؛کنترل مستقل نهاد .1است:  يضرور بـه   دی
  2.یاحتمال يها میتحر

احترام به  و حقوق بشر يبرا یاقپر اشت يگریبازکا یآمر یپ یب ، از نظر عموم مردمعالوه بر این
کنـد.   یم جادیا ها نهیزم نیدر ا یالملل نیب یمسائل یپ یت بیدر واقع که  یحال دراست،  ستیز طیمح
نامـه   مـان یپاز ها  آن کند. یمتهم م ياکاریتقلب و ربزرگ را به  يها از شرکت ياری) بس2004( گیب

دهند و شـهرت   رییمردم تغعموم  نظر درخود را  ریکنند تا تصو یاستفاده مسازمان ملل سوء یجهان
ـ رو کنند کـه  یوانمود م تنها یتیچندملّ يها شرکت نی، اقتیدر حق. خود را پاك کنند یمنف  يهـا  هی

ـ دهند و سـازمان ملـل متحـد در ا    یم رییتغ وکار کسببهبود حقوق بشر در  يبرا خود را تقلـب   نی
و مانع کند  یم فیرا تضع ، سازمان مللیجهاننامه  مانیپ ریتأث عدم رعایت، نیشود. بنابرا یم کیشر
ـ نشـده ا  شـمار و مجـازات   یب يها نقض 3شود. یم بکارانیو فر یواقع روانیپ نیب زیتما ده اصـل   نی
  .دهد یرا نشان م تیو واقع کالم انیاختالف م، ینامه جهان مانیپ

1. Bruno, K., & Karliner, J. (2000) a. Tangled up in blue: Corporate partnerships at the United Nations. 
Berkeley, CA: CorpWatch.

2. Bruno, K., & Karliner, J. (2000) b. The United Nations sits in suspicious company. International Herald
Tribune. 10, 8.

3. Bigge, D. M. (2004). Bring on the Bluewash: A social constructivist argument against using Nike v. Kasky 
to attack the UN Global Compact. Int'l Legal Persp. 14, 6.
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دادگستري و مدرس دانشگاهوکیل  حسین قزلباش

  چکیده
گونه که در دیـن منزلـت توبه همان

گـذار را مجـاب خاصی دارد، قانون
در  یک باب حقوقی نـادر  سیتأسبه 

بحث سقوط مجـازات نمـوده، ایـن
خصلت نیکو، حکایـت از سـالمت

نســـبی روح مجـــرم دارد و نشـــان 

که مجرم هر اندازه مرتکـب دهد یم
 اش يفطـر جرم شده باشـد وجـدان   

منتفی نشـده اسـت، در مقالـه حـال
حاضر ضمن بررسی تدابیر قانونی و 
ارزیابی نظرات فقهـا و حقوقـدانان،

سـقوط پـذیري توبـه در  ریتأثمیزان 

مجازات حدي را به تفکیـک تبیـین
اگـر مـتهم کند یمنموده و مشخص 

یا مجرم قبل یا بعد از اقرار یا اقامـه
بینه توبه نماید حسب مورد مشمول 

  عفو یا مجازات قرار خواهد شد.

  قانون ،فقه ،حدي میجرا ،توبهواژگان کلیدي: 

  مقدمه
ي کـه  نهـاد  بینی نهاد توبه در حقوق کیفري اسـت.  امتیازات بارز حقوق جزاي اسالم، پیشیکی از 

بدون تمسک به مجازات، هدف غایی اعمال مجازات که همان اصالح و بازپروري مجرم اسـت را  
  .سازد یممحقق 

اما چیزي که شاید باعث تحریک ذهن شود مسئله توبه در حدود اسـت. چـون از یـک طـرف       
مجازات حدود عقوبتی است که شارع مقدس خود تعیین نموده و از طرف دیگر توبه نهادي است 

قـانون   در .کنـد  یمـ که با سقوط یا تقلیل مجازات و با هدف اصالح مرتکب، از وي رفع مسئولیت 
الوسـیله   االسـالم و تحریـر   الکالم، شرایع از آثار فقهاي شیعه همچون جواهر 1392 مجازات مصوب

 هـا  مجـازات سابقه در سقوط  بی نسبتاًعنوان منبع تدوین استفاده گردیده و نهاد توبه با رویکردي  به
بار لفظ توبـه بکـار بـرده شـده و حتـی در       18مورد توجه قرار گرفته تا جایی که در سراسر قانون 

عنوان ابزاري جهت سقوط، تقلیل یا تبدیل مجازات مورد اسـتفاده قـرار    دي نیز توبه بهحدو میجرا
گونـه کـه در    بـدین  گرفته است. لیکن آثار توبه در حدود با آثار توبه در تعزیـرات متفـاوت اسـت   

 شـود  یمـ با توجه به شدت مجازات و بدون توجه به نوع جرم، قاعده توبه اعمـال   اصوالًتعزیرات 
درجه یک تا پنج توبه موجب اعمال مقررات تخفیف است. در حالی که توبه نسبت  میجرا در مثالً

  ، گاه آثار متفاوتی دارد.ها شباهترغم وجود  حدي علی میجرابه هر یک از 

بررسی فقهی نقش توبه در اسقاط حدود



1400سال سیزدهم، شماره بیست و پنجم، بهار و تابستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

86

هـا دارد، تفکیـک و    حدي با توجه به آثاري که توبه بر آن میجرا در این نوشتار تالش شده که  
  ضع قوانین موضوعه در برابر آن بیان گردد.مو در فراز آخر بررسی شود و

  مفهوم حد
ي است در اصل عربی، در لغت به معناي منع و دفع و همچنـین حائـل میـان دو چیـز و     ا واژهحد 

  کنایه از انتها، کرانه یا مرز است و جمع آن حدود است.
بـراي  حدود در اصطالح حقوق اسالمی کیفري دنیوي است که شارع مقدس در کتاب یا سنت   

  گناهی تعیین کرده است.
عنوان مجازاتی با منشاء بدنی از سوي شارع براي ایجاد درد و الم در جسـم   از منظر فقه حد به  

  و جان مرتکب مقرر گردیده است.
علیـه اشـخاص، امـوال،     میجـرا حدود از احکام کیفري اسالم است که مجـازات آن در برابـر     

  و کیفر مشخص و معینی دارد. شود یمالق اعمال ناموس، عرض و آبرو و همچنین عفت و اخ
 15طی ماده  مؤخرگذار به تأسی از فرامین شرع مقدس اسالم و آراء قاطع فقهاي مقدم و  قانون  

  گونه تعریف نموده است: قانون مجازات اسالمی حد را بدین
  است.حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجراي آن در شرع مقدس تعیین شده 

  مفهوم توبه
لغت به معناي رجوع و بازگشت است این واژه مشـترك لفظـی و    ) درت و ب(واژه توبه از ریشه 

بار به انسـان   52بار در مورد خداوند و  35که در قرآن کریم  باشد یممعنوي میان خداوند و انسان 
  نسبت داده شده است.

فقهی مذاهب اسالمی، وجـوب توبـه فـوري    در احادیث نیز اهمیت توبه تأکید شده و در منابع   
  دانسته شده است.

و هم  .اند دادهعالوه بر این فقها با الهام از آیات و روایات آثار حقوقی آن را مورد بررسی قرار   
  عنوان یکی از علل سقوط مجازات در حقوق کیفري اسالم پذیرفته شده است. اکنون توبه به

  اعتذار است که اصالح مرتکب در ضمیر آن نهفته شده است.ارکان اصلی توبه همان ندامت و   

  رکان و شرایط توبه در فقه اسالمیا
تـرین   که یکـی از کامـل   اند نمودهآیات و روایات بسیاري ارکان توبه و شرایط پذیرش آن را عنوان 

البالغـه آمـده اسـت. آنجـا کـه حضـرت امیـر (ع) بـه شخصـی کـه در            نهج 417ها در حکمت  آن
ي واال مقامـان   درجهمیدانی معناي استغفار چیست؟ استغفار «فرمودند:  نمود یمن استغفار محضرشا

  و داراي شش معناست:
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  چه گذشت. اول: پشیمانی از آن
  دوم: تصمیم به عدم بازگشت.

  چه خدا را پاك دیدار کنی، که چیزي بر عهده تو نباشد. سوم: پرداختن حقوق مردم، چنان
  ضایع ساخته را به جا آوري.ي ها واجبچهارم: تمام 

که پوستت به اسـتخوان پنجم: گوشتی که از حرام بر اندامت روییده، با اندوه فراوان آب کنی، چنان
  چسبیده، گوشت تازه بروید.

که شیرینی گنـاه را بـه او چسـبانده بـودي، پـس آنگـاه ششم: رنج طاعت را به تن بچسبانی، چنان
  »بگویی: استغفراهللا

انسـان   تواند ینماي که در این روایت ذکر شده ارکان یک توبه واقعی است که  نهگا موارد شش  
خطاکار را که بر اثر گناه یا جرم آلوده شده به سان انسانی پاك بـه جامعـه بازگردانـد کـه مقصـود      

  نهایی توبه به واقع همین خواهد بود.
ه توبه کـرده و ایمـان آورد و   و همچنین آیاتی از قرآن که غفران الهی را شامل کسانی دانسته ک  

  پس عمل صالح انجام دهد.

  پذیرش توبه در فقه اسالمی
انسانی که از خطا و رفتار قبیح خود پشیمان شود و درصدد جبران مافـات برآیـد و در واقـع توبـه     
درونی و واقعی کند قدر و منزلت باالیی نزد خداوند خواهد داشت. در روایتی که از امام بـاقر (ع)  

در شـب   اش توشـه از خوشـحالی شخصـی کـه زاد و     اش بنـده که خوشحالی خداوند از توبه  آمده
پذیر  ظلمانی گم کند و سپس بیابد، بیشتراست. از آیات و روایات این موضوع واضح است که توبه

حقیقی خداوند است، بنابراین در صورت ثبوت توبه، قبول آن از سوي خداوند حقیقی خواهد بود.

  فقه با در نظر گرفتن میجرار اسقاط حدود به تفکیک نقش توبه د
داراي آثـار و شـرایط متفـاوتی     بعضـاً حدي به خصوص در فقه امامیه و عامه  میجرانقش توبه در 

تا حـدودي   تواند یمکه  ها يبند یکی از این دسته یی شده است.ها يبند است که ناگزیر باعث دسته
باعث چینش ذهنی مخاطب شود تقسیم احکام توبه به دو بخش جرایم منافی عفت و سایر جـرایم  

  به اختصار بیان خواهد شد. ها يبند این تقسیم الًیذحدودي است، 

  منافی عفت میجرا
، از آنجایی کـه فقهـا نسـبت    باشد یممنافی عفت شامل، زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ و قوادي  میجرا

که این جرایم در باب توبـه احکـام    گردد یمچنین استنباط  اند نپرداختهطور مستقل  به این جرایم به
  مشترکی دارند.
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امـا بـا    باشـد  یمـ پذیرش توبه در جرایم منافی عفت به نحو اجمال مورد پذیرش فقهاي امامیه   
فاوتی دارد که در این بحث به سـه حالـت توبـه    توجه به روایات توبه در شرایط مختلف احکام مت

  .میپرداز یمقبل از اقامه بینه، توبه بعد از اقامه بینه و توبه پس از اقرار 

  احکام توبه قبل از اقامه بینه
و بهتـرین دلیـل ایـن حکـم هـم       کند یماگر توبه قبل از اقامه بینه و اثبات جرم باشد حد را ساقط 

اهللا خـویی بـه دلیـل خدشـه در احادیـث آن را       برخی از فقها همچون آیـت  البته .باشند یمروایات 
  .شود یم: اگر اجماعی باشد، حد ساقط دیگو یمو به نحو شرطی  ردیپذ ینم

  از اقامه بینه بعد احکام توبه
ولی مشـهور   اند دانستهکه برخی همچون شیخ مفید امام را در عفو یا اجراي حد مخیر  با وجود این
ي چون روایت ابی بسیر و اصل استصحاب استناد ا ادلهو به  دانند ینمه آن را مسقط حد فقهاي شیع

  .کنند یم
در مقابل، قائلین به تخییر امام در قبول توبه پس از بینه، به اصل برائت و قیاس اولویت رجـوع    

 کرده و معتقدند اگر شک کنیم که مجرم مستحق اجراي مجازات هست، اصل بر برائـت اوسـت. و  
  دنیونی به طریق اولی از بین خواهد رفت. نیز اگر توبه عذاب آخرت را خنثی کند پس عذاب

  بعد از اقرار قبل و احکام توبه
توبه بعد از اقرار از موضوعاتی است که بسیار جاي بحث دارد. برخی اقرار را حتی بدون قید توبه 

مسـتوجب   میجـرا تخییر را مقیـد بـه    . برخی ایندانند یمموجب اختیار امام در عفو یا اجراي حد 
منافی عفت وقتـی شـاکی    میجرا. با این حال چیزي که مسلم است این است که در اند دانستهرجم 

ي توبه و اصالح مرتکب خواهـد   نشانهاین خود  شود یمخصوصی نداریم، همین که اقراري مطرح 
طلع نبوده منتفی اعالم کنـد در  کس از وقوع آن م بود و قاضی باید جرمی را که شاکی ندارد و هیچ

حدي توبه صادقانه قبـل از اقـرار    میجرااین صورت تشییع فاحشه نیز رخ نخواهد داد؛ بنابراین در 
، توبه بالفاصله بعـد از اقـرار اگـر کشـف شـود کـه       شود یممسقط حد و نفس اقرار موجب تخییر 

با فاصله زمانی باشد اثري ندارد. در هر صادقانه بوده حکم توبه قبل از اقرار و بینه را دارد ولی اگر 
  حال اقرار موجب تخییر حاکم خواهد بود.

  در فقه حدودي میجراسایر 
منافی عفت احکام مشترکی ندارند ناگزیریم  میجراکه همچون  به دلیل این حدودي میجرادر سایر 

  مورد بررسی قرار دهیم. را میجراکه به تفکیک 
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  قذفشرب خمر و 
  بدین توضیح که: باشد یمنظر  شرب خمر بین فقها اختالفدر خصوص توبه 

مرحوم ابن ادریس حلی و شیخ طوسی توبه بعد از اثبات شرب خمر را به هیچ عنـوان مجـوز     
در حالی که مشهور فقها از جمله شیخ مفیـد آن را بـه اختیـار قاضـی      دانستند ینمسقوط مجازات 

که وقتی تخییر در جرایمی مثل زنا و لواط که قـبح   اند آوردهگونه  و در استدالل خود این اند گذارده
  آن اعظم از شرب خمر است، قیاس شود به طریق اولی در شرب خمر نیز باید جاري شود.

شاید علت مخالفت مرحوم ابن ادریس و شیخ طوسی این باشد که توبه قبل از اثبات جرم توبه  
  الص بودن دارد.واقعی است اما بعد از آن مشکوك و نیاز به خ

بنابراین گرچه در متون فقهی پذیرش توبه در اختیار ولی امر است اما باید در مورد علت توبـه    
  براي فرار از مجازات نباشد. صرفاًتحقیق نماید تا 

الناس بوده و توبه در آن به اتفاق آراي شیعه و سنی هـیچ تـأثیري در اسـقاط     از امور حق قذف  
آثار اخالقی در پـی داشـته باشـد. و در صـورت      تواند یمما توبه مرتکب مجازات نخواهد داشت. ا

تازیانـه نخواهـد    80. لیکن تـأثیري در حـد قـذف    شود یمپذیرش توبه جنبه حق الهی جرم ساقط 
  داشت.

  سب النبیارتداد و 
بـه تفصـیل بـوده و مرتـد را بـه ملـی و فطـري تقسـیم          قائلاکثر فقهاي شیعه در خصوص ارتداد 

  .ندینما یم
ولـی   شـود  یمبراساس مفهوم نظر غالب فقها توبه مرتد فطري در ظاهر پذیرفته نیست و کشته   

کـه   شـود  یمـ از وي خواسته  بدواًتوبه مرتد ملی در ظاهر و باطن قبول و کشتن او واجب نیست، 
  توبه کند یا به مجازات قتل تن در دهد.

نظـر وجـود    یا خیر، بین علما اختالف که براي توبه مرتد ملی مهلتی مقرر شده در خصوص این  
ي باشد که بـه  ا اندازهدارد. برخی عقیده دارند محدودیتی از این حیث وجود ندارد و باید مهلت به 

  اسالم بازگردد. و با احراز عدم بازگشت وي به اسالم کشته خواهد شد.
هر چند ارتدادش  احکام توبه زن و مرد مرتد متفاوت است با این توضیح که اگر زن مرتد شود  

ابتدا توبه نماید و در غیر این صـورت   شود یمکشت بلکه از او خواسته  توان ینمفطري باشد او را 
ي اولیه وي همچون خوراك و پوشاك بر او تنگ گرفته و ازهاینو در  گردد یمبه حبس ابد محکوم 

تا توبه کند یا بمیرد. و هرگاه در جباله  ندینما یمدر مواعد نماز مطابق دستور حاکم شرع او را تنبیه 
اگر مدخوله باشد انفساخ عقد موقت موقوف است بر انقضاي عده. خواه ارتـداد   نکاح مردي باشد

و اگر  باشد یماز فطرت باشد و یا از ملت. اگر پیش از سپري شدن عده توبه نماید زن شوهر خود 
  .گردد یمارتداد ظاهر  تا انقضاي عده توبه نکرد اثر انفساخ عقد از روز
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مگر موجب ارتـداد باشـد ولـی ارتـداد را جـرم       دانند ینمرا جرم حدي ساب النبی اغلب فقها   
  .دانند یمو برخی هم این بزه را مشمول حد  کنند یمحدي تلقی 

النهایه مرتکب جرم ساب النبی در هر مرحله از رسیدگی قبل از صدور حکم قطعی توبه نماید  
  .گردد یماي مقام قضا محرز شود حد ساقط و تعقیب کیفري موقوف و ندامت او بر

  سرقت
و بـه فراخـور ایـن     شـود  یمـ دانیم سرقت به دو قسم حـدي و تعزیـري تقسـیم     گونه که می همان
بندي توبه سارق نیز بر دو بخش حدي و تعزیري متفاوت اسـت کـه از بخـش تعزیـري آن      تقسیم
  .میینما یمپوشی و مبحث توبه در سرقت حدي را در ادامه بیان  چشم
اللهی موجب حد، توبـه کنـد حـد از او     حق میجرااگر کسی قبل از اقرار یا قبل از قیام بینه در   

  .گردد یمساقط 
امام علی (ع) فرمودند:
  اي شی اطهر من التوبه.

  این حکم شهرت فتوایی دارد، بلکه از کتاب کشف اللثام به اتفاق نقل شده است.
دلیلی که در این بـاب آمـده اسـت     تنها برخی از فقها معتقدند که دلیلی بر سقوط حد وجود ندارد.  

  .شود ینمي عبداهللا بن سنان است که مختص به باب سرقت است و شامل حدود دیگر  صحیحه
  .شود یماز آیه شریفه فمن تاب من بعد ظلمه، صحت توبه سارق مستفاد 

الناسی است و چون قبـل   اللهی و حق سرقت از جمله جرایمی است که داراي هر دو جنبه حق  
الناسـی آن   ي حـق  جنبـه گفت کـه   توان یم ردیگ ینماز شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب قرار 

که مورد تعقیب قرار گرفت به اتفاق آراء فقیهان اسـقاط مجـازات حـدي     تغلیب دارد. اما پس از آن
  .کند یماللهی محض پیدا  ربطی به گذشت شاکی نخواهد داشت و جنبه حق

ولی اگر توبه پس بینـه باشـد    گردد یمحد سرقت قبل از ثبوت مانند سایر حدود با توبه ساقط   
نظر وجود دارد؛ بعضی از فقیهـان بـه    اجراي حد حتمی است و اگر توبه بعد از اقرار باشد اختالف

  .اند دانستهو بعضی دیگر استیفاي حد را حتمی  اند دادهتخییر از امام رأي 
ه خواه با اقرار، که اگر سرقت نزد امام ثابت شده باشد خواه با بین رسد یمدر هر صورت به نظر   

، بنابراین مراد از توبه در آیه شریفه فمن تاب مـن بعـد   شود ینمحد باید اجرا شود و با توبه ساقط 
ظلمه پیش از اثبات جرم است.

بغی
هـا را   رجوع کنند و حـاکم مسـلمانان مکلـف اسـت توبـه آن      توانند یمدر هر مرحله از قتال  بغات

ها خودداري نماید. بپذیرد و از مبارزه با آن
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  گفت توبه یکی از مصادیق صلح است. توان یمسوره حجرات  9با توجه به آیه 
هـا بـه سـوي حـق و همچنـین       مستفاد از منابع فقهی، دعوت بغات به توبه جهت بازگشت آن  

  ونریزي است.جلوگیري از جنگ و خ
 باشـد  یمـ که توبه باغی در اثناي جنگ، از حیث داشتن یا نداشتن گروه متفاوت  با توجه به این  

  ها نیز متفاوت خواهد بود. احکام مترتب بر آن
ها و تعقیب کردن اسـیران   ها بازگردند کشتن آن اگر بغات گروهی نداشته باشند که به سوي آن  
ها جنگیـد و فراریـان    نیست، اما اگر گروهی داشته باشند، باید با آنها و کشتن مجروحین جایز  آن
  ها را کشت. ها را دنبال کرد و مجروحین آن آن

در هر صورت هرگاه باغی قبل از اثبات جرم توبه کند و پشیمانی او براي مقام قضا محرز باشد  
  .شود یمحد ساقط 

  محاربه و افساد فی االرض
 33در سقوط مجازات محارب که مورد اجماع فقهاست، بر اساس آیات نحوه اعمال مقررات توبه 

  :دیفرما یمسوره مائده است که  34و 
ـوا أَو یصـلَّبوا   . 33 أَو تُقَطَّـع   إِنَّما جزاء الَّذینَ یحارِبونَ اللّه و رسولَه و یسعونَ فی الْأَرضِ فَسـاداً أَنْ یقَتَّلُ

 و دیهِمأَیظیمع ذابرَةِ عی الْآخف ملَه نْیا وی الدف زْيخ ملَه کضِ ذلنَ الْأَرا منْفَوی الف أَونْ خم ملُهجأَر 
ور رحیمإِ .34 نَّ اللّه غَفُ لَموا أَ اع هِم فَ لَی وا ع ر نْ تَقْد لِ أَ نْ قَب وا مالَّ الَّذینَ تاب

اهللا بوده و از جانـب حکومـت یـا     یی که در آیه آمده حقفرهایکشده که  در تفسیر این آیات آورده
مردم قابل عفو و تبدیل نیست و در تفسیر المیزان آمده که اگر اولیا مقتول هم عفو کنند باید یکـی  

دارد نه کیفر قتـل   اجرا شود پس توبه محارب و مفسد فقط کیفر تهدید و ارعاب را برمی فرهایکاز 
  یا سرقت را و حقوق و حدود آدمی چون اتالف مال یا صدمات نفس به قوت خود باقی است.

فـاعلموا ان اهللا  « تا قبل از تسلط مؤمنان و دستگیري محارب مـورد پـذیرش اسـت   توبه در محاربه 
ن این است که صرف توبه قبل از دستگیري باعـث آمـرزش و سـاقط شـدن حـد      مبی» غفور رحیم

و الزم نیست خود را به محکمه معرفی کند. زیرا فلسفه مجازات، بازداشتن تبهکار است و  شود یم
اگر خود او قبل از دستگیري سبب مجازات را از بین ببرد پس مجازات ساقط است. در دادگاه هـم  

وجود ندارد بنابراین با هر دلیلی قابـل اثبـات اسـت و قاضـی اختیـار       حکم خاصی براي اثبات آن
  زیادي براي احراز آن دارد.

وارد  میجراي محارب قران شرط اصالح را بیان نکرده در حالی که این شرط براي سایر  توبهدر مورد   
که با اقرار ثابـت   مگر این شود ینمشده است. بعد از دستگیري هم به اعتقاد مشهور فقیهان مجازات ساقط 

شود که امام در عفو یا اجراي مجازات مخیر است البته این قول نیز وجود دارد کـه اگـر محـارب بعـد از     
  و قرائن را بررسی کرد. ها نشانهدستگیري ادعا کند که قبل از دستگیري توبه کرده است باید 
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توبه محارب قبل از تسلط بـر او موجـب   بنابراین به اذعان تمام مفسران و فقهاي امامیه و عامه   
  که از حقوق و حدود آدمی باشد. مگر این شود یمعفو 
عنوان جرم مستقلی در  و گاه به» محاربه«به همراه و به معناي » افساد«در متون فقهی گاه عنوان   

» االرضافساد فی «قبال آن به کار رفته است. جمعی از فقیهان موضوع روایات خاصی را بر عنوان 
بودن عـامالن  » مفسد فی االرض«م خاصی را یتطبیق داده و علت مجازات قتل یا قطع مرتکبان جرا

وجود نـدارد  » افساد«اند. با وجود این، در بیشتر کتب فقهی بحث مبسوطی از عنوان  ها برشمرده آن
  .که شایستۀ آن است، تبیین نشده است و این عنوان چنان

  حدودي در قوانین موضوعه میجراتوبه 
مثـل قـذف و قـوادي و محاربـه      میجـرا در قوانین مجازات اسالمی سابق وضعیت توبه در برخـی  

نیز به صورت منسجم تدوین نشده بود و نیز یکی از اشـکاالت وارد   میجراسکوت بود و در سایر 
رغـم   مجـازات علـی   عنوان عامل سـقوط  به آن، در جرم محاربه بود که به توبه قبل از دستگیري به

  تصریح قرآن و تأکید فقیهان اشاره نشده بود.
بینی نهاد توبه سعی شده تـا ایـن اشـکاالت تـا حـدودي       اکنون در قوانین موضوعه ضمن پیش  

عنوان بستري در جهت تطبیق بهتـر بـا واقعیـات جامعـه در خـدمت نظـام        مرتفع شود و به توبه به
ي ازهـا ینهـا بـا    ز ایجاد شده که بحث در مـورد تطـابق آن  قضایی قرار گیرد و همچنین تغییراتی نی

جامعه و مثمر ثمر بودن آن از حوصله این نگارش خارج و در مواردي جداگانه جـاي بحـث دارد.   
گذار در بدعتی جدید و با اقتباس از سنت، سب النبی را جداي از ارتداد به حدود تسري  قانون مثالً

انگـاري شـده بـود لـیکن      کنار محاربـه جـرم   داده است و یا افساد فی االرض که تا پیش از این در
م، که مطابق قاعـده عـا   دهد یمحدي قرار  میجراگذار جدید افساد فی االرض را نیز در زمره  قانون

اکنون طبق فصل پنجم قـانون   هذا احراز توبه متهم قبل از اثبات جرم موجب سقوط حد است. علی
توبه قبل از دستگیري و اثبات جرم موجب سقوط مجازات اما بعـد از   92مجازات اسالمی مصوب 

ـ    اثبات، چنان ت چه با اقرار باشد، قاضی بر عفو یا مجازات اختیار دارد و اگر با شـهادت شـهود ثاب
  .شود یمشود اختیاري بر امام نیست و حد جاري 

زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا اغفال بزه دیده انجام گیرد در صورت توبه  میجرادر   
و سقوط مجازات، حبس یا شالق تعزیري درجه شش یا هر دو در انتظار مرتکب است و نیز پـس  

ید، اگر مجازات حبس غیر تعزیري باشـد، مرتکـب   از قطعیت حکم که باید مجازات به اجرا در بیا
با عفو مقام رهبري آزاد شود یا حبس آن توسط مقام رهبري به مجـازات   تواند یمدر صورت توبه 

با توجه  116که اطالق ماده  میابی یمدر  116و  114 تعزیري دیگري تبدیل شود. و از مطابقت مواد
قبل از دستگیري و تسلط بر محاربه مـورد پـذیرش    قابل تخصیص بوده و توبه 114به تبصره ماده 

  قرار گرفته است.
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  نتیجه
ی حقوقی است که طی آن فرد با اختیـار در مسـیر اصـالح بـه     سیتأس؛ در اسالم توبه یک نهاد اوالً

ي مالی و حقوقی ها جنبه. ولی در عین حال شود یمگردد و هدف اصلی مجازات میسر  جامعه برمی
  به قوت خود پابرجاست.

حدودي نیز به چشم  میجراحتی در  باشد یمي نهاد توبه  پشتوانه نیتر یمنطق؛ اصالح مجرم که اًیثان
الي ایـن نظـرات    مختلف همراه بوده ولی از البـه  میجراکه البته گاه با نظرات متفاوتی بر  خورد یم

تقط مجـازات  این قاعده عمومی را استخراج نمود که توبه پـیش از اقامـه بینـه مسـ     توان یمحداقل 
  این مطلب را در مطمح نظر قرار داده است. 92گذار ما در سال  است و قانون

  الناس ندارد. است و تأثیري در حق همچون سایر علل سقوط مجازات فقط مسقط حد توبه ؛ثالثاً
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وکیل دادگستريو  دانشیار دانشگاه تهران   *دکتر حسن محسنی

وکیل دادگستري و دانشجوي دکتري حقوق خصوصی، پردیس البرز دانشگاه تهران  امید عسکري

  چکیده
عالی کشور  دیوان 25پیام رأي شعبه 

در این دادنامه ایـن اسـت کـه اگـر
دعوایی که حکم راجع بـه آن قابـل
فرجام است مختومه شـود، دعـاوي
مرتبط با این حکـم لزومـاً از چنـین

قابلیت شـکایتی برخـوردار نیسـتند. 
محدوده رسیدگی دادگاه از خواسـته

تـر نیسـت.  و اصل دعوا بیشتر و کم
دعـوا، مشـمول عنـوان اگر خواسته

خـواهی نباشـد، دعواي قابل فرجـام 
امکان رسیدگی بـدان در چـارچوب

عـالی کشـور خواهی از دیوان فرجام
ید از اعیان  خلعنیست. براي نمونه، 

ملکی کـه عرصـه آن وقـف اسـت،

ــن ــاوجود ای ــت ب ــواي وقفی ــه دع ک
واسـطه انتـزاع پذیر است، بـه  فرجام

 عنوان این دعوا از موضوع و ادعـاي 
خواهی در  اصلیت وقف، قابل فرجام

  عالی کشور نیست. دیوان

مرتبط، امر مختوم خواهی، اصل دعوا، وقفیت، دعواي فرجام گان کلیدي:ژوا
*

  مقدمه
را مرجـع   يکـم، دادگسـتر  یموجب اصل صـد و پنجـاه و    ران، بهیا یاسالم يجمهور یقانون اساس

ـ ، یا حقوقی یقیات دانسته است. گاه ممکن است اشخاص حقیتظلمات و شکا یرسم  يا نهادهـا ی
مرجع تظلمات  یعموم يها گونه که دادگاه ت واقع شوند. همانیطرف شکا یا عمومی یدولت یقانون

ات، یبـه شـکا   یدگیز مرجع رسین يوان عدالت اداریهستند، د یو حقوق یقینسبت به اشخاص حق
هـا   آن و احقاق حقـوق  یدولت يها نامه نیین، واحدها، آیاعتراضات مردم نسبت به مأمورتظلمات و 

  1در نظر گرفته شده است.
ده انگاشـته شـدن   یناد به دلیلا اشخاص بخواهند یفوق، ممکن است افراد  يها افزون بر حالت

شان در نظر گرفتـه  یا يموجب قانون برا که به یاستفاده از حق به جهتا ی ین و مقررات قانونیمواز
طـرق   ین منظـور، برخـ  ینـد. بـد  ینما یخواه تظلم ینزد مراجع عال یمراجع تال يشده است، از رأ

ـ  یمـدن  ین دادرسـ یـی ن و مقـررات آ یت از آرا در قـوان یالعاده شکا و فوق يعاد شـده و   ینـ یب شیپ

* hmohseny@ut.ac.ir
  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 173اصل   .1

 9309970908500086نقد و بررسی دادنامه شماره 
29/02/1393مورخ  عالی کشوردیوان 25شعبه 

نقد یک رأي 
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 یمـدن  یسـ ن دادریـی مقـرر در قـانون آ   يت از آرایالعاده شکا فوق يها از روش یکی یخواه فرجام
 1379مصـوب سـال    یمدن ین دادرسییت از آرا در قانون آیالعاده از شکا است. اصطالح طرق فوق

بـه کـار    یاصـطالح مزبـور کماکـان در محـاورات حقـوق     که  با توجه به اینبه کار نرفته است، اما 
اسـتفاده شـده اسـت. ناگفتـه نمانـد،       یخـواه  فرجـام  ين عنـوان بـرا  ین نوشتار از ای، در ا1رود یم

ت از آراسـت  یالعاده شـکا  از طرق فوق یکی ـان شد  یکه ب طور همان ـ یدر امور مدن یخواه فرجام
و  367شود و به موارد مندرج در مـواد   یصادره از دادگاه نم ياحکام و قرارها یچراکه شامل تمام

از جمله وقف  یامل چند عنوان حقوقمحدود شده است و صرفاً ش یمدن ین دادرسییقانون آ 368
ت از آرا قلمـداد  یالعـاده شـکا   را از طرق فـوق  یخواه است که فرجام يگریل دین خود دلیاست؛ ا

  م.یینما
 عدم انطبـاق ا یص انطباق یفرد است و عبارت است از تشخ ت منحصربهیبا ماه یتیفرجام، شکا

 عـالی  دیوانز ین یفرجام یدگیمرجع رسن ی. همچن2یو مقررات قانون ین شرعیبا مواز یفرجام يرأ
کشـور، مـذکور در    عـالی  دیـوان ف یبا وظا یخواه ف فرجامین، تعرین شده است؛ بنابراییکشور تع

  دارد. یجهات همخوان ی، از بعض3یکم قانون اساسیکصد و شصت و یاصل 
نهاد  یعنی قابل فرجام يق آرایاز مصاد یکی ین نوشتار قصد بررسیمقدمه فوق در ا با توجه به

و مشخصاً نقـد و   یر موضوعات حقوقین نوشتار بتواند در تنوید است ایم. امیوقف را دار یحقوق
  بردارد. یرو به جلو در امور حقوق ی، گاميصادره از محاکم دادگستر يآرا یبررس

م یت چهـارون یـ ه استان اصفهان پـس از اثبـات وقف  یریش رو اداره اوقاف و امور خیدر پرونده پ
ن خصوص مبادرت به طـرح  یدر ا یو اخذ دادنامه قطع يملک مورد دعو دانگ ششاع از دانگ مش

ـ ام تصـرف کـرده اسـت کـه طـرح ا     یالمثل ا و مطالبه اجرت خلع ید يدعو ات یـ و دفاع ين دعـو ی
 مورد بررسـی مختومه شده است که  ییمتعدد مرتبط با دعوا يخواندگان منجر به اختالفات و دعاو

  رد.یگ یقرار م
ت یت، قابـل شـکا  یـ نمونـه وقف  يک ادعـا، بـرا  ین است که اگر حکم راجع به یا یاصلپرسش 

 يشدن حکم ادعا ییت و نهایا پس از قطعیزمان  که مرتبط با آن هم يگرید يباشد، دعاو یفرجام
  دارند؟ یتین قابلیز چنیشوند نیت طرح میوقف

تأثیرناپـذیري دعـاويعالی کشور گویاي جدایی میان این دعـاوي و   دیوان 25رأي شعبه 
مرتبط جدا از دعواي مرتبط مختومه است. بررسی جوانب ایـن سـخن موضـوع ایـن نوشـته

  است.

  . نشر میزان.2). آیین دادرسی مدنی، ج 1381شمس، عبداهللا. (  .1
  قانون آیین دادرسی مدنی. 366ماده   .2
ایجـاد وحـدت رویـه قضـایی و انجـاممنظور نظارت بر اجراي صـحیح قـوانین در محـاکم و     عالی کشور به دیوان  .3

کنـد تشـکیل یه تعیین مـی یقضا  شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوة هایی که طبق قانون به آن محول می مسئولیت
  .گردد می
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  1ان پروندهیخالصه جر
ت خواندگان: ح. یم دادخواست به طرفیه استان اصفهان ضمن تقدیریاداره کل اوقاف و امور خ  .1

 دانـگ  شـش م دانـگ مشـاع از   یاز چهـارون  خلع یـد م.، م. ن.، ه. م. و خانم ص. م. به خواسته 
المثل زمان تصرف  ن و پرداخت اجرتییک نایبخش  یاصل 2از  یفرع 2 یموقوفه از پالك ثبت

از پالك موصـوف   خلع یدبر  یو صدور حکم مبن یدگیال خواستار رسیر 000/676/3 به مبلغ
خواهان اظهـار   زیح متن دادخواست نیالمثل زمان تصرف شده است. در توض و پرداخت اجرت
 دانـگ  ششم دانگ مشاع از یت چهارونیوقف 25/8/1372ـ24دادنامه شماره  یداشته است که ط

  مانده است. یده و مصون از تعرض خواندگان باقیپالك مرقوم ثابت گرد
ح. م. (احـد از   ينمـود و آقـا   یدگین دعـوت بـه رسـ   ین از طـرف یینا یشعبه اول دادگاه عموم

خواندگان) اعالم داشت کـه مـن اوالد مرحـوم ع. م. فرزنـد ح. هسـتم کـه واقـف اسـت. در         
م دانگ محل را پـدرم کـه   یون کیاً یت با اوالد ذکور است. ثانین مقرر شده که تولینامه چن وقف

ن یاتش به من واگذار کرده است که مـدرك معتبـر دارم؛ ثالثـاً، زمـ    یبود در زمان ح یمالک اصل
ثابـت شـود    چـه  چنـان بوده که من آن را سـاختم و   استفاده غیر قابل ر و یبا ینیمورد اشاره، زم

ن یموجب قرارداد اجـاره زمـ   د با نظر کارشناس و بهیموضوع موردنظر مربوط به اوقاف است با
  آن به ما واگذار شود.

  ه. م.) اظهار داشته است: يگر (آقایخوانده د
کـه   يده بوده است و من طبـق سـند  یخر ید قبلیز از یشان نیدم که این را از پدرم خریمن زم
  .رون بردم و با آجر و آهن آن را ساختمین ساختمان که مخروبه بود خاك آن را بیداشتم ا

  ان داشته است:یخوانده سوم ب
م که البتـه فعـالً   یداشت یدم و سند رسمیم. چهل سال قبل خر بوده که من از ع. ینیک زمین یا

  .ن را اجاره کنمیحاضرم زم ،دانستم وقف است یمن نم .شده استباطل 
نـه محـل نمـود و پـس از     یدادگاه پس از استماع اظهارات خواندگان اقدام به صـدور قـرار معا    .2

ان یـ ن در مقام پاسـخ ب ییپالك مورد بحث را استعالم کرد؛ اداره ثبت نا یت ثبتیآن وضع ياجرا
 م دانـگ یچهاروناعتراض مقدار   عدم یو گواه 25/8/1372ـ24موجب دادنامه شماره  داشت: به
 تیـ وقف ن اثبـات ییک حوزه ثبت نـا یبخش  یاصل 2از  یفرع 2خانه پالك  دانگ ششمشاع از 

ز یالمثل ن ن اجرتیین قرار تعیه است. همچنشد نام اوقاف صادر هت بیده است و سند مالکیگرد
  د.یابالغ گردن یه به طرفیتوسط کارشناس منتخب اجرا و نظر

دعوي خواهان را محرز دانسـته   16/10/1375ـ930در نهایت دادگاه عمومی نایین طی دادنامه شماره   .3
اصـلی و محکومیـت    2فرعـی از   2دانـگ پـالك    دانگ مشاع از شـش  چهارونیمو حکم به خلع ید 

  .کرده استالمثل ایام تصرف در پالك مذکور طبق نظر کارشناس صادر  خواندگان به پرداخت اجرت

https://ara.jri.ac.ir ی اینترنتیبه نشانقضاییه  مندرج در بانک آراي قوه   .1
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دادخواست تجدیـدنظر تسـلیم کـرده و نسـبت بـه دادنامـه صـادره در         ،با ابالغ دادنامه خواندگان  .4
شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصـفهان طـی    . بر این اساس،اند قسمت اعیانی اعتراض نموده

نظر را اخذ توضیح از طرفین در رابطه با احداث اعیانی در پـالك مـورد   1/2/1377تصمیم مورخ 
اداره و ها را دعوت کرده است و با شنیدن توضیحات تجدیـدنظرخواهان   و آن داده الزم تشخیص

که ساختمان موجـود همـان سـاختمان زمـان      منظور احراز این اوقاف در رابطه با تولیت موقوفه به
چـه   وقف است یا اخیراً احداث شده و در محل ساختمان وجـود داشـته اسـت یـا خیـر و چنـان      

  ه است.قرار تحقیق محلی صادر کرد ،مان بوده توسط چه کسی خراب شدهساخت
ـ با رد اعتـراض تجد  7/2/1388ـ00138دادنامه شماره  یط یدگیپس از ختم رس  .5 دنظرخواهان، ی

  د کرده است.ییدنظرخواسته را تأیتجد يرأ
تواننـد   گذرد و دوستداران می آراي صادرشده در این پرونده از دیدگاه شما می فهرستی از تصمیمات و

تر، شرح موضوعات و آراي مرتبط با این پرونده را در پایگاه اینترنتی بانک آراي قـوه   براي مطالعه بیش
  قضاییه مشاهده نمایند. 

دانـگ مشـاع از   م یت چهـارون یـ با موضـوع اثبـات وقف   24/8/1372ـ225صدور دادنامه شماره   .1
  .يملک مورد دعو دانگ شش

ام تصرف یالمثل ا و پرداخت اجرت خلع یدبا موضوع  16/10/1375ـ903صدور دادنامه شماره   .2
  ن.ییصادره از شعبه اول دادگاه نا

 یانیـ ها نسبت بـه اع  ت خواهانیبا موضوع اثبات مالک 30/11/1385ـ682صدور دادنامه شماره   .3
  ن.یینا یموجود در ملک صادره از شعبه اول دادگاه عموم

ها صـادره   ت خواهانیبر مالک یمبن يد رأییبا موضوع تأ 20/3/1386ـ419صدور دادنامه شماره   .4
  دنظر استان اصفهان.یدادگاه تجد 6از شعبه 

ـ دادگـاه تجد  6شـعبه   ينقـض رأ  2/7/1387ــ 25/214ـ215/87ـ7صدور دادنامه شماره   .5 دنظر ی
  کشور. عالی دیوان 25گر صادره از شعبه یاستان اصفهان و ارجاع به شعبه د

ـ بـا موضـوع رد تجد   7/2/1388ــ 00138صدور دادنامه شـماره    .6 د دادنامـه  ییـ و تأ یدنظرخواهی
  دنظر استان اصفهان.یدادگاه تجد 6صادره از شعبه  16/10/1375ـ903

درخصـوص اثبـات    یخـواه  فرجـام  يدعـو با موضوع رد  25/3/1389ـ6صدور دادنامه شماره   .7
  کشور. عالی دیوان یئت عمومیصادره از ه یانیت اعیمالک

خواهـان درخصـوص اثبـات     يبـا موضـوع رد دعـو    11/8/1389ـ1051صدور دادنامه شماره   .8
  دنظر استان اصفهان.یستم دادگاه تجدیصادره از شعبه ب یانیاع دانگ ششت یمالک

نقص  به جهتخواسته  با موضوع نقض دادنامه فرجام 25/2/1390ـ0052صدور دادنامه شماره   .9
ـ دادگـاه تجد  14و ارجـاع بـه شـعبه     یدگیدر رس  25دنظر اسـتان اصـفهان صـادره از شـعبه     ی
  کشور. عالی دیوان
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  کشور. عالی دیوان 25شعبه  یخواه ت فرجامیقابل 25/2/90ـ25/52/90صدور دادنامه شماره   .10
ـ دادگـاه تجد  14صـادره توسـط شـعبه     9/7/1390ـ01022صدور دادنامه شماره   .11 دنظر اسـتان  ی

  .16/10/1375ـ903اصفهان با موضوع رد اعتراض نسبت به دادنامه شماره 

  29/02/1393کشور مورخ  عالی دیوان 25شعبه  9309970908500086دادنامه شماره 
 يهـا  دادگـاه  يآرا یو انقـالب در امـور مـدن    یعمـوم  يهـا  دادگـاه  ین دادرسییقانون آ 368ماده «

وم کـه چـون حکـم    قـ بند الف و ب مـاده مر  در موردفرجام ندانسته مگر   دنظر استان را قابلیتجد
 یقبالً حکم قطعـ  خلع یدمورد درخواست  یانیاع تیوقف درخصوصکه  با توجه به اینعنه  معترض

از دادنامـه   یخـواه  مراتـب فرجـام   بنا بـه  .باشد یات ماده موصوف نمیمستثناز جمله  دهیصادر گرد
».شود یگردد و رد م یص نمیرش تشخیپذ مذکور قابل

  عالی کشور ـ مستشار دیوان 25رئیس شعبه 
  الحسینی سعیدي ـ نقیب

  جهیکشور و نت عالی دیوان 25شعبه  ينقد رأ
 ین دادرسییدر قانون آ که  با اینت از آراست. یالعاده شکا ، از طرق فوقیخواه فرجام یدگیرس  .1

گونه  استفاده نشده است، اما همان یخواه فرجام يبرا ین عنوانیاز چن 1379مصوب سال  یمدن
کـاربرد خـود را دارد و از    یحقوق يها د همچنان در نوشتهیز اشاره گردیکه در مقدمه نوشتار ن

ته است در حـدود  سین اساس، اگر گفته شود که بایاست. بر ا یز اصطالح درستین ینگاه حقوق
شده بهره برده شـود،   کنار نهادن اعتبار امر قضاوت يت براین طرق شکایاز ا یقن قانونیقدر مت

  خواهد بود. یسخن درست
ـ تجد يهـا  صـادره از دادگـاه   ي، آرایمـدن  ین دادرسییقانون آ 368بند الف ماده   .2 دنظر اسـتان  ی

ـ دانسته است. گرچه بر اسـاس بنـد    یخواه قابل فرجام يدرخصوص وقف را از جمله آرا ک ی
ق یاگر از مصـاد  یدر دادگاه را حت يقانون موصوف، احکام مستند به اقرار قاطع دعو 369ماده 

ن یحکم ا یخارج نموده است که بررس یخواه ت فرجامیباشد از شمول قابل 368بند الف ماده 
  .شدک پژوهش جدا بایتواند موضوع یژه در وقف میو بند و آن بند به

ن بـه نظـر   یکشور شده اسـت چنـ   عالی دیوان 25از شعبه  يکه منجر به صدور رأ يا در پرونده  .3
  رسد که:یم
 24/8/1372مـورخ   225گـر، برابـر دادنامـه شـماره     یت در پرونـدة د یاثبات و احراز وقف  .3ـ1

  مانده است؛ یراد و اعتراض باقیصورت گرفته و دادنامه موصوف مصون از ا
 يو در مقام پاسخ به ادعا 27/1/1374خ یح. م.) در تار ياحد از خواندگان (آقا اظهارات  .3ـ2

اوالد واقـف  کـه   ایـن  بـر  یه استان اصفهان مبنیریاداره کل امور اوقاف و خ یعنیخواهان 
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ـ ت وقف با اوالد ذکور است، حکاینامه تول موجب وقف هستم، به ت و یـ ت از قبـول وقف ی
عـدم   ینـوع  ت اوقـاف دارد و بـه  یـ دادنامه مربوط به احراز و اثبات مالک یحیرش تلویپذ

  رساند؛یاست، ثبوتاً به اثبات م خلع ید ينامبرده را که خوانده دعو یتمالک
 دانـگ  ششم دانگ مشاع از یت ملک به چهارونینامه اداره ثبت در پاسخ به استعالم وضع  .3ـ3

ـ یملک، اشکال مربوط به تفک را مرتفـع نمـوده اسـت؛     یانیـ عرصـه و اع ت یـ ن مالکیک ب
  یوانگه

و  خلع یدبر  یمبن 16/10/1375ـ903به دادنامه شماره  یانیخواندگان صرفاً در قسمت اع  .3ـ4
ن ییشهرسـتان نـا   یاز شعبه اول دادگاه عمـوم  يام تصرف اصداریالمثل ا پرداخت اجرت
اند که برابر اصل  اشتهند یگونه ادعا و اعتراض چیو درخصوص عرصه ه اند اعتراض نموده

  ن اندازه خواهد بود.یدادگاه در هم یدگی، محدوده رسین بر امور موضوعیتسلط طرف
کشـور شـده،    عـالی  دیوان 25شعبه  ياز سو يکه منجر به صدور رأ يا در پرونده هیخواسته اول  .4

 ییدعـوا گونه  چیالمثل بوده است و خواندگان ه و پرداخت اجرت خلع یدبر  یصدور حکم مبن
ـ انـد. ازا  اقامـه نکـرده   يت بر ملک مورد دعویبر مالک یا تقابل مبنی یاعم از اصل رو، گسـترة   نی

  ن دعوا است.یدادگاه محدود به ا یدگیرس
بـر اثبـات و احـراز     یمبنـ  يه اصفهان ابتدائاً مبادرت به اقامه دعویریاداره کل اوقاف و امور خ  .5

ت مبادرت به طـرح  یجه و احراز وقفیپس از حصول نته کرده و یف ت نسبت به ملک متنازعیوقف
ر، یـ خواندگان کرده است؛ مـورد اخ  یتبه طرفام تصرف یالمثل ا و مطالبه اجرت خلع ید يدعو

ق مذکور در بند الـف  یک از مصادی چیت، مشمول هین ادعا و وقفیان ایم يباوجود ارتباط ماهو
 یفرجـام  یدگیو رسـ  یخواه ت فرجامیقابلست که ین یمدن ین دادرسییقانون آ 368و ب ماده 

ـ  يریپذ موجب فرجام یمدن یچه در دادرس آن  گر،یان دیرا داشته باشد. به ب از دادگـاه   يک رأی
ـ شده است. بـا ا  مطرح يشود، خواسته دعوا ناظر بر اصل دعوایدنظر استان میتجد ن وصـف،  ی
 يت از دعـوا یـ تبع  به یمگت مطرح شده بود، هیاست که اگر چند خواسته در کنار وقف یهیبد
شـده   ت بـا اعتبـار امـر قضـاوت    یـ وقف ين پرونده، دعاویدر ا اما .بودندیفرجام م  ت قابلیوقف

ن سبب که مشمول یدرست به ات مرتبط است، یبا وقف تاًیگرچه ماه خلع ید ياند و دعوا مواجه
  ندارد. یت فرجامیست، قابلیعنوان خواسته مرقوم ن

و مـوارد   یمـدن  ین دادرسـ ییقانون آ 368منطوق ماده  با توجه بهچه که گفته شد،  افزون بر آن  .6
و  ين موارد دعاویاز ا یکیکه  یخواه قابل فرجام يق آرایمصاد يبر احصا یمندرج در آن مبن

از  یک عرصه وقفـ یمطروحه و تفک يه و دعاویف  ت است، در مانحنیمربوط به اصل وقف يآرا
 يکه در عرصه موقوفه بنا شده، از جمله دعاو یانیاز اع خلع یدوط به مرب ي، دعویان احداثیاع

موضـوع فصـل هشـتم از     خلع یـد  يمطروحه صرفاً دعو يست و دعویمربوط به اصل وقف ن
  با اصل وقف ندارد. یاست و ارتباط یمدن ین دادرسییمقررات قانون آ
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ه اصفهان پـس از  یریاوقاف و امور خان شد، اداره ین بیشیپ يکه در بندها چنان آنگر، یان دیبه ب
رش ین امـر از اعتـراض و پـذ   یت و مصون ماندن ایبر احراز وقف یجه مبنیو حصول نت يطرح دعو

 بنـا بـر  نموده است کـه   خلع ید ياز عرصه توسط خواندگان، مبادرت به طرح دعو یت بخشیوقف
صـادره درخصـوص    ين شـعبه، رأ یصادره از ا يکشور و مفهوم رأ عالی دیوان 25ص شعبه یتشخ
ت وقـف قابـل   یواسـطه انتـزاع از اصـل    کـه عرصـه آن وقـف اسـت بـه      یملکـ  یانیـ از اع ید خلع

کـه   ایـن  را دارد. چه یخواه ت فرجامیمربوط به اصل وقف قابل يست و تنها دعاوین یخواه فرجام
صـادره   يمشـاهده اسـت و آرا   مربوط به اصـل نکـاح و طـالق قابـل     يز در دعاوین امر نیمشابه ا

ر یکشور را دارنـد و سـا   عالی دیواندر  یفرجام یدگیت رسیقابل ین دو عنوان حقوقیدرخصوص ا
شمول   واسطه عدم ن، نفقه و... بهیه، تمکیر مطالبه مهرین دو عنوان، نظیو مرتبط با ا ياقمار يدعاو
ـ در محـاکم تجد  یدگیت رسـ ی، صرفاً قابل368در ماده  ین اعالمیعناو  یدگیو رسـ دنظر را داشـته  ی
زمـان بـا    مـرتبط هـم   يک دعوای به شکلکه  این است، مگر یمنتف ين دعاویدرخصوص ا یفرجام
  باالگفته طرح شده باشند. يدعاو

  جهینت
که  یمدن ین دادرسییقانون آ 368ت اصل مذکور در صدر ماده یبر رعا یکشور مبن عالی دیوان يرأ
مطروحـه در   يدانـد و خـارج دانسـتن دعـو     یفرجام نمـ   دنظر استان را قابلیتجد يها  دادگاه يآرا

ل یذ ياست) از شمول استثنا یاش وقف که عرصه یان ملکیاز اع خلع ید يه (دعوایف  پرونده مانحن
  افته است.یاصدار  یح و قانونیصح به نحون اساس، یبر ا يماده موصوف و صدور رأ
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استادیار دانشگاه خوارزمی   رقیب يداود نیحس

  چکیده
وحـدت يرأ در کشـور  عـالی  دیوان
 صـــورت بـــه 805شـــماره  رویـــه
توافــق بــر خســارت  يزیــآم مناقشــه

کـه ایـن  بـر  مشـروط را  هیتأد ریتأخ
 قواعداز جمله  آمره قواعد برخالف

 ي. رأاسـت  رفتـه یپذنباشـد،   یبـانک 
ــذکور  ــر ازم ــد نظ ــ يا هع  و یمترق
 شـده  یتلقـ  روز اتیمقتض با همگام
 يازهـا ین بـه  توجـه  ینوع به و است

ــه  امــا دارد، خــود در را ياقتصــاد ب

 اقیاشـت  تـوان  ینم هم چندان یلیدال
ـ ا از برآمده  ینانـه ب را خـوش  يرأ نی
ـ ا يبـرا  یلـ یدال .ستینگر ادعـا نی

ـ ا لیاز تحل یجیوجود دارد و نتا  نی
ــه يرأ ــدر ا وحــدت روی ــه  نی مقال

کـه حاصل شده است از جملـه ایـن  
 یقــانون تیــفراتــر از ظرف يرأ نیــا
مذکور  يرأ .است وحدت رویه يرأ
بــر  یانیــپا ۀنقطــکــه  ایــن يجــا بــه

 یشـروع  ۀنقطـ  باشد، نظرها اختالف

 بر اختالفات تازه خواهد بـود و بـه  
ـ  قـانون  بـا  نیقی  به  بیقر احتمال   ای
ــه يرأ ــدت روی ــرید وح ــبا يگ  دی

ـ  .شوداصالح  مـذکور يرأ نیهمچن
 همخـوان  يچندان با منطق اقتصـاد 

 از ظـاهراً  نآ موجب به کهچرا ستین
 اصـل  اسـت  نتوانسـته  که يبدهکار
 نامحـدود  یتوافق با بپردازد را طلب
 ریتأخبرابر خسارت  نیچند توان می
  مطالبه کرد. هیتأد

  مقدمه
 نیطـرف که  این مگر«... دارد: یم مقررکه  آن یانیبند پا مخصوصاً ،یمدن یدادرس نییآ قانون 522 ماده

صورت که  نیبد ؛بود حقوقدانان و ها هدادگا نیب ظرن اختالف محل ،»ندینما مصالحه يگرید به نحو
ـ تأد ریتـأخ خسـارت   ینیب شیپ در ها اراده تیحاکم دیتحد يدر راستارا  522ماده  یبرخ  ریتفسـ  هی
 و وفصـل  حـل  و اخـتالف  بـروز  زمان بر ناظر و مصالحه به معناي صرفاًرا  یانیپا دیو ق نمودند یم

  .کردند یم یاراده تلق تیاصل حاکم بر يدیتأکآن را به  زین یو برخ کردند یم یتلق حساب هیتسو
 ه است.اراده را گرفت يجانب معتقدان آزاد ظاهراً وحدت رویه يرأ صدور باکشور  عالی دیوان

 راههمچنـان   اسـت،  سـاخته  محـدود  آمـره  قواعـد  با یرتعدم مغا به باز را آن چون وصف نیا با
 .اسـت  زیبرانگ و مناقشه ستیقواعد آمره مشخص ن رهیهمچنان دا رایز ؛اختالف را باز گذاشته است

قواعد ربـا کـه ریمغا سقف، ونبد یتراض ایاساس بوده است که آ نیبر هم زیاتفاقاً اختالف سابق ن
 هملذا بـاز  ؛مانده است یباق نحلیال سؤالو باز همچنان همان  اشد؟ب ینم است مرهاز قواعد آ عاًقط
 را شـاخص  مـازاد  یتراض آمره قواعد با یرتعدم مغا دیق استنادبا  یتصور نمود که دادگاه توان یم

نقد یک رأي 
 یعموم ئتیه 805شماره  رویه نقد وحدت يرأ بر ينقد

هیتأد ریتأخعالی کشور در خصوص توافق بر خسارت دیوان



1400سال سیزدهم، شماره بیست و پنجم، بهار و تابستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

103

 خواهد اختالفات موجد خود که است يا وحدت رویه يرأ و تعارض رفع چگونه نیا پس رد،ینپذ
  .است یرادقابل ا وحدت رویه يرأ نیا بر یینقدها چه که است نیا توجه قابل مسئلۀ پس ؟بود

موضـوع  کـه   ایـن  اول :اسـت  قابـل نقـد  مذکور  رویهوحدت  يرسد از سه جهت رأ یم به نظر
فراتـر از   ،اسـت  یو شـرع  یو حقـوق  يجانبـه اقتصـاد   همه يها یکه مستلزم بررس یمهم ياقتصاد
 و بـوده  زیـ آم مذکور همچنان مناقشه وحدت رویه يرأکه  این دوم ؛است وحدت رویه يرأ تیظرف
 يچندان با منطق اقتصـاد  يرأ نیا که رفتیپذ دیبا در نهایتو  ؛است ختهینر اختالف آتش بر یآب

 ازمنـد یبر اقشـار ن  نیرا از جانب قدرتمندان و متمکنبیشتري  يو موجبات فشارها ندارد یهمخوان
  .جاد خواهد کردیا

کشـور   عـالی  دیـوان  یعمـوم  ئتیه وحدت رویۀ یعموم ئتیه تیفراتر از ظرف وحدت رویه يأر .1
.است
در همگـان   يبرابـر  نیتضم در نهایتو  ییحفظ وحدت قضا يبرا يا لهیکشور وس عالی دیوان
 هییقـوه قضـا   یاداره حقوق یمشورت اتینظر یشود و اکثر حقوقدانان و حت یم یقانون تلق برابر

ـ با را وحـدت رویـه   يرأ .دانند یم يگذار را فاقد قدرت قاعده یعموم ئتیه زین  يبـر مبنـا   دی
از  یکـ ی .نموده است ینیب شیپ کشور عالی دیوان يبرا یاساس قانون که کرد ریتفس ییها رسالت
 نیتضـم  زیـ آن ن ياست که مبنا ییقضا وحدت رویه جادیکشور ا عالی دیوان فیوظا نیتر مهم

 يفـر یک یدادرس نییقانون آ 473و  472، 471در حال حاضر مواد  1.قانون است کسانیاعمال 
مقـرر   ق.آ.م. 471مـاده   موجـب  بـه  است. وحدت رویه يرأ جادیا بر ناظر 4/12/1393مصوب 

ها نسبت به موارد مشابه، اعم از  ا دادگاهیشور ک عالی دیوانهرگاه از شعب مختلف «شده است: 
ـ صادر شـود، ر  یمختلف ين، آرای، با استنباط متفاوت از قوانیو امور حسب يفرکی، یحقوق س یئ
ت ئـ ینـد نظـر ه  ا لـف کشـوند، م ه آگـاه  کـ ق یشور، به هر طرکل کا دادستان یشور ک عالی دیوان
از قضـات   یـک ننـد. هر که درخواسـت  یرو جاد وحدتیمنظور ا شور را بهک عالی دیوان یعموم

ل یـ ر دلکتوانند با ذ یز مین يدادگستر يالکا ویها  ا دادستانیها  ا دادگاهیشور ک عالی دیوانشعب 
را دربـاره موضـوع    یت عمـوم ئیشور، نظر هکل کا دادستان یشور ک عالی دیوانس یئق ریاز طر

و با  يا معاون وی عالی دیوانس یئر یاستبه رشور ک عالی دیوان یت عمومئینند. هکدرخواست 
معاون  يچهارم رؤسا و مستشاران و اعضا نده او و حداقل سهیا نمایشور کل کحضور دادستان 
 یماتخـاذ تصـم  و نسـبت بـه آن    یرا بررس مورد اختالفشود تا موضوع  یل مکیتمام شعب تش

ر مراجع، اعم یها و سا شور و دادگاهک عالی دیوانشعب  يت در موارد مشابه برایثرکا ينند. رأک
  .»اثر است... یشده ب یقطع ياالتباع است؛ اما نسبت به رأ آن الزم ریو غ ییاز قضا

قـانون.   صـحیح  اجـراي  در کشـور  عالی دیوان نظارتی نقش و مدنی ءآرا از خواهی ). فرجام1383هرمزي، خیراهللا. (  .1
رساله براي دریافت درجه دکتري حقوق خصوصی، تهران: دانشکده حقوق و علـوم سیاسـی دانشـگاه تهـران. ص

263.  
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ـ  دارد وجـود  کشـور  عـالی  دیوان يبرا يگذار قاعده تیظرفکه  این در مورد ـ عقا ریـ خ ای  دی
 عالی دیوانکه بر اساس آن  میمبنا بدان نیرا بر ا وحدت رویه يارائه شده است. اگر رأ یمختلف

ـ با کنـد،  یقصد مقنن را اعالم م صرفاًآن  لهیوس هشود، ب هیمزاحم قوه مجرکه  این کشور بدون  دی
 روشـن  را مقنن قصد فقط بلکه کند، ینم يا يگذار قاعده چیه واقع در شورک عالی دیوان مییبگو
 بـه  د.هسـتن  نظـر  نیهمـ  بـر ، يفرکیدر امور مخصوصاً  ،ما کشور حقوقدانان از یبرخ. سازد یم
 جادیا یتوانـد قاعـدة حقـوق یان قصد مقنن است و نمـیفقط ب وحدت رویه يآرا یبرخ اعتقاد 

وضـع   وحـدت رویـه   يکشور را در صـدور رأ  عالی دیوان یعموم ئتیهعمل  زین یبرخ 1.کند
 ریتفسـ  شـان، یاز نظر ا یعموم ئتیه فهیبلکه وظ دانند، ینم دیجد قاعده سیسأت ای دیقانون جد

ـ نظر دییـ أت يبرا مذکور حقوقدان. است مورد مناقشه نیاز قوان حیصح ـ نظر بـه  شیخـو  هی  اتی
 اسـت  بهتـر  مـا  حقوقـدانان  از یبرخـ  اعتقاد  به 3.استناد نموده است زین 2یحقوق اداره یمشورت
 حیترج ییقضا وحدت رویه جادیرا بر ا نیقوان حیصح ياجرا بر نظارت نقش کشور عالی دیوان

به  بیصادر کند که بتواند مانع آس وحدت رویه يرأ ییفقط در جا و ردیبپذ را ها دهد و کثرت
خست به خرج  وحدت رویه يدر صدور آرا وانید ندینما یم هیتوص و شود یعموم يها يآزاد

 منجمـد  و فسـرده  را ییقضا شهیاند و نکند نقض را یتال محاکم استقالل و ابتکار عملدهد تا 
وحدت  يرأ صدور با را کشور عالی دیوان يگذار قاعده تیصالح هم اگر بیترت هر به 4.نسازد
از آن اسـت.   یبه متن قـانون و ترشـح   دهیو چسب یحداقل يامر يگذار قاعده نیا میریبپذ رویه
حاصـل   یطیابتدا شرا دیبااست و  یطیمنوط به حصول شرا وحدت رویه يرأ صدور نیهمچن

ـ نما وحـدت رویـه   يرأ صـدور  به اقدام کشورعالی  دیوان یعموم ئتیهشود تا  ـ ا یبرخـ  .دی  نی
 يصـدور آرا  .2مختلـف؛   یقطعـ  يرأ دو کـم  صدور دسـت  .1: اند جمله دانسته نیرا از ا طیشرا

 ؛وحدت قانون مورد اختالف .4موارد مشابه؛  ایوحدت موضوعات  .3متفاوت از مراجع مختلف؛ 

  .200تهران: انتشارات میزان. ص ، چاپ دوازدهم، 1 ج حقوق جزاي عمومی ).1395. (ردبیلی، محمدعلیا  .1
االتباع است.  آراء وحدت رویه، ناسخ قانون نیست بلکه تفسیر قانون و الزم: «8/8/82مورخ  6670/7نظریه مشورتی   .2

، چاپ اول، تابسـتانکشور رسمی روزنامهاز مجموعه تنقیح قوانین و مقررات کیفري، غالمرضا شهري و...،  به نقل
ق.آ.د.ك آراء  270بـر طبـق مـاده    : «26/4/1380مـورخ   3664/7نظریه مشـورتی شـماره    ، پاورقی162، ص 1386

االتبـاع اسـت و لزومـی بـه انتشـار آن در عالی کشور از تاریخ صدور براي مراجع قضـایی الزم  وحدت رویه دیوان
عالی کشور، کاشف از نظر مقنن  باشد. زیرا رأي وحدت رویه هیئت عمومی دیوان روزنامه رسمی همانند قانون نمی

االجـرا گردیـده دي از قانون است که آن قانون پس از جري تشریفات و درج روزنامه رسمی الزمدرباره ماده یا موا
عالی کشور یا شعبه دادگاه تجدیدنظر برخالف رأي وحدت رویه هیئـت چه رأي صادره از شعبه دیوان است... چنان
ضـایی در حکـم قـانون اسـت،که رأي وحدت رویه براي مراجع ق عالی کشور باشد، با عنایت به این عمومی دیوان

مـورخ 16675از روزنامه رسمی شـماره   به نقل. »مانند این است که رأي صادره برخالف قانون صادر شده باشد...
11/3/1381.  

  .619ـ620جلد اول. چاپ دوم. تهران: انتشارات گنج دانش، صص . مدنی دادرسی آیین). 1396نهرینی، فریدون. (  .3
گزاران، صـص چاپ اول. تهران: انتشارات حق. قضایی رویه فلسفه در شیشه در دیو). 1395جعفري تبار، حسن. (  .4

  .48ـ49
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وحـدت و تشـابه موضـوع و .7 تهافـت؛  مـورد  يآرا تیـ قطع .6استنباط مختلف از قانون؛  .5
 مشـابه؛  هیقض اساس و اصل در هیرو و نظر اختالف .8 متفاوت؛ ریتفس وجوداستنباط مختلف با

  1.متهافت يآرا صدور هنگام مورد اختالفوحدت قانون  .9
 وحـدت رویـۀ   يرأ اماوجود دارد،  زین وحدت رویه يدر رأ شدهبرشمرده  طیشرا هرچند

 یعموم ئتیه وحدت رویۀ يرأ نیا در یآشفتگ نیا لیدلاست.  یسرشار از آشفتگ بحث مورد
ـ تأد ریتـأخ  التزام  معقول وجه زانیم نییتع که اصوالً دیامر د نیدر ا دیکشور را با عالی دیوان  هی
اسـت کـه مسـتلزم     ياقتصـاد  مخصوصـاً و  یکارشناس يها دگاهیو مستلزم ارائه د دهیچیپ يامر

 تیـ اسـت و در ظرف  يو اقتصـاد  یمالحظات شـرع  تیرعا ،یقیتطب یحقوق یمشاهده و بررس
 را قاعده اصالح و کرد یم بسنده آن در یقنیمت قدر به وانیبهتر بود د .ستین وحدت رویه يرأ
 التـزام   وجـه  نیـی تع يبـرا  مختلـف  يکشـورها . سـپرد  یمـ  گـذار  قانون يبرا مناسب یفرصت به

 ینـ یب شیپصورت که گاه با  نیبد ؛هستند یخوب یحقوق يها زمیمکان يدارا نقد وجه يقرارداد
 ياعطـا  نیو همچن شده توافق خسارت در برابرمعقول  انیز یابیمتعارف و گاه با ارز ةنرخ بهر

  2.اند توافق نموده نیاز ا یمعقول زانیم رشیو پذ نییاقدام به تع یبه قاض يدیصالحد اریاخت

.خود موجب تشتت آرا خواهد بود وحدت رویه يرأ .2
 واضـح  و روشـن  یمیتصـم  و بزند را اختالفات انیپا سوتکه  این يجا به يا گونه به وحدت رویه يأر

ـ  از رایز بود، خواهد دیجد اختالفات بر يآغاز خود باشد، کرده اتخاذ را بـر نیطـرف  یتراضـ  سـو  کی
با قواعد  رتیعدم مغاتوافق را منوط به  نیصحت ا گرید ياز سو واست  رفتهیپذ هیتأد ریتأخخسارت 

ـ آمسئله بوده است که  نیهم سؤالاصل  آنکه حال ؛نموده است ،یبانک مقرراتاز جمله  ،آمره  یتراضـ  ای
وحـدت يرأ واقـع  در .ریخ ای است ربا تیممنوعاز جمله  برخالف قواعد آمره هیتأد ریتأخبر خسارت 

 جـواب  گونـه  نیا ریخ ایوجه نقد مخالف قواعد آمره است  هیتأد ریتأخبر  یتراض ایکه آ سؤال نیبه ا رویه
محاکم و شـعبات ریدستگ يزیچ در نهایتلذا  !!!است حیصح نباشد آمره قواعد مخالف اگر که است داده

همچنـان ریخ ایمخالف قواعد آمره است  یمسئله که تراض نیکشور نشده است و پاسخ به ا عالی دیوان
هرگونه  یممکن است دادگاه نیبنابرا ؛آن پاسخ دهند هب دیخود با ها است و دادگاه سؤالو  دیمحل ترد

از  مخـالف قواعـد آمـره    وحدت رویـه  يرأ ریاخ قسمت استناد  را به هیتأد ریتأخخسارت  يبرا یتراض
 ،وحدت رویه يرأ ییابتدا بخش استناد  به یدادگاه در مقابلو  ردیربا بداند و آن را نپذ تیممنوعجمله 

متشـتت از يخواهد شد که همچنان آرا نیا جهینت .ردیرا بپذ هیتأد ریتأخخسارت  يبرا یهر نوع تراض

  .602ـ608جلد اول. چاپ دوم. تهران: انتشارات گنج دانش، صص . آیین دادرسی مدنی). 1396نهرینی، فریدون. (  .1
تعهـد يتـأخیر در اجـرا  ). 1398نژاد، همایون؛ محقق احمدآبادي، مصطفی. ( . براي تشریح مطلب بنگرید به: رضایی2

. 26، شـماره  7دوره . یخصوص حقوق پژوهش هینشر. )ییقضا هیحقوق موضوعه و نقد رو لیو آثار آن (تحل یپول
  .300ـ271 صص
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ـ  مسـتلزم  یحقـوق  ۀلئمس نیعنوان شد حل ا که چناناما  .شد خواهد صادر ها دادگاه ـ یب شیپ  يا قاعـده  ین
 بنا برو  شود یم اتخاذ ندرت هما ب یکه در نظام حقوق یموضع ؛است مقنن ياز سو دیجد یحت و واضح
مقـنن اسـت تـا متعاقبـاً    نیمجتهد يو فتاوا یفقه اتینظر یشگامیمستلزم پ خرق عادت همچون تجربه
  را داشته باشد. یروشن یقاعده حقوق ینیب شیپ تئجر

و موجـب تضـرر    اسـت  یخالف منطق حقـوق  هیتأد ریتأخخسارت  يسقف توافق برا نییعدم تع .3
.بود هدقرارداد خوا فیطرف ضع

ـ ا )!( آمـره  قواعد با آن نمودن محدود و یتراض مطلق رشیپذ به جهت وحدت رویه يأر راه را بـاز نی
 ينقد وجوه بدهکاران و ردیبپذ را يقرارداد گزاف التزام  با تمسک بدان وجه یگذاشته است که دادگاه

 کننـده  زنـده و  هـد د قـرار  قبـل  از تـر  اسـفناك  یتیوضـع جامعـه هسـتند را در    فیاز طبقه ضـع  نوعاً که
وحـدت يرأ .نـد ینما یم تملکرا  فاقد تمکنبدهکاران  داروندار ثروتمندان آن در که باشد ییها داستان
 يا ماده را آن در عمل واست برده  سؤال ریرا ز یمدن یدادرس نییقانون آ 522در واقع فلسفه ماده  رویه
بـهسرنوشت خسـارات خـود را    يقدرتمند چیحاضر ه وحدت رویۀ يبا رأ رایز ،نمود خواهد متروك
 يقـدرت و دسـت بـاالتر    يبلکه چون در انعقاد قـرارداد دارا  سپرد، ینم آن طیشرا و مذکور ماده دست
 هـا  دادگاه یگاه برخ لیدال نیخواهد نمود. به هم لیقرارداد تحم فیخود را بر طرف ضع طیشرا ،است
و از  اند زده آنبه اصالح  دستبه زحمت افتادن  باو  وحدت رویه يرأ نیا يظاهر یکاست جبران يبرا

 نمونـه  عنوان به ؛اند نموده استفاده زین حقوقو منابع  ینظام حقوق تیو تمسک به کل ییقضا ریحربه تفس
اسـت یمنطقـ  يریتفسـ ...«استدالل نموده است که:  نیخود چن يرأ در اصفهان استان دنظریتجد دادگاه
ـ متضمن لزوم رعا وحدت رویه يرأ و کند یم یعقالن جهیدرنت و دهد یمرا سامان  تیکه واقع تمـام تی

سـخن گـر یبه د ».باشد یم يرأ يهم در اجرا یدر تعهدات پول یقانون مدن 230ماده  طیالزامات و شرا
 در کـه  طـور  همان و است نبوده یرپولیغ تعهداتاز  یپول ونیدادن د يدرصدد رجحان و برتر يرأ نیا
 نیبـا قـوان   یرتیمغـا  کـه  ی صـورت  در التزام،  وجه يرأ مقدار در موردآمده است  وحدت رویه يرأ لیذ

ـ ا کـه  اسـت  اشکال فاقد و معتبر شرط باشد، نداشته یپول مقرراتاز جمله  يامر ـ در مقـام ب  يرأ نی  انی
نـاظر بـر ،وحدت رویه يرأ لیذ در مقررات کلمه دیق و نبوده وجه التزامخسارت  زانیمطلق م رشیپذ

 يبر مبنـا که  یو قواعد و مقررات نیاصول، مواز است؛موضوعه  نیشرع و قوان نیاصول و قواعد و مواز
 را وجـه التـزام   مقـدار  در دادگـاه  کنتـرل  و نظارت ،وحدت رویه ي. رأاند یاجتماع اتیواقع و تیعقالن
 کـه در  طـور  همـان ، بر اصل مبلغ گردد طیمح دیخسارت نبا ت دارد کهین امر عنایبر او  کند ینم سلب

 جعفـر  امـام  حضـرت  از یالحلب محمد تیروااز جمله  ،وجه التزام شرط جواز در مورد ینصوص شرع
 5 جلـد  ،یالکـاف  کتـاب  از به نقل( »کراه عیبجم حطی مالم جائز شرط هذا«است: شده  انیب، (ع) صادق
 عـدم  بـه  مشـروط  معصـوم،  امام را جواز حدود مورداشاره تیروا مطابقکه  این به تیعنا با .)290 ص

 و احاطـه  یشـرع  جـواز  عـدم  بـه  نظر و اند داشته انیاز اصل ثمن و تعهد ب شرط مقدار تجاوز و احاطه
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 ،اسـت  یشـرع  و یقـانون  نیمواز به محدود آن يآزاد و نیطرف ارادهکه  این و وجه اصل از شرط تجاوز
 نیمتعاقـد  یو تراضـ  ستیمطلق ن ـ دنظریتجد محترم دادگاه استدالل برخالف ـو اراده   تیاصل حاکم

و اخـالق   یبه قانون و نظم عموم دیمق نیاست و اراده آزاد طرف يودیحدود و ق ينامحدود نبوده و دارا
 وجـه التـزام   خسـارت  گـزاف  یمبلغ کم، یمبلغ يبرا بتوانند نیطرف تا ستین حدومرز یو ب استحسنه 

 و میتسـل  بـر  قـدرت  شـرط  و نیطرف یواقع قصد و اراده با مخالف وجه التزامشرط گزاف  .کنند نییتع
 است؛شرط  یو مخالف قواعد عموم ییدارا کیدر  معوض و عوض شدن جمع موجب و یعموم نظم

 نبـوده  یواقعـ  هیعل مشروط اراده و باشد مقابل طرف يبرا نانیاطم و اعتماد جادیا يبرا که یشرط چراکه
قـرارداد بـا    ياگـر اجـرا   ایو  باشدنداشته  میبر تسل یقدرت عمل هیعل مشروط شرط، بودن گزاف با ای و

 کـه بشناسـد، چرا  تیآن را به رسم دینامطلوب باشد دادگاه نبا يآثار اقتصاد يدارا ایو  یاخالق اجتماع
ـ  هسـتند که خـالف اخـالق حسـنه     یخصوص يقراردادها... دتوان یمحکمه نم« .ق.م 975مطابق ماده   ای

 ،شـود  یمـ  محسوب یعموم نظم با مخالفگر یبه علت د ای جامعه احساساتکردن  دارحهیجرواسطه  به
کـه مخـل نظـم     ییعقـود و قراردادهـا   ،یمدن یدادرس نییقانون آ 6مطابق ماده  ...».گذارد اجرا موقع به

ـ ترت قابـل  دادگـاه  در دنشـرع باشـ   نیبا مواز ریبرخالف اخالق حسنه که مغا ایو  یعموم  دادن اثـر  بی
 وجـه التـزام   شرط و باشد وارده انیز از شیب دتوان ینم شده نییتع وجه التزامو خسارت وارده و  ندستین

مجازات متخلف باشد و مبلغ آن مازاد بر اصل ثمن و تعهد  ینوعو  مهیکه کارکرد آن جر مازاد بر اصل
ـ ملزم بـه رعا  نیو طرف است له باشد، خالف انصاف و موجب دارا شدن بالجهت مشروط يقرارداد  تی

  .نیچه رسد به طرف را نداردمجازات نامتناسب با جرم  نییتع اریاخت زیتناسب هستند و مقنن ن
ـ محـاکم ن  ریسا ياز سو يرأ نیا در آمده يها که استدالل ،اصفهان استان دنظریتجد دادگاه يأر گـاه   زی

مذکور  وحدت رویۀ يرأ مطلق رشیپذ جهینت از اجتناب ینوع در واقع به ،است گرفته قرار استفادهمورد
  خالف عدالت است. است که قطعاً

  
  يریگ جهینت
اسـت کـه    رو هروب یبا مشکالت ،شکن و سنت یمترق يظاهرداشتن  رغم علی ،805 شماره وحدت رویه يأر
 کـه  يا لهینو است، وسـ  يقواعد جادیدر ا وحدت رویه يرأ يبرا الزم يها تیظرف فقداندر بیشتر  آن شهیر
 جـاب یا يگـذار  قانوننه توانسته است بدان برسد. ضرورت وحدت مرجع  و است نموده هیتوج را هدف نه
 بـه  اعتمـاد  صـورت  نیا ریغ در باشد، داشته نهیزم نیا در را قدرت حداقل ینیتقن مشابه مرجع هر دینما یم

ـ  ینمـ  وحـدت رویـه   يرأ .افتـاد  خواهد خطر به آن یکپارچگی و یحقوق قواعد  يدر خصـوص امـر   دتوان
 تر کوتاه یابزار حقوق نیدست ا ؛بپردازد موانع رفع به ییقضا يآرا اختالفات بر مبناي صرفاًو مهم  ياقتصاد

  .است لینخ از
مهـم   یبا قواعـد آمـره خـود موجـد اختالفـات      یتراض عدم مخالفت بر دیتق به جهت وحدت رویه يأر

را بر همان  ریا خی با قواعد آمره دارد یمخالفت هیتأد ریتأخبر  یتراض ایکه آ یاساس سؤالخواهد شد و همان 
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وحدت  يرأ کی کارکرد است وانستهنت وحدت رویه يرأ نیا نیبنابرا ؛گذشته مسکوت گذاشته است اقیس
 محـدود  ضـمن  تـا  درصددند افتادن زحمت به با محاکم یبرخ که است طرخا نیبه هم .را داشته باشد رویه

  کرده باشند. تیرعا زیرا ن وحدت رویه يرأ در ظاهر ،وجه التزام خسارت زانیم نمودن
بیشـتر   در یدر پرداخـت مطالبـات مـال    یگرفته است که نـاتوان  دهیرا ناد تیواقع نیا وحدت رویه يأر
اسـت   طاقیماال فیتکل ینوع یناتوان مال نیا یمجازات مال نیاست و بنابرا یمال تمکن  عدم جهیدرنت مواقع

وجه  گزاف شروط لیتحم باگذشت که  هدانخو يچند .داشت خواهد یپ در رابدهکار بیشتر  شدن غرق و
 هـا  دادگـاه قـرارداد در   فیطرف ضـع  هیعل يقو طرف يدعاوشاهد  ،يمطالبات نقد هیتأد ریتأخ يبرا التزام
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 کارشناسی ارشد مدیریت گرد محمدتقی روان

 
  

  چکیده
هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداري   
بـــه موجـــب دادنامـــه شـــماره    

ــ1225 ــورخ  1224ـ  06/10/1399م
ــاب   عــدم محاســبهحکمــی را در ب

شـده   کسرِ کسور بیمـه » کاري اضافه«
آن دسته از کارمندان مشمول قـانون  
مدیریت خدمات کشوري که از نظر 
ــابع صــندوق   فصــل بازنشســتگی ت

پـاداش  «اجتماعی هسـتند در   نیتأم
ــدمت  ــان خ ــان   »پای ــان در زم آن

 سـاله  پـنج  برنامـه  قـانون  حاکمیـت 

  .است نمودهصادر  توسعه، ششم
این رأي کـه در پـی تعـارض      

آراي صادره از شعب دیوان عدالت 
اداري صادر گردیده مبتنی بر چنـد  

است که در متن بندهاي » استدالل«
رأي مذکور بیـان   ثالثاًو  ثانیاً، اوالً

بنـدي   صـورت  مالحظه شده است.
ــا اســتدالل ــت در مضــمون  ه و دق

ــا، آن ــحکا هـ ــرادات و تیـ  از ایـ
ـ عداشکاالت قـانونی   و  اردي دا دهی

همین اشکاالت موجب گردیده تـا  

، حکم بر عدم »گیري نتیجه«در مقام 
کاري کارکنانی که از  محاسبه اضافه

ي کســر شــده در ا مــهیبآن کســور 
پاداش پایـان خـدمت آنـان صـادر     
شود. در این مکتـوب سـعی شـده    
است نسبت بـه تشـریح برخـی از    
اهم این ایرادات قـانونیِ وارده بـر   

گیري  نتیجه«و نیز بر ها استداللمتن 
منــدرج در مــتن رأي  »نادرســت

  مذکور پرداخته شود.

برنامـه   قـانون  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، هیأت عمومی دیوان عدالت اداري،واژگان کلیدي: 
ی و فرهنگـی، قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري،      اجتماع پنجم و قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي،

  اجتماعی. نیتأمقانون 
  

  مقدمه
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري را باید باالترین رکن در دیوان دانست؛ که آراي صادره آن براي 

ي اجرایی و مقامات تصمیم گیر و حتی نهادهاي ها دستگاهقضات دیوان عدالت اداري و براي تمام 
رایی دارد و لذا از این جهت آراي صادره ایـن هیـأت از اهمیـت و حساسـیت     نظارتی، ضمانت اج

ی از جهات اهمیت آراي هیأت عمـومی، مضـار و منـافعی اسـت کـه      کی بسیار باالیی برخوردارند.
  .گردد یمشامل همه مشمولین آراي مذکور 

ي هـا  دسـتگاه جمع کثیري از کارمندان دولت شاغل در  کند یمدر هر رأیی که این هیأت صادر   
تا نگاه کارکنان دولـت و   گردد یمامر موجب  نیهم شوند. »متضرر«و یا  »منتفع«اجرایی از مفاد آن 

نهادهاي نظارتی نسبت به آراي این هیأت با حساسیت باالیی دنبال شود. و طبعـاً از ایـن منظـر     نیز
نان در هـر رأیـی   مسئولیت خطیري بر دوش اعضاي محترم هیأت عمومی دیوان نهاده شده است. آ

 در ترازوي قانون» عمومیهیأت «نقد و بررسی رأي 

 نقد یک رأي 
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رعایـت دو حـق قـانونی را     ستیبا یمزمان  هم کنند یمربط صادر  که مطابق با قانون و مقررات ذي
مستخدمین و کارکنان و از سوي دیگـر حـق قـانونی     مطمع نظر قرار دهند، از یک سو حق قانونی

و دقیق قانون دو چنـدان   ها را در فهم درست اجرایی؛ و طبعاً همین امر ظرافت کار آن يها دستگاه
  .کند یم

نگر و دقیق، نسبت بـه   ؛ به نظرم جاي یک نگاه جامعشود یمو اما اینک وفق مالحظاتی که بیان   
هیأت عمومی، خالی  06/10/1399مورخ  1224ـ1225صدور رأي  در مفاد قوانین استناد داده شده،

ي قانونی مواجـه نمایـد   ها رتیامغاست و همین امر موجب گردیده تا رأي را با تعارض درونی و 
  .شود یمکه در ادامه به شرح و تبیین هریک از این موارد پرداخته 

ي بـه مـتن رأي دادنامـه یـاد شـده      ا مالحظـه براي فهم بهتر این مالحظات انتقادي، ابتدا الزم است 
آورده شده است، تا پـس   ثالثاً ثانیاً، اوالً، بند کلی: 3یی است و در ها استداللداشته باشیم که حاوي 

  از آن نسبت به تحلیل و نقد آن اقدام الزم صورت گیرد.
  
هیأت عمـومی   06/10/1399مورخ  1224ـ   1225متن رأي دادنامه شماره   .1

  دیوان عدالت اداري
  :باشد یممتن رأي دادنامه مذکور به شرح زیر 

  .است محرز آراء در تعارض الف)«
 کارمنـدان  بـه « 8/7/1386 مصـوب  کشـوري  خـدمات  مدیریت قانون 107 ماده اساس بر: اوالً ب)

 مزایـاي  و حقوق آخرین ماه یک خدمت سال هر ازاي به شوند می بازنشسته که قانون این مشمول
 و.» شد خواهد پرداخت شده ذخیره هاي مرخصی به مربـوط وجوه اضافه بـه) سال سی تا( مستمر
 العاده فوق) 68( ماده) 5( و) 3( ،)2( بندهاي در مذکور هاي العاده فوق«...  فقط 76 ماده تبصره طبق

  .باشد نمی مستمر هاي العاده فوق جزو کار اضافه و.» گردند می تلقی مستمر
 مصـوب  ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجم برنامه قانون) 235( ماده اصالح قانون به مستند: ثانیاً
 15/10/1389 مصـوب  ایـران  اسـالمی  جمهوري توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون« ،18/12/1394

 توسـعه  ششم ساله پنج برنامه قانون تصویب با و تمدید شمسی هجري 1395 سال پایان تا حداکثر
 حکم بنابراین.» شود یم االثر ملغی آن ابالغ و ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،

 از قبـل  تـا  کـه  خـدمت  پایـان  پـاداش  در کار اضافه احتساب بر مبنی مزبور قانون 59 ماده در مقرر
 بازنشستگی کسور آنان کار اضافه العاده فوق از) 1/1/1388( کشوري خدمات مدیریت قانون اجراي
 فرهنگـی  و اجتماعی اقتصادي، توسعه ششم ساله پنج برنامه قانون شدن اجرایی با است، شده کسر

 و نـدارد  استناد قابلیت خود زمانی بازه از خارج در و است شده االثر ملغی ایران اسالمی جمهوري
 مؤیـد  نیـز  اداري عـدالت  دیوان عمومی هیأت 7/11/1392ـ838 الی 778 شماره رویه وحدترأي 
  .است امر این
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 توسـعه  ششـم  برنامـه  قـانون  حاکمیـت  زمـان  در و 1396 سـال  در شاکیان که این به توجه با: ثالثاً
 لحـاظ  بـراي  حکمـی  کـه اند  شده بازنشسته ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،

 عمـومی  قوانین بنابراین و ندارد خدمت پایان پاداش در آن لحاظ و بیمه حق کسر جهت کار اضافه
 ،1398 ،1399 سال يا بودجه قوانین 12 تبصره الف بند موجب به مضافاً است، حاکم زمینه این در

 و خـدمت  پایـان  پـاداش  پرداخـت  قانون به دولت کارکنان به خدمت پایان پاداش پرداخت 1397
 ارجـاع  آن 1379 سـال  اصـالحیه  و 1375 مصـوب  دولت کارکنان به ضروري يها نهیهز از بخشی
 هـاي  العـاده  فوق و حقوق آن موجب به که است گردیده تعیین سقف آن پرداخت براي و شده داده

 قـانون  106 مـاده  موجب به و باشد می خدمت پایان پاداش محاسبه مبناي بازنشستگی کسور مالك
 هـاي  العاده فوق اضافه به ثابت حقوق بازنشستگی کسور محاسبه مبناي: «کشوري خدمات مدیریت
هـا   آن جـزء  کـاري  اضـافه  العـاده  فـوق  و باشـد  یمـ  قانون این 68 ماده» 10« بند العاده فوق و مستمر

   باشد. خدمت پایان پاداش در احتساب قابل تا باشد ینم
  ».شود یم داده تشخیص صحیح شکایت، رد بهرأي  بنابراین

  
دادنامــه شــماره » نتیجــه«و » مفــاد«مالحظــات انتقــادي در خصــوص   .2

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 1224ـ1225
ـ ا کـرده به منظور کمک به خواننده فهیم این نقد، سعی » مالحظات انتقادي«ما در این  بـه همـان    می

شـروع   بند اوالًخود را از مطالب ذکر شده در متن  نظرات ترتیبی که متن رأي نگارش یافته است،
  به پایان برسانیم. بند ثالثاًو در نهایت با بررسی انتقادي مفاد 

  
  مذکوررأي  اوالً بند در رفته به کار استدالل پیرامون انتقادي ) مالحظات2ـ1

رأي مذکور، استدالل نادرسـتی اسـت؛ چـرا کـه      بند اوالًکار رفته در  پر واضح است که استدالل به
و  »العـاده مسـتمر   فوق«تعریف دو مفهومِ مختلـف   کشوري، خدمات مدیریت قانون متن برخالف

؛ و این در حالی است که بین این دو مفهوم در این استدالل یکی گرفته شده است »مزایاي مستمر«
در  »العـاده مسـتمر   فـوق «و مصادیق  معنا معنایی و مصداقی وجود دارد. تفاوت در قانون مذکور،
 »مزایاي مسـتمر «قانون یاد شده احصاء گردیده است ولی از مفهوم و مصادیق  76تبصره ذیل ماده 
  1ذکر نشده است. صراحتیا مصداقی به  گونه تعریف و چیه در قانون مذکور،

                                                            
 بخشـنامه  صـدور  بـا  جمهـور  رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت وقت جانشین بار یک که این توضیح  .1

 در شـان ی. اکنـد  تعریـف  »همسـان « را مفهـوم  دو معنی ایـن  کرد سعی 13/03/1393 مورخ 3269/93/200شماره 
 مـاده  1 تبصـره  و 107 مـاده  در مذکور »مستمر مزایاي و حقوق«عبارت  از منظور«: کردند اعالم موصوف بخشنامه

اسـت   مـذکور  قـانون  76 مـاده  تبصـره  در مقـرر  مستمر هاي العاده همان فوق کشوري، خدمات مدیریت قانون 122
 و مـدیریت  توسـعه  وقـت  معـاون  بالفاصـله  که دانیم می ولی) 68 ماده 5 و 2،3 يبندها در مذکور هاي العاده فوق(

شـماره   بـه  دیگـري  بخشنامه صدور با و مخالف گرفتند موضع بخشنامه این به نسبت جمهور رئیس انسانی سرمایه
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  دانم: الزم میبراي فهم بهتر این مطلب ذکر چند نکته را 
: قانون مدیریت خـدمات کشـوري کـه در     107در متن ماده باید بدانیم که در حکم تجویز شده  اوالً

استفاده » مزایاي مستمرحقوق و «خصوص پاداش پایان خدمت کارمندان صادر شده است؛ از مفهوم 
بنـد اوالً ذکـر شـده     که در پایـان  و لذا این» هاي مستمر العاده فوقحقوق و «و نه مفهوم  1شده است 

اگرچه سخن درستی است ولی به کـار  » ؛باشد ینم» هاي مستمر العاده فوق«جزو کار  اضافه«...  است
مزایـاي  حقـوق و  «قانون مذکور که براي پاداش پایـان خـدمت از مفهـوم     107موضوعِ حکم ماده 

چـه را کـه مصـداق حقـوق و      گذار صـرفاً هـر آن   از نظر قانون چون .دیآ ینمشده،  استفاده» مستمر
در محاسبه پاداش پایانِ خدمت کارمندانِ مشمول، منظور گـردد و   ستیبا یمباشد، » مزایاي مستمر«

از مصـادیق   آمـد کار بنا بـه توضـیحی کـه در ادامـه خواهـد       العاده مستمر. و اضافه نه مصداقِ فوق
  هست.» مزایاي مستمر«

: ي اجرایـی مشـمول قـانون مـدیریت خـدمات      ها دستگاههمه کارکنان شاغل در  »کار اضافه«از  ثانیاً
تـا قبـل از صـدور بخشـنامه      انـد  یاجتماع نیتأمکشوري که از نظر فصل بازنشستگی تابع صندوق 

جمهـور،   معاونت سـرمایه انسـانی رئـیس    وقت نیجانش 17/04/1393مورخ  5271/93/200شماره 
مزایاي «ي کم شده از مصادیق ا مهیبکه از آن کسور » کار اضافه«شده است و این ي کسر ا مهیبکسور 
مبناي محاسبه در احتساب پاداش پایان خـدمت کارکنـان مشـمول     ستیبا یمو لذا  2است.» مستمر

  قرار گیرد.
مبتنـی  رأي مذکور با توجه به توضیحات فوق  بند اوالًاز آنجایی که بنیان استدالل نهفته در  بنابراین:

                                                                                                                                                  
 بخشـنامه  این در بخشی از ایشان صریح. سخن کردند از اجراي آن، جلوگیري 24/03/1393 مورخ 3699/93/200
 صـالحیت  در عـادي  قـوانین  تفسیر و شرح اساسی، قانون سوم و هفتاد اصل به مستند که این به عنایت با« بود این

 تفسـیر  اخذ به موکول 13/03/1393 مورخ 3269/93/200 شماره بخشنامه اجرايلذا  است، اسالمی شوراي مجلس
  ».بود خواهد اسالمی شوراي مجلس از

سوي دولت صـورت نگرفتـه    از مفهوم در قالب الیحه این از تفسیري نه تنها درخواست تاکنون زمان آن از البته و  
  ، درباره آن ارائه و تصویب نشده است.»استفساریه«یا  »طرح«هم تفسیري در قالب  گذار قانون سوي ازاست، 

  قانون مدیریت خدمات کشوري آمده است: 107در متن ماده   .1
 مزایـاي  و حقـوق  آخـرین  مـاه  یک خدمت سال هر ازاي به شوند می بازنشسته که قانون این مشمول کارمندان به«  

 سـابقه  از قسـمت آن  .شد خواهد پرداخت شده ذخیره هاي مرخصی به مربوط وجوه اضافه به) سال سی تا( مستمر
 وجـوه  ایـن  دریافت مشمول که خدمتی سنوات از اند نموده دریافت بازخریدي وجوه آن ازاء در که کارمند خدمت

 ».شود می کسر گردد یم
ي ها دستگاهطور کلی همه کسانی که شاغل در یکی از  کار شاکیان و به دولت از آن جمله اضافه کارمندان کار اضافه  .2

 از قانون مـذکور  101و حسب اختیارات حاصل از ماده  اند يکشورقانون مدیریت خدمات  5اجرایی موضوع ماده 
مصـادیق   از بـوده  يا مـه یب کسـور  مشـمول  کـه  تـاریخی  آن ؛ تااند یاجتماع نیتأم قانون تابع بازنشستگی فصل نظر
 به کـار  »استدالل نوع« اساس بر و اجتماعی نیتأمکه بر اساس قانون و مقررات  توضیح این. است »مستمر مزایاي«

طور مستمر به کارکنان  به» کاري اضافه«از آنجایی که  10/10/87مورخ  657ـ658 شماره رویه وحدترأي  در رفته
اجتمـاعی واریـز شـده اسـت؛ لـذا از مصـادیق        نیتأماز آن کسر و به صندوق  مربوطهمذکور پرداخت و حق بیمه 

  .گردد یمبوده و مبناي محاسبه در احتساب پاداش پایان خدمت کارکنان مذکور  »مزایاي مستمر«
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، لـذا  اسـت » مزایـاي مسـتمر  «بـا  » هـاي مسـتمر   العاده فوق«بر خلط میان معنی و مصادیق دو مفهوم 
، و در عین حال با مضمون و منطـوق برخـی از   باشد یمگیري حاصل شده از آن هم نادرست  نتیجه

اجتمـاعی و حتـی بـا مفـاد رأي وحـدت رویـه        نیتأممفاد قانون مدیریت خدمات کشوري، قانون 
  هیأت عمومی مطابقت ندارد. 657ـ658ره شما

  
  مذکوررأي  ثانیاً بند در رفته به کار استدالل پیرامون انتقادي مالحظات .2ـ2

قانون برنامه پنجم توسـعه   59مفاد ماده «خالصه استدالل به کار رفته در این بند این است که چون 
داشـته، لـذا    تیـ ) حاکم1390ـ1395(صرفاً در طول بازه زمانی حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه 

خـارج   ) درخدمت کارکنان مشمول پایان پاداش در شده بیمه کسر کار اضافه ریتأث( درانحکم مقرر 
که مضمون آن مجدداً در قانون برنامه ششم و یـا قـوانین    از بازه زمانی قانون مذکور با توجه به این

مبنـاي اقـدام    توانـد  ینمـ  و گذار قرار نگرفته اسـت؛ قابلیـت اسـتناد نـدارد.     دیگر مورد تأیید قانون
  ي اجرایی مشمول باشد.ها دستگاه

  نونی به شرح زیر مواجه است:در نگاه ما این استدالل هم با اشکاالت قا
:  »کسـانی «قـانون برنامـه پـنجم توسـعه از مفهـوم       59گذار در ابتداي پاراگراف دوم ماده  قانون اوالً

(یعنی همـان  » کسانی«که مصادیقِ مفهومِ  این امر حکایت از این دارد؛ مادامی و1استفاده کرده است.
کـه از آن کسـور   » کاري اضافه«از مزیت محاسبه  دیبا یماند،  ي اجرایی شاغلها دستگاهکارکنان) در 

ي کسر شده است؛ در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی خود برخوردار گردند و طبعاً ا مهیب
یعنی همان کارکنان در طول اجراي قـانون برنامـه پـنجم توسـعه      »کسانی«این مفهومِ  همه مصادیق

 تـوان  ینمـ انـد و لـذا    ي اجرایی شـاغل ها دستگاهکماکان در  و خیلی از این افراد اند نشدهبازنشسته 
لُه شیء«ها را به استناد قاعده فقهی و حقوقی  حقوق مکتسبه آن بطالی قُّ اَلقَدیم ح نادیده گرفـت   2» اَلّ

ماهیـت  محروم کرد و البته این امر در عین حال بـه نوبـه خـود حکایـت از      حقوقشانها را از  و آن
  قانون برنامه پنجم توسعه دارد. 59ر در این پاراگراف ماده حکم مقر فرازمانی

قانون مذکور حـداکثر   235اگرچه کلیت قانون برنامه پنجم توسعه به استناد قانون اصالح ماده  :ثانیاً
  1395تا پایان سال 

خوریم  ولی در تمام قوانین برنامه اول تا پنجم گاهاً به مواردي برمیهجري شمسی حاکمیت داشته 
در راستاي تأیید این مطلب و موارد براي بعد از بازه زمانی آن قانون، ضمانت اجرایی دارند.  نآ که

  .شود یمعنوان نمونه و مثال اشاره  با پرهیز از تطویل کالم صرفاً به دو مورد به
                                                            

کار آنان کسـور   العاده اضافه ) از فوق01/01/1388( يکشورتا قبل از اجراي قانون مدیریت خدمات  کسانی که... «  .1
پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسـبه   در بازنشستگی کسر شده است. متناسب با مبالغ کسر شده،

  ...» گردد یم
. شـود  ینمـ  زمـان  مـرور  مشـمول  ثابـت،  مسلم یعنی حق» ببرد. بین از را قبلی آمده وجود به حق تواند ینم چیزي«  .2

  )مدنی قانون 97 ماده موضوع(
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توسعه، ي دولتی صنعت برق است که به استناد قانون برنامه سوم ها شرکت اساسنامهدر مورد  مثال اول:
 از سوي هیأت وزیران تصویب ولی تا به امروز ضمانت اجرایی دارند.

کـه تمامـاً    ي در سراسر کشورا منطقهي برق ها شرکتاساسنامه شرکت توانیر و تمام که  توضیح این
در زمان حاکمیت همـین   برنامه سوم توسعهقانون  4؛ حسب اختیارات حاصل از مفاد ماده اند یدولت

لغایت  1379زمانی حاکمیت قانون برنامه سوم از  بازه هیأت وزیران رسیده است. قانون به تصویب
از آن زمان تا به امروز کماکان بـر اسـاس همـان اساسـنامه      ها شرکت، ولی تمام این باشد یم 1383

 حـال  در ي شـده باشـد،  ا اشـاره که در قوانین بعدي به این موضوع  مصوبِ هیأت وزیران بدون این
رسـانی خـود    ؛ و در چارچوب وظایف مندرج در اساسنامه به ادامـه فعالیـت و خـدمات   اند تیفعال

، که سالیانه میلیاردها ریال ها شرکتمشغول هستند. و در عین حال هیچ نهاد نظارتی تاکنون بر این 
قانون برنامه سـوم توسـعه در    4بند گردش مالی دارند؛ این ایراد را وارد نکرده است که چون مفاد 

ین تصویب شده بعد از بازه زمانی حاکمیـت آن مـورد تأییـد قـرار نگرفتـه اسـت، پـس مفـاد         قوان
را حسـب اختیـارات حاصـل از مفـاد قـانون       ها شرکتنامه هیأت وزیران که اساسنامه این  تصویب

گونـه اقـدام و    االثر خواهد بود و بر این اساس هـر  تصویب قرار داده است ملغی مورد برنامه سوم،
فاقد وجاهت قانونی است! یـک چنـین اسـتداللی را     1383ي مذکور بعد از سال ها کتشرفعالیت 

  هیچ نهاد نظارتی تاکنون نکرده ونمی کند.
  

  قانون برنامه پنجم توسعه است. 50مورد نحوه اجراي مفاد بند الف ماده  در مثال دوم:
نسبت به تصـویب افـزایش   «... به موجب مفاد بند یاد شده، به هیأت وزیران اجازه داده شده است: 

هـاي موضـوع فصـل دهـم قـانون مـذکور از جملـه تسـري          العاده جداول و امتیازات و میزان فوق
 125) و... با رعایت مـاده  50%درصد (العاده ایثارگري در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه  فوق

مصوبات هیأت وزیران، «و بعد هم ذکر شده است که » قانون مدیریت خدمات کشوري اقدام نماید
شوراي حقـوق و دسـتمزد و شـوراي توسـعه مـدیریت در سـقف اعتبـارات مصـوب منـدرج در          

  »ي سنواتی استها بودجه
  ست؟حال ببینیم که نحوه اقدام و اجراي مفاد این بند چگونه و در چه تاریخی صورت گرفته ا

 سـت یبا یمـ القاعـده   رأي هیأت عمومی، علـی  ثانیاًبر اساس مفاد و نوع استدالل مندرج در بند   
تا  90ي ها توسعه (سالدر بازه زمانی حاکمیت قانون برنامه پنجم  50اجراي مفاد این بند الف ماده 

اجرا در نیامده باشد، با اجراي قانون برنامه  به ) صورت گرفته باشد! و اال اگر در این بازه زمانی،95
کـه در آن   اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران به دلیل ایـن  ششم توسعهساله  پنج

  االثر خواهد شد! یملغ ذکري از این امر نشده است،
خ مـور  54057ت /162862نامـه شـماره    رغم ابالغ تصویب دانیم که این افزایشات علی ولی می  
بلکه بعد از زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه به اجرا در نیامد، هیأت وزیران، در  21/12/95
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 مصـوبه  موجـب  گذشت قریب به دو سال از آخرین سال حاکمیت قانون برنامه پنجم توسـعه، بـه  
  .آمدبه اجرا در  01/12/1397دستمزد از تاریخ  و حقوق شوراي 20/12/1397 مورخ

است که چرا بعد از اتمام دوره زمانی حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، همه کارمندان حال پرسیدنی 
؟ و در عین حال از سـوي هـیچ نهـاد نظـارتی هـم مـورد       اند شدهدولت از این افزایش امتیازات برخوردار 

قـانون مـذکور    50که بپذیریم مفاد بند الف ماده  یک دلیل دارد و آن این امر تنها. این اند نشدهاعتراض واقع 
  و اجراي آن صرفاً معطوف به همان دوره حاکمیت قانون برنامه پنجم نیست.دارد.  ماهیت فرازمانی

 59قسمت دوم ماده  نامه اجرایی آیینمفاد عنایت داشته باشیم که  مزید بر نکات بیان شده، باید :ثالثاً
 05/10/1395 مـورخ  ه 51128/ت/12290نامـه شـماره    موضوع تصـویب  برنامه پنجم توسعهقانون 

. است باقی خود قوت بهکماکان  ي اجرایی ابالغ گردیده،ها دستگاههیأت وزیران که جهت اجرا به 
پاداش پایان خـدمت  در  »کار کسرِ کسور شده محاسبه اضافه« به موضوع دوماندر بند  ي کها نامه آیین

  1تأکید شده است. ،کارمندان مشمول
قانون » 138«دانیم که به موجبِ مفهومِ مخالف اختیارات حاصل از مفاد پاراگراف آخر اصل  می  

مورد اصالح و یا ابطال قرار دهند، یکی خـود   توانند یماساسی، مصوبات هیأت وزیران را دو نهاد 
یـک از ایـن دو    که هیچ» مصوبات دولت با قانونرئیس هیأت تطبیق «است و دیگري  »هیأت وزیران«

، بعـد از  مضاف بر ایـن . اند نکردهاقدام  نامه مذکور نهاد تاکنون نسبت به اصالح و یا ابطال تصویب
که  میا نبودهنامه، حتی شاهد تصویب قانون جدیدي در مجلس شوراي اسالمی  صدور این تصویب

  مستقیم، حکم جدیدي صادر کرده باشد.صورت مستقیم و یا غیر  در نقض این مصوبه به
قـانون   59بنـابراین حکـم مقـرر در مـاده     «...  در متن بند ثانیاً رأي، ذکر شده است که که این :رابعاً

االثر شـده اسـت و در خـارج از بـازه      ساله ششم ... ملغی مزبور ... با اجرایی شدن قانون برنامه پنج
هیـأت   07/11/1392ـ  838الـی   778زمانی خود قابلیت استناد ندارد و رأي وحدت رویـه شـماره   

باز هم حکم نادرستی است. چرا که بر اسـاس   »تعمومی دیوان عدالت اداري نیز مؤید این امر اس
در طـول بـازه زمـانی حاکمیـت     کـه   کند یم اثباتمذکور  رأي »کند ینمی نفی ماعدا ش اثبات«اصل 

در  سـت یبا یمـ ي کسـر شـده   ا مـه یبکارکنانی که از آن کسـور   کار اضافه قانون برنامه پنجم توسعه،
گونه حکمی در بـاب   نکرده است یعنی هیچ» ماعدانفی «پاداش پایان خدمت آنان منظور گردد ولی 

بعـد از بـازه   » کسانی کـه «در مورد مصادیق مفهوم آن  قانون برنامه را 59که حکم مقرر در ماده  این
ي که ا نکتهمؤید آن  838 یال 778لذا مفاد رأي  زمانی آن قانون، نباید اجرا کرد، بیان نکرده است و

  دم قابلیت استناد به خارج از بازه زمانی) نیستدر متن استدالل بیان گردیده، (ع
                                                            

  هیأت وزیران به این شرح است: 5/10/98/ه مورخ 51125/ت/132290نامه شماره  تصویب 2متن ماده   .1
  :شود یمپاداش پایان خدمت کارکنان یاد شده نیز به شرح زیر محاسبه «  
 مـه یبحقوق و مزایاي مشمول کسر حق  نیآخرنامه به مبلغ  ) این آیین1ماده (پ) جزء (مبلغ محاسبه شده موضوع   

سـال) ضـرب    30حـداکثر  کارمند (کار) اضافه شده و مجموع این دو مبلغ در سنوات خدمت  بدون محاسبه اضافه(
  .»شود یم
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 قـانون  در کـه  ایـن  بـه  توجـه  و با بند ثانیاً رأيبا عنایت به نکات معنونه در نقد مطالب  بنابراین  
 بـا  دیگـر  سـوي  از و است نیامده میان به نفیاً سخنی 59 ماده مفاد خصوص در توسعه ششم برنامه
مفهـومِ   مصـادیقِ  در دقـت  بـا  ویـژه  به قانون برنامه پنجم و 59 ماده دوم پاراگراف مضمون به نگاه
 مادامی این نتیجه را گرفت: توان یم دارد؛ آن فرازمانی ماهیت از حکایت روشنی که به »که کسانی«
 5 مـاده  مشمول اجرایی يها دستگاه در که اجتماعی نیتأم صندوقِ مشترك کارکنانِ از دسته این که

 خـدمت،  از خـروج  یـا  و بازنشسـتگی  هنگام به خدمتند؛ مشغول کشوري، خدمات مدیریت قانون
 و حقـوق  محاسـبه  مشـمول  سـت یبا یمـ  آنان تا آن تاریخی که از آن کسور کم شـده  »کاري اضافه«

  .گیرد قرار آنان خدمت پایان پاداش
  
  مذکوررأي  ثالثاً بند در رفته به کار استدالل پیرامون انتقاديمالحظات  .2ـ3

رسد چند نکته حائز اهمیت در اینجا مورد دقـت   رأي باز به نظر می بند ثالثاً مفاد مطالب با دقت در
 صـورت  گیري نادرستی از متن استدالل بـه کـار رفتـه در آن،    جهینت قرار نگرفته است و در پی آن،
  :میپرداز یمها  گرفته است که در ادامه به آن

 انـد  شـده که شاکیان بازنشسته  96در سال «است: اگرچه این سخن، که در متن رأي ذکر شده  :اوالً
و لحاظ آن در پاداش پایـان خـدمت از   » کاري اضافه«سال براي کسر بیمه از این  در حکم جدیدي
این است که کسر نکته مهم سخن درستی است ولی  »گذار تصویب و ابالغ نشده است سوي قانون

ي اجرایی مشمول قانون مدیریت ها دستگاهکارکنان شاغل در  96کاري سال  ي از اضافها مهیب کسور
کاري  اضافه ریتأث، بلکه شاکیان در مورد محاسبه و موضوع و محل بحث نیستو خدمات کشوري 

(تاریخ صدور بخشنامه جانشـین وقـت معاونـت توسـعه      17/04/1393مربوط به ایام قبل از تاریخ 
در پاداش پایـان خـدمت    شده کم يا مهیب کسور آن از جمهور) که انسانی رئیسمدیریت و سرمایه 
و احکام متعارض صادره شعب بدوي و تجدیدنظر دیوان عدالت هـم در   اند دادهخود، دادخواست 

  .اند شدهصادر  بازه زمانیاین خصوص و براي این 
بازنشسـتگی شـاکیان از سـوي     سـال  ،96که چون در سـال  «در متن استدالل ذکر شده است:  :ثانیاً

در پـاداش پایـان خـدمت     لحاظـان کار جهت کسر حق بیمه و  گذار حکمی براي لحاظ اضافه قانون
  »قوانین عمومی در این زمینه حاکم است نیبنابرا ،تصویب و ابالغ نشده است

بـه   سـت یبا یمـ القاعده  علی 96در سال » حاکمیت قوانین عمومی«هیأت عمومی دیوان با قبول   
 نیتـأم قـانون  «که یکی از قوانین عمومی حاکم در این زمینه، لوازم آن هم پاي بند باشد. توضیح این

قـانون مـدیریت    5مـاده  ي اجرایـی مشـمول   ها دستگاهکه شاکیان شاغل در  میگفت است.» اجتماعی
تـابع   فصل بازنشستگیقانون مذکور از نظـر   101خدمات کشوري، حسب اختیارات حاصل از ماده 

قـانون   106، و لذا از این جهـت ایـن دسـته از کارمنـدان، مشـمول مـاده       اند یاجتماع نیتأمقانون 
 30مـاده  و  2ماده  5سوي دیگر طبق مفاد بند  از .باشند ینممدیریت خدمات کشوري و تبصره آن 
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جدید  5 همین قانون که در قالب بخشنامه شماره 38نامه موضوع ماده  نییآاجتماعی و  نیتأمقانون 
کارمنـدان شـاکی و   » کـاري  اضـافه «رسیده است،  »اجتماعی نیتأمشوراي عالی «درآمد به تصویب 

قانون مدیریت خدمات کشوري،  5ي اجراییِ موضوع ماده ها دستگاهطور کلی کارمندانِ شاغلِ در  به
  ي است.ا مهیبمشمول کسر کسور 

اجتمـاعی، دو سـال بعـد از تصـویب قـانون       نیتأمالزم به یادآوري است که کلیت مواد قانون   
قـانون مـدیریت خـدمات     113قـانون اصـالح مـاده    » د«بنـد   مدیریت خدمات کشوري به موجب

ي ها مهیببازنشستگی و «ي ها صندوقاجتماعی و  نیتأمکشوري و چگونگی تعیین مدیریت سازمان 
  1گرفته است. گذار قرار ، مجدداً مورد تأیید قانونمؤخرقانون عنوان  به »درمانی

ي ضـروري بـه کارکنـان دولـت     هـا  نهیهزقانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از « به موجب :ثالثاً
 99و  98،97ي ها سالقانون بودجه  12که در بند الف تبصره » 1379و اصالحیه سال  1375مصوب 

 مضـافاً مورد تأکید قرار گرفته است و در متن این بند از استدالل هیأت عمومی دیوان بعد از کلمه 
پاداش پایـان   مشمول باشد شده کسر آن از يا مهیب کسور که را کاري اضافه؛ به آن اشاره شده است

و  نادرسـت  ،»گیـري  نتیجـه «، لکن مفاد رأي مذکور در این زمینه هم در مقـام  ردیگ یم قرار خدمت
  االشاره است. خالف متن قانون فوق

ي از مقـررات مربـوط بـه حقـوق بازنشسـتگی      ا پاره قانون اصالح 7ماده به موجب  که: توضیح این
مجلس شوراي اسـالمی، از آنجـایی    13/02/1379مصوب و سایر کارکنان  ها خانواده بانوان شاغل،

ي ها دستگاهبراي کارمندان مشمول  يا مهیب کسور کسر مشمول يها مؤلفه جمله از »کاري اضافه«که 
مشـمول   سـت یبا یمـ ، لـذا  انـد  یاجتماع نیتأماجرایی است که از نظر فصل بازنشستگی تابع قانون 

  گیرد. پاداش پایان خدمت آنان قرار
نگر باید اذعان کرد که به واسطه حاکمیت مفـاد بنـد    حتی در سایه یک نگاه دقیق و جامع رابعاً  

مبنـاي محاسـبه و    ،»مـؤخر قـانون  «عنـوان   به 99،98،97ي ها سالي بودجه ها قانون 12ه الف تبصر
قـانون  « در چارچوب ستیبا یمي یاد شده، اساساً ها سالپرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان در 
و  1375ي ضـروري بـه کارکنـان دولـت مصـوب      هـا  نهیهزپرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از 

 106ي بودجـه بـر مفـاد مـاده     هـا  قانونمفاد  ها سالواقع در این  در صورت گیرد. »1379اصالحیه 

                                                            
مــورخ  63606/409 شــماره قــانون مــدیریت خــدمات کشــوري ابالغــی 113 مــاده اصــالح قــانون »د« بنــد مــتن  .1

  است: زیر شرح به اسالمی شوراي مجلس رئیس 10/12/1388
قـانون   و يا مـه یب و بازنشسـتگی  يهـا  سـازمان  وهـا   صندوق همچنین و اجتماعی نیتأم سازمان مقررات سایر د)«  
 3مـاده   3و جالب این است کـه در تبصـره   » است باقی خود قوت به» اجتماعی نیتأم و رفاه جامع نظام ساختار«

ي هـا  صـندوق و  هـا  سـازمان تعهـدات قبلـی   «اجتماعی باز تأکید شده است:  نیتأمقانون ساختار نظام جامع رفاه و 
کماکان به قـوت  ، اند داشتهکه فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت  به افراد تحت پوشش، مشروط بر آن گر بیمه

مصـوب   »قـانون احکـام دائمـی   « 57مـاده   2اجراي مفاد این قانون مجـدداً بـه موجـب تبصـره     » خود باقی است
  مورد تأکید قرار گرفته است. 10/11/95
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بـه ایـن    سـت یبا یمـ ي اجرایی و نظارتی ها دستگاه. و مدیریت خدمات کشوري حاکم است قانون
این نکته هم در رأي هیأت عمومی مورد توجـه واقـع نشـده     متأسفانه نکته عنایت تام داشته باشند.

 است
به نظرم اگر هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداري بـه همـین یـک نکتـه عنایـت تـام پیـدا          
ي اجرایـی  هـا  دستگاهکارمندان شاغل در  »کار اضافه«که  گرفتند یماین نتیجه را  حتماً آنگاه ،کرد یم

همین قانون از نظـر فصـل    101ماده قانون مدیریت خدمات کشوري که به موجب  5مشمول ماده 
مشـمول کسـر    سـت یبا یمـ ي مورد اشاره ها سال، در این اند یاجتماع نیتأمبازنشستگی تابع قانون 

اسـت حتمـاً در پرداخـت پـاداش پایـان      » مزایاي مستمر«کسور گردد و از آن جهت که از مصادیق 
 يها سالي بودجه ها نقانو 12واقع مضمون بند الف تبصره  در خدمت آنان محاسبه و منظور گردد.

قانون برنامه پنجم توسعه را به نحـوي غیـر مسـتقیم مـورد تأییـد قـرار        59، مفاد ماده 99و  98،97
  .اند داده
  : در رأي ثالثـاً   بندبا عنایت به توضیحات داده شده، اساساً ذکر این فقره از متنِ اسـتداللِ   خامساً

  هیأت عمومی که گفته شده:
 پایـان  پـاداش  محاسـبه  مبنـاي  بازنشستگی کسور مالك هاي العاده فوق و حقوق ،1آن موجب به«... 

 کسـور  محاسـبه  مبنـاي : «کشـوري  خـدمات  مدیریت قانون 106 ماده موجب به و باشد می خدمت
 قـانون  ایـن  68 ماده» 10« بند العاده فوق و مستمر هاي العاده فوق اضافه به ثابت حقوق بازنشستگی

 باشد، خدمت پایان پاداش در احتساب قابل تا باشد یها نم آن جزء کاري اضافه العاده فوق و باشد یم
  ».سالبه به انتفاي موضوع است» . چون از مصادیقباشد یم بالوجهبا توجه به توضیحات داده شده «

بـا همـدیگر فـرق     کسور در دو قانون یاد شده تماماً یکی نیستند و ي کسرها مؤلفهدانیم که  می  
ي هـا  نهیهزقانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از « به موجب» کار اضافه« عنوان مثال: بهدارند 

بـراي کارکنـانی کـه از نظـر فصـل       »1379و اصـالحیه   1375ضروري به کارکنـان دولـت مصـوب    
ي اسـت و همچنـین بـه    ا مـه یبکسـور   ، مشـمول کسـر  اند یاجتماع نیتأمبازنشستگی تابع صندوق 

. ولـی  باشـد  یمـ ي قابل محاسبه در پاداش پایان خـدمت کارمنـدان   ها مؤلفهموجب همین قانون از 
قـانون مـدیریت خـدمات     106کسور مندرج در مـاده   ي مشمولها مؤلفهجزو » کاري اضافه«همین 

کـه   رسـمی کارکنـان  تواند در پاداش پایـان خـدمت آنـان دسـته از      طبعاً نمی و .باشد ینمکشوري 
، قرار گیرد. اینک با توجه به قوانین مصوب بعـدي بایـد   »اند يکشورصندوق بازنشستگی «مشمول 

و نه مشمولین  اند يکشورصرفاً مشمولین صندوق بازنشستگی  106اذعان کرد که متعلقِ حکمِ ماده 
اجتماعی؛ و این تفاوت، نکته ظریفی است کـه در رأي مـذکور، مـورد توجـه قـرار       نیتأمصندوق 

  نگرفته است.
                                                            

 1375هاي ضروري به کارکنان دولت مصـوب   هزینه قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از »آن«منظور از   .1
 .است 1370و اصالحیه 
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  گیري نتیجه
ي بـه کـار رفتـه در مـتن دادنامـه شـاره       ها استداللبا توجه به مالحظات انتقادي ذکر شده در باب 

کـه مبنـاي    گـردد  یمـ هیأت عمومی، اینک به روشـنی مشـخص    06/10/1399مورخ  1224ـ1225
، باشند یمي قانونی مواجه ها رتیمغاي رأي یاد شده از چه نواقصی برخوردارند و با چه ها داللاست

کار مشمول کسور شده  اضافه«اعالم شده در رأي مذکور با این مضمون که » گیري نتیجه«و به تبع آن 
مبناي محاسبه در پاداش پایان خدمت قـرار   تواند ینمشاکیان بعد از حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه 

ي قانونی برخوردار است. در خاتمه اگر بخواهم مروري بر مجموع ها یینارسا، از چه خلل و »گیرد
  :باشند یمباشیم، اهم موارد مالحظات انتقادي به شرح ذیل  داشته چه را که گفتیم، آن
؛ یکـی از ایـن   »مزایـاي مسـتمر  «و  »العـاده مسـتمر   فوق«یکی گرفتن معنی و مصادیق دو مفهوم  .1

کار اگرچـه   اضافه و که معانی و مصادیق این دو مفهوم از هم جدا هستند. خطاهاست و حال آن
ـ  .باشـد  ینمـ قانون مدیریت خدمات کشـوري   106در ماده » العاده مستمر فوق«مصداق  ی از ول

 کارکنـان از آن یـاد شـده،   براي پاداش پایان خدمت  که 107مزایاي مستمر ماده مصادیق مفهوم 
 .باشد یم

قانون پرداخت پـاداش  « الزاماتبا » قانون مدیریت خدمات کشوري« الزاماتعدم تفکیک میان  .2
و اصالحیه سـال   1375ي ضروري به کارکنان دولت مصوب ها نهیهزپایان خدمت و بخشی از 

کار به استناد قـانون مـدیریت خـدمات     . از جمله این الزامات این است که اگرچه اضافه»1379
کشوري مشمول کسر کسور بیمه نیست ولی به استناد قانون اخیر که هر ساله در قانون بودجـه  

ي اجرایی ها دستگاهعنوان مبناي پرداخت پاداش پایان خدمت به کارمندان  به 99تا  97ي ها سال
قانون مدیریت خدمات کشوري، مورد تجویز قرار گرفته است؛ اضافه کر مبناي  5 موضوع ماده

 .باشد یمکسر کسور بیمه و نیز مبناي محاسبه در پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنانِ مشمول 
قـانون برنامـه پـنجم توسـعه،      59منطوق و مضمون حکم مقرر در مـاده  «که  عدم عنایت به این .3

و اجراي آن صرفاً محدود به دوره زمانی حاکمیت قانون مـذکور نـدارد.   » دارد فرازمانیماهیت 
قـانون   5ي اجرایـی مشـمول مـاده    هـا  دسـتگاه در » کسانی که«یعنی مادامی که مصادیقِ مفهوم 

کسـور   17/04/93کارشان تا قبل از تاریخ  مدیریت و خدمات کشوري شاغل هستند و از اضافه
» پاداش پایـان خـدمت  «و » حقوق«در محاسبه  ستیبا یمکار  اضافه نیا ي کسر شده است،ا مهیب

ي هـا  قـانون در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم و چه در زمان حاکمیت  چه آنان منظور گردد.
 برنامه بعد از آن.

قانون برنامـه   59ماده نامه اجرایی قسمت دوم  آیین«عدم توجه به جاري بودن و حاکمیت مفاد  .4
کـه   »05/10/98 مـورخ  ه/51125/ت/122290 وب هیأت وزیـران بـه شـماره   پنجم توسعه مص

ي ا مهیبکارکنانی که از آن کسور » کاري اضافه«آن  2ماده کماکان ضمانت اجرایی دارد؛ و مطابق 
 در پاداش پایان خدمت کارکنان یاد شده محاسبه و پرداخت گردد. ستیبا یمکسر شده است، 
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و از آن جمله نادیده گرفتن مفـاد قـانون   » حاکمیت قوانین عمومی«قبول  الزاماتعدم توجه به  .5
عنوان یکی از قوانین عمومی که ضمانت اجرایی دارد و شـاکیان کـه از نظـر     اجتماعی به نیتأم

ي کسـر شـده از   ا مهیبکار آنان کسور  فصل بازنشستگی تابع این قانون بوده و هستند و از اضافه
در پاداش پایان خـدمت آنـان و همـه     ستیبا یمو لذا  باشد یم» مزایاي مستمر«مصادیق مفهوم 

 و پرداخت گردد. محاسبه کارکنان مشابه مشمول،
 در گفتـه  پـیش  شـرح  بـه  کـه  فاحشـی  چنـدین خطـاي   واسطه بهرأي  این در که این کالم خالصه
 از و اسـت  هم در پی داشته نادرستی گیري جهینت است، گرفته صورت مندرج در رأي، يها استدالل

 يها دستگاه در کارکنان از کثیري جمع و شاکیان حقوق مطابق حکم تجویزي، ناخواسته جهت این
 قـانون  تـابع  بازنشسـتگی  فصـل  نظر از که کشوري خدمات مدیریت قانون 5 ماده مشمول اجرایی

  .است شده عیضا ،اند یاجتماع نیتأم
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  منفردراد قاسمی کیارش: کننده مصاحبه
سوئیس فریبورگ دانشگاه در حقوقی تئوري و تطبیقی حقوق دکتري پژوهشگر

 حقـوق  حاضـر  حـال  برجستۀ دیاسات از یکی شونا،یپ پاسکال پروفسور با مصاحبه به مطلب نیا در
 حقـوق  موضوعات از یبرخ خصوص در (ELI) 1اروپا حقوق مؤسسۀ یفعل سیرئ بینا و سیسوئ
 تخصص و بوده یاستادتمام مرتبۀ يدارا يالدیم 2000 سال از شونایپ پروفسور. میپردازیم یقیتطب
 حقوق و اروپا در کنندهمصرف حقوق باستان، روم حقوق س،یسوئ يقراردادها حقوق شانیا یعلم
 حقـوق  دانشـکدة  اسـت یر يالدیمـ  2017 تـا  2014 يهـا  سال بازة در يو. است قراردادها یقیتطب

 حقـوق  مختلـف  يهـا  حـوزه  شـان یا فـات یتأل است و داشته بر عهده را سیسوئ بورگیفر دانشگاه
 حقـوق  و رقابـت،  حقـوق  باسـتان،  روم حقـوق  قراردادهـا،  یقـ یتطب حقوق و سیسوئ يقراردادها
 مختلـف  یالمللـ  نیب يتجار يداور ينهادها در نیهمچن شونایپ پروفسور. ردیگیم بر در را خانواده

  .هستند تیفعال به مشغول داور عنوان به ICC یالملل نیب یبازرگان اتاق دراز جمله 

  سیسوئ در ییقضا نظام و یآموزش نظام حقوق، انیم تعامل .1 موضوع
 هـا  دانشـگاه  در همـه  وکال و قضات ،سوئیس در ایران برخالف که کنیم می فرض گونه این ما  :شرح

 یـا  دوگانـه  خصیصـۀ « بـه دلیـل   ایـران  در کـه   حالیدر . اند برآمده نهاد این از و دیده آموزش
 بـازیگران  از بخشی حداقل که توانیم بگوییم می) حقوق و شرع ترکیب( حقوقی نظام »ترکیبی
  .هستند نهاد این از برآمده و علمیه هاي حوزه دیدة آموزش) قضات مخصوصاً( حقوق

 رشـتۀ  آن در کـه  کـرد  نیـی تعس یسـوئ  حقوق خیتار در را خاص یزمان توان یم ایآ :اول سؤال •
 انیم نیا در است؟ شده زیمتما کارکرد لحاظ از و جدا یانسان علوم يها حوزه ریسا از »حقوق«
است؟ کرده يباز زیتما نیا در را فعال ینقش »دانشگاه« نهاد ایآ

 6 قـرن  تـا  حیمسـ  الدیم از قبل 4 قرن( روم حقوق یزمان بازة نظر گرفتن در با :پیشونا پروفسور
. شـد  یم سیتدر علوم ریسا از مجزا یبه شکل حقوق که) گفت توان یم( واقع در) الدیم از بعد
ـ ا اساساً و شد یم سیتدر یعمل موضوع کی عنوان به حقوق که بود نیا عمدتاً امر نیا لیدل  نی

1. European Law Institute (ELI)

وگو با پروفسور پاسکال پیشوناگفت
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ـ ا آن گرید لیدل( نیهمچن و بود خبره دیاسات میتعال رویپ حوزه نیا که داشت را یمعن  )بـود  نی
  .بود شده جادیا الدیم از بعد 4 قرن از منظور نیا به یخاص مدارس که

 در اول وهلـۀ  در هـا  دانشـگاه ) بعـد  بـه  الدیمـ  از پس 12 قرن از( یوسط قرون در اگرچه،
 [توسـعه  اروپـا  و ایـ تالیا سرتاسر در سپس و شدند سیتأس) يالدیم 1080 سال حدود( ایبولون

 سیتأسـ  الدیمـ  از بعد 1460 سال در و بازل شهر درس یسوئ در دانشگاه نینخست( کردند] دایپ
ـ  هـا  دانشـکده  در یتخصصـ  يا حـوزه  عنوان به را رشتۀ حقوق ها دانشگاه نیا). شد  مـدارس  ای

 دانشکدة. ماند یباق رییتغ بدون سال صدها يبرا اتفاق نیا. کردند یم سیتدر حقوق یاختصاص
 ازهـا   آن هماننـد  بود، جدا ینید علوم ای یپزشک يها دانشکده از هموارهکه  آن رغم علی حقوق
 بـه  يالدیم 1980 سال از یعنی( 21 قرن نود دهه در. بودس یسوئ کشور يها دانشکده نینخست
ـ  قالب در یجیتدر یبه شکل که اقتصاد که بود) بعد  يهـا  دانشـکده  در یسـ یتدر موضـوع  کی

  .کرد رشد خاص و دیجد دانشکده کی به شکل بود درآمده حقوق
 حقـوق  دانشکده. است شده سیتدر یاختصاص رشته کی عنوان به همواره حقوق ن،یبنابرا

 کمک بوده زیمتما یانسان علوم ریسا از همواره که یعلم يا حوزه عنوان به رشته نیا سیتدر به
ـ پا در اقتصـاد  و یاجتماع علوم رشد با ن،یهمچن. است کرده  يالدیمـ  20 قـرن  و 19 قـرن  انی

  .شد يجداساز یجیتدر یبه شکل بازهم شد یم سیتدر حقوق دانشکده در که] ی[موضوعات
ـ م یشـگ یهم متقابـل  ارتبـاط  کیس یسوئ حقوق خیتار در که توان گفت یم ایآ :دومسؤال  •  ينهادهـا  انی

  است؟ داشته وجود »هییقضا قوه« و »دانشگاه«
 اغلـب  و حقوقـدان  عنوان به کامل طور به دانشگاه در قضات که است الزمسوئیس  در: پیشونا پروفسور

 و اي منطقـه  سـطوح  در باید شخصسوئیس  در شدن قاضی براي سپس. ببینند آموزش وکیل عنوان به
 باشند داشته نقص بیرزومۀ  یک باید دار صالحیت اشخاص اگرچه،. شود برگزیده پارلمان توسط ملّی
 قضـاییه،  قـوه  نماینـدگان  از متشـکل  کـه  دادرسان کمیسیون به ملقب کمیسیون توسط اول وهله در و

 بایـد  شـدند  انتخـاب  دار] [صـالحیت  قضـات  کـه  زمانی. شوند ارزیابی هستند دادستانی و ها دانشگاه
 و شـود  می محسوبها  آن مستمر آموزش فرایند از بخشی همچنان که بگذرانند دانشگاه در را دروسی
  .نمایند شرکت دانشگاه توسط شده ارائه  دروس سایر و ها کنفرانس در باید]ها  آن [همچنین

 هـاي  دانشـکده  و یسوئیس قضات میان تعامل تناوب و کیفیت خصوص در ما بعديسؤال  :سومسؤال  •
 دانشـکده  مشـاوره  بـه  نیـاز  تـر  پایین درجه داراي کانتونال هاي دادگاه در حتی قضات آیا. است حقوق
 در قضـایی  رونـدهاي  دربیشـتر   حقـوق  هـاي  دانشـکده  به رجوع گونه این یا کنند، می حس را حقوق
 فکر دارد وجود تعامل از نوع این که  در صورتی پیوندد؟ می وقوع به) فدرال هاي دادگاه( باالتر سطوح

 کند؟ می احساس را حقوق هاي دانشکده از مشاوره کسب به نیاز قضاییه قوه مدت هر چند کنید می
 غیررسـمی  یبه شـکل  نخست وهله در قضاییه قوه و حقوق هاي دانشکده میان تعامل: پیشونا پروفسور

 حقوقدانان، وکال، برايها  آن توسط و شده داده ترتیبها  دانشگاه در که دروسی و ها کنفرانس طی در
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 راجع آموزش که است صادق زمانی خاص طور به موضوع این. گیرد می شکل شود می ارائه قضات و
  .کنند می راهنمایی قوانین این تفسیر چگونگی در مورد اساتید و شود می ارائه جدید قوانین به

 بـه  حقـوق  دیاسـات  توسـط  شـده   ارائه یحقوق یتخصص يها هینظر قیطر از تعامالت ریسا
 شـده،  طـرح ) 2 درجـه  يهـا  دادگاه( کانتونال يها دادگاه در که ردیگ یم شکل يا پرونده نیطرف

  .استبیشتر  )یعال دادگاهس (یسوئ فدرال دادگاه در اغلب تعامل] نوع نی[ا اگرچه
 خـود  توسـط  نـه  و یحقـوق  يدعـو  نیطـرف  توسـط  حقوق يها دانشکده از مشاوره کسب
 ها کنفرانس قیطر از تبادل نیتر مهم که کرد] اشاره دیبا باز [هم. شود یم آغاز ]ییقضا ي[نهادها

 طـور  بـه  قضات که به شکلی رد،یپذ یم صورت شوند یم ارائه سال در بار نیچند که یدروس و
  .کنند یم شرکت ها کنفرانس نیا از مورد پنج ای در چهار احتماالً ساالنه

  یخارج حقوق و سیسوئ هییقضا قوه .2 موضوع
به  قانون اوقات گاهی که بینیم می) خصوصی المللی بین حقوق مثل( حقوق هاي حوزه برخی در  :شرح

در  و کنـد  مـی  پروندة حاضر به خارجی قانون یک کردن اعمال به ملزم را دادگاه صریح شکلی
 در »صـورتی  در تنها« که خواهد می دادگاه از حاکم قانون که بینیم می گاهی کیفري حقوق زمینۀ
 که کند اعمال قوانین به یبندپا یرغ »خارجی« شخص یک به را مجازات یک خود قضایی حوزة
 شکلبه  مورد این که معتقدیم براي مثال،. باشد شده انگاري جرم »خودش کشور« در وي عمل
 مسـلمان  شـهروند  یک آن در که جایی بپیوندد، وقوع به تواند می »چندهمسري« در مورد بالقوه
 ازدواج نفر یک از بیش است با شده انگاري جرم کار این که قضایی حوزة یک در است ممکن
  .باشد داشته سازگاري شریعت با کامالً عمل این خودش کشور در وجود بااین اما کند

. است یسیسوئ قضات توسط یخارج نیقوان صیتشخ خصوص در حاضرسؤال  :چهارم سؤال •
 يا نحـوه  خصوص در »شده نییتع شیاز پ« خاص دستورالعمل کیس یسوئ ییقضا نظام در ایآ

 مثـال،  طـور  به دارد؟ وجود باشند داشته تعامل یخارج یحقوق منابع با دیبا یسیسوئ قضات که
 از تـا  اسـت  آزاد دشیصـالحد  بنـا بـر   ای کنند، قیتحق یخارج منابع در خودش دیبا یقاض ایآ
 يکشـور  سفارت یکنسول بخش به متوسل یحت ای و ردیبگ مشورت موضوع کی »متخصصان«

است؟ آن تبعۀ جرم مرتکب شخص که بشود
 1سیسوئ یقیتطب حقوق تویانست نام به یعلم و مستقل يا مؤسسهس یسوئ در ما :پیشونا پروفسور

 از جملـه بـه درخواسـت    ،یخارج حقوق خصوص در که دارد قرار لوزان در آن مقرّ که میدار
  .پردازد یم قیتحق به پرونده، نیطرف و یحقوق محاکم
س یسـوئ  یمدن یدادرس نییآ 150 ماده 2 پاراگراف ،یخارج حقوق صیتشخ خصوص در

 نـزد  را یخـارج  قـانون  مفـاد  یاثبـات  بار پرونده نیطرف ارث، با مرتبط امور در که دارد یم انیب

1. www.isdc.ch/en/
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س یسـوئ  یقـ یتطب حقـوق  مؤسسـه  از درخواست لۀیوس به اغلب کار نیا. دارند عهده بر دادگاه
ـ  و هـا  حـوزه  ریسـا  در. شود یم انجام مورد نیا در یگزارش کردن آماده جهت  موضـوع  اگـر  ای
س یسـوئ  یقـ یتطب حقـوق  مؤسسه از مشابه به شکلی تواند یم دادگاه نباشد، یارث امور با مرتبط
 کتابخانـۀ  در موجـود  منـابع  یتمـام  از است ممکنکه  این ای و دهد انجام قاتیتحق که بخواهد
 کارمنـد  نفر 128 حدود ،سیسوئ یعال دادگاه یقاض 38 که داشت ادی به دیبا. کند استفاده خود
 کردن آماده جهت قضات به کردن کمک يبرا برجسته اریبس یدانان حقوق و وکال همه که دارند
 یخـارج  یفعلـ  نیقـوان  لیتحل يبرا جامع یتیفعال یکل طور به کارمندان نیا. هستند خود يآرا

 حقوق ای و يفریک حقوق با مرتبط ]مورد بررسی[ موضوع که یزمان خصوص به دهند، یم انجام
 اثبـات  بـار  پرونده نیطرف که  یصورت در ارث با مرتبط موضوعات خصوص در. است خانواده

 امـا  نـدارد  یقـات یتحق نیچن انجام به يازین اغلب خود يخود به دادگاه باشند، دار عهده را يدعو
  .بدهد انجام را کار نیا خاص مواقع یبرخ در که است ممکن زین نیا

هییقضا قوه از وکال يها کانون یاسیس استقالل .3 موضوع
 هـاي  رسـانه  و ایـران  حقـوقی  مجـامع  در قضـایی  دستگاه از وکال هاي کانون سیاسی استقالل  :شرح

 »وکـال  کانون« نهاد تأسیس. است شده گذاشته بررسی و بحث به توجه قابل به شکلی عمومی
) شـد  محقـق  ایـران  اسـالمی  انقـالب  کـه  زمانی( میالدي 1979 سال انقالب از پیش زمان به

 قضـایی،  کـارآموزان  انتخـاب  وکـال،  کـانون  آزمـون  بـر  نظارت وظیفه کانون این. گردد بازمی
 وظایف انجام در وکال سوء رفتار در صورت انضباطی اقدامات تعریف آینده، وکالي آموزش
 تمـامی  ایـن،  افزون بر. دارد عهده بر را بالقوه ناقضان این علیه قضایی تعقیب و خود اي حرفه
 تـا  انـد  داشته تالش ها کانون این و شود می تأمین وکال خود توسط وکال هاي کانون هاي هزینه

 حقـوقی،  هاي مکانیزم از تعدادي از استفاده با قضایی دستگاه برابر در خود سیاسی استقالل از
 هـاي  مکـانیزم  و وظـایف  حقـوق،  کـه  است ذکر به الزم. کنند دفاع جمعی رسانۀ و اقتصادي
 در ایـن . بـود  آن اختیـار  در و شده واگذار وکال کانون به »منحصراً« اواخر این تا تنها ذکرشده
اسـت   شـده  تأسـیس  ایران قضاییه قوه »درون« موازي نهاد یک اخیر سالیان در که است حالی
. است کرده پیدا تعمیم »نیز« موازي نهاد این به نامبرده تکالیف و حقوق تمامی آن درنتیجۀ که
 قضاییه قوه داخل از توانند می وکال از موازي گونۀ یک که باشد معنی بدین عمالً تواند می این

  .گردند کنترل آن توسط بالقوه طور به و ببینند، تعلیم آن در شوند، پدیدار
 راتیتأث چه شما به نظر و دیکن یم یابیارز چگونه را وکال يها کانون یاسیس استقالل مسئله :پنجمسؤال  •

 باشد؟ نهفته یاساس یژگیو نیا »شدن دیناپد« در تواند یم يا یمنف یجانب
 دسـتگاه  از وکـال  يهـا  کـانون  که است يضرور نیا که است نیا من برداشت :پیشونا پروفسور

 يمحـور  نقش موضوع نیا نیهمچن. است شکل نیهم به زینس یسوئ در .باشند مستقل ییقضا
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 يهمکـار  بـا  توانـد  یم کار] نیا [و باشند ندهیآ يوکال آموزش مسئول وکال يها کانون که دارد
 شـروط  میتنظـ  و وکـال  کانون يها آزمون بر نظارت وها  آن يها تیصالح نییتع در ها دانشگاه
 وکـال  کـانون  کـه  دانم یم يمحور زین را موضوع نیا در نهایت. شود انجام وکال يبرا ازیموردن
 خـود  کـانون  ياعضـا  همان] یعنی[ وکال هیعل یانضباط اقدامات خصوص در را نخست حرف
 شـده  نیـی تع مجازات هرگونه هیعل دادگاه در یدنظرخواهیتجد حق دیبا شک بدون [البته]. بزند
 کانون ]ی[داخل قواعد از دیبا کانون ياعضا عنوان به وکال. باشد داشته وجود وکال کانون توسط
 نیبـد . کننـد  يرویـ پ یدولتـ  آمرة نیقوان از شروط قطعاً و یاخالق منشور از نیهمچن و [وکال]

ـ  ایآ که هستند نیا یابیارز يبرا گاهیجا نیبهتر در وکال يها کانون بیترت  تیـ اهم تخلـف  کی
ـ رعا و وکـال  کـار  تیـ فیک از نـان یاطم حصـول  يبرا قابل انجام اقدام نیبهتر و ریخ ای دارد  تی

  .ستیچ یاخالق قواعد
 نهادهـاي  از را وکـال  سیاسـی  اسـتقالل سـوئیس   حقوقی نظام در هایی مکانیزم چه :ششمسؤال  •

کنند؟ می تضمین قضایی رسمی
 یمبـان  یبرخـ  کـه  دارد وجـود  وکال آزاد تردد خصوص در یقانونس یسوئ در :پیشونا پروفسور

 در پرونـده  ارائـه  خصـوص  درهـا   آن تیـ اهل وکـال،  یاخالقـ  فیوظـا  خصوص در را یاساس
 کانتون ينهادها قدرت [محدودة] و ها امتحان و کارآموزان یحداقل مختلف، شروط يها کانتون

 قـانون  کی ینوع به [و]) يالدیم 2000 سال( است دیجد باًیتقر فدرال قانون نیا. کند یم نییتع
 اریاخت در که را يامور يحد تا که شود] یم [محسوب فدرال سطح در ها چارچوب کنندة نییتع

 آزمون اخذ فهیوظ وکال کانون کانتون هر در اگرچه،. کند یم هماهنگ را هست و بوده ها کانتون
 کـانتون  هر يوکال کانون. دارد عهده بر را) قضات کمک با اوقات یگاه و ها دانشگاه کمک با(
 و يکـارآموز  دوره بـه  ورود شـرط . دارد سـروکار  یخاط يوکال هیعل یانضباط اقدامات با زین

 فـرد  آن مطابق است که شده نییتع نامبرده فدرال قانون در موضوع نیا يبرا الزم زمان حداقل
ـ  یسـ یسوئ دانشگاه کی از صادره حقوق ارشد یکارشناس يدارا دیبا ]ی[متقاض ـ  ای  مـدرك  کی
 کـانتون  توسـط  يا یاضـاف  شـروط  صورت نیا در( باشد داشته را یخارج کشور کی از معادل

ـ  آن از پـس  و اسـت  ماه 18 حداقل يکارآموز دوره طول ؛)شود یم نییتع  وکالـت  آزمـون  کی
با توجه  گرید کانتون به کانتون کی از وکال يها کانون آزمون نوع و مدت فرم،. گردد یم برگزار

 نهـاد  و دانشـگاه  کمـک  بـا  همه ها آزمون نیا اما است متفاوتها  آن عرف و یخیتار نهیشیپ به
  .شوند یم نظارت وکال کانون توسط ییقضا

 هـا  کانتون سطح است در شده وضع که ینیقوان و فدرال قانون توسط بالقوه طور به استقالل
 همـه  تیمسـئول  با ارتباط در را یاساس ینقش خصوص] نیا [در وکال کانون و شود یم نیتضم
  .دارد قضات و دیاسات کمک با مرتبط موارد
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 اي حقوقی هاي نظام تطبیق فواید و حقوقی هاي نظام تطبیق قابلیت .4 موضوع
  دهند نمی نشان را »مشابهی بسیار« حقوقی هاي فرهنگ که

بـه. داردبیشـتري   شناسـانه  روش و ينظر کردیرو کهم یپرداز یم مصاحبه از یبخش به حال  :شرح
بر  ریچشمگ به شکلی یقیتطب حقوق اتیادب يالدیم 20 قرن مهین نیدوم در که رسد یم نظر
 چه آن. است پرداخته رامونیپـ   دوگانه مرکز منظر زا ایدن یحقوق يها نظام يبند میتقس يرو
 خـانواده  ستمیس« دسته دو به اوقاتبیشتر  [نامبرده] اتیادب که است نیا میشو یم متوجه ما

 گـر ید ییسـو  از »یحقـوق  يهـا  نظـام  ریسـا « مقابل در سو] کی [از »ال کامنی ـ  روم یاصل
ـ ا انـدازه   بـه  بـه نظـر   یحقـوق  يها نظام »ریسا« نیا آن در است که شده میتقس  سـتم یس نی

 نـۀ یزم پـس  بـه  معمـوالً  بیـ ترت نیبـد  و ندارنـد ) قیـ تطب تیـ قابل لحـاظ  از( وزن خـانواده 
 يبنـد  میتقسـ  بـه  میتـوان  یمـ  مثـال  يبـرا . شوند یم رانده یقیتطب حقوق آثار نیرگذارتریتأث

 کـه  یقیتطب حقوق بر يا مقدمه رگذاریتأث کتاب ای و دیداو رنه توسط ایدن یحقوق يها نظام
 یقـ یتطب کـرد یرو تمرکز که میکن اشاره است شده نوشته کوتز و تگرتیزوا توسط دتریجد
ـ  یحقـوق  يها نظام يرو بر عمدتاً را خود ـ ا و انـد  گذاشـته  یغرب ـ د نی  کـه  دارنـد  را دگاهی
 يا یحقـوق  يهـا  نظـام « انیم قیتطب عمل که کند دایپ یمعن تواند یم یزمان تنها کردشانیرو

  .»باشند داشته قرار شرفتیپ از مشابه و کسانی يا مرحله در که شود انجام
 خود، غربی حقوقی معناي در »تکنیکی امر«از  »اخالقی امر« شدن متمایز با توجه به :هفتمسؤال  •

 حقـوقی  نظـام  یـک  و سـو  یـک  از غربـی  حقـوقی  نظام یک انتخاب که هستید معتقد شما آیا
 و شـود » ناپـذیري  سـنجش « دچـار  است ممکن دیگر سویی از) شریعت( از دین متأثر شدت به

  باشد؟ »پذیري تطبیق«فاقد 
 یحقـوق  يهـا  خـانواده  ]يبنـد  میازجمله تقس[ »یسنت« یقیتطب يکردهایرو نیا :پیشونا پروفسور
ـ سـال قـدمت دارنـد. ا    50 که حدوداً ردندگ یبرم یقیتطب یشناس از روش یبه برداشت عمدتاً  نی
ـ جد يهـا  شود، اما روش یارجاع داده مها  آن دارند و اغلب به وجودهمچنان  ها قطعاً روش د ی
 کننـد،  اجتنـاب  ]نـامبرده [ اروپـامحور  کردیرو ازکنند  یاند که تالش م به وجود آمده زین ]ي[تر
 قیـ تطب عمـل  در یخیتار و شناسانه جامعه يها برداشت کردن داخل به شیگرا که ییکردهایرو

 در) ایـ تالیا نیتـور (دانشـگاه   سـاکو  رودولفـو  نیادیـ بن اثـر  اسـاس  بر سندگانینو یبرخ. دارند
 اریبسـ  مـن . انـد  کـرده  ارائه را يدیجد يها روش تیبا موفق »یحقوق يها دهنده فرم« خصوص
 یحقـوق  يهـا  نظام تمام يو آن در که پسندم یم را حقوق يالگوسه  مقاله در یمت اوگو روش

؛ داردبیشـتري   یکیتکن و یحقوق لفهؤم که ییالگو .1 :کند یم يبند طبقه الگو سه لیذ را ایدن
 یخیتـار  /یلفـه مـذهب  ؤم ]کـه  ییالگـو [ .3 و ؛داردبیشـتري   یاسیس يها لفهؤم ]که ییالگو[ .2

 امـا  دارنـد  خـود  ]يکارکرد[هـا  در را هـا  لفهؤم نیا همه یحقوق يها نظام یتمام. داردبیشتري 
 یحقـوق  يهـا  نظـام  توان یم ن،یبنابرا ؛است متفاوت یتوجه قابل حد تا ها لفهؤم نیا انیم تعامل
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بـر   يحـد  چـه  تـا  یسنت ای یمذهب جنبه ]که سؤال نیا[ بر دیکأت با را یاسالم عتیشر بر یمبتن
بیشـتر   کـه  يا یحقـوق  يهـا  نظـام  بـا  هستند رگذاریثأت یحقوق نظام آن یکیتکن يها جنبه يرو
بـر   یقـ یتطب يا مطالعه من یقبل يدکتر انیدانشجو از یکی. کرد سهیمقا دارند »یکیتکن« شیگرا
. بود داده انجام رانیا در) غهی(ص موقت و دائم ازدواج ساختار و سیسوئ در ازدواج قواعد روي

 رانیا یحقوق نظام یکیتکن يها جنبه بر روي هم توانست يوکه  این با توجه به ]رابطه، نیادر [
 يو کتـاب  و قـات یتحق ،باشد داشته دیکأت رانیا در ازدواج مختلف اشکال لیدال بر روي هم و

ـ ا ازدواج قواعـد  حیصح اعمال و فهم يبرا ]موضوع نیا[. بود موفق یکوشش  سیسـوئ  در رانی
ـ  ییشناسـا  ]سیسوئ ییقضا هیرودر [ که یزمان مخصوصاً ،است شده ظاهر مهم اریبس عـدم   ای

  1.است بوده مورد بررسی رانیدر ا ]شده منعقد ي[ها ازدواج ییشناسا
 تطبیـق  کـه  معتقدیـد ) مـاهوي  یـا  باشـد  معناشـناختی  شـرایط ( شـرایطی  چه ذیل :هشتمسؤال  •

 بـر  مبتنـی  حقـوقی  نظـام  یـک  و غربـی  حقـوقی  نظام یک( متفاوت بسیار حقوقی هاي فرهنگ
برساند؟ ثمر به را ارزشمندي تطبیقی بینش تواند می) اسالمی شریعت
 »یدگربـودگ « فهـم  بـه  ملزم را] یقیتطب [حقوقدان قیتطب عمل که هستم معتقد :پیشونا پروفسور

 کـه  باشـد  ممکـن  توانـد  یمـ  یزمـان  تنها یحقوق نظام دو قیتطب. کند یم یحقوق يها نظام ریسا
 و خـود  یحقوق نظام از متأثر رامون]یپ یحقوق يها نظام [از او فهم که ردیبپذ حقوقدان شخص

 عمـل  کـه  گرفـت  میتصم دیبا که است نیا موضوع لحاظ نیبد. است آن از ينمود واقع] [در
که  این با توجه به کردم، مطرح که يا یقبل مثال به بازگشت با. شود یم انجام یهدف چه با قیتطب
 طـالق  داشت قصد زن و بودند کرده یزندگس یسوئ در ها سال يشوهر و زن پرونده] کی [در
 50 که یموقت عقد دیبا ایآ که گرفت یم میتصم دیبا) یعال دادگاهس (یسوئ فدرال دادگاه رد،یبگ

 عقد یفرهنگ نۀیزم شیپ فهم با فدرال دادگاه 2ر.یخ ای کند ییشناسا را بود شده منعقد شیپ سال
 نیـی تع که داشت را نیا امکانس یسوئ حقوق یاساس یمبان گرفتن نظر در با نیهمچن و موقت
ـ ا جـۀ ینت. اسـت  بـوده  چه پرونده نیا در یموقت ازدواج نیچن به ورود از هدف کند  پرونـده  نی

 که] ی[گزارش بود، کرده آمادهس یسوئ یقیتطب حقوق مؤسسه که بود یگزارش از متأثر نیهمچن
  .کرد کمک پرونده نیا در موقت عقد یمذهب و یفرهنگ نۀیزم شیپ و هدف فهم به
 .سپاسگزارم شما از اریبس دیدیپرس که یتوجه جالب تسؤاال يبرا

Prof. Dr. Pascal Pichonnaz

 بورگیفر دانشگاه در حقوق دانشکده سابق سیرئ و استاد
  (ELI) اروپا حقوق مؤسسه سیرئ بینا ،سیسوئ

1. https://www.schulthess.com/verlag/detail/ISBN-9783725560264/Esmailzadeh-Jourabchi-Tannaz/Mariage-
permanent-et-Mariage-temporaire

2. Swiss Federal Tribunal, Decision 5A_404/2009 of 5 November 2009.
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  حمیدرضا اثیمی: کننده مصاحبه

1

 در گـیالن  دانشـگاه  حقوق مدیر سابق گروه و دادگستري یک پایه وکیل سبحانی، مهین دکتر
:وکالت راه نشریه با وگو گفت
v شدم رو روبه خانواده مخالفت با انسانی علوم رشته انتخاب براي
v داد تغییر زندگی به را نگاهم حقوق، رشته
v نیست وزینی نگاه انسانی علوم به نگاه ما جامعۀ در
v نیست مردساالر ما جامعه که کرد ادعا توان نمی
v دانم میرو به رشد  و مثبت را وکال کانون فعلی رویکرد 

 دانشـگاه  حقوق گروه اریاستاد و يدادگستر کی هیپا لیوک ،یسبحان نیمه دکتر با وکالت راه هینشر
.پرداخته است گو و گفت به الن،یگ

 حقـوق  اسـتاد  تنهـا  و النیگ دانشگاه حقوق گروه یعلم  ئتیه عضو يبانو تنها حقوقدان، نیا
.است النیگ دانشگاه الملل نیب

.داد پاسخ وکالت راه سؤاالت به یسبحان دکتر گو و گفت نیا در

.کنید معرفی را خودتان .1
 دوره التیتحصـ  1388 سـال  از. النیگـ  دانشـگاه  حقـوق  گروه اریاستاد هستم، یسبحان نیمه

 1388 سـال  دوم مـه ین از و کـردم  آغـاز  یبهشـت  دیشـه  دانشـگاه  در را الملل نیب حقوق يدکتر
 رشـته  اسـتاد  تنهـا  اکنـون  هـم  و شدم النیگ دانشگاه در سیتدر به مشغول مدعو استاد عنوان به

 دانشـگاه  حقـوق  ر گـروه یمد عنوان به زین 1398 سال از. هستم النیگ دانشگاه الملل نیب حقوق
.شدم انتخاب النیگ

 وشنود در زمانی صورت پذیرفت که دکتر سبحانی در مقام ریاست گروه حقوق دانشگاه گیالن مشغول به این گفت  .1
  کند. براي ایشان سربلندي و حیات علمی پرباري آرزو می» راه وکالت«خدمت بود. نشریه 

وکیل دادگستري و  1گفتگو با دکتر مهین سبحانی
 مدیر سابق گروه حقوق دانشگاه گیالن

نقد یک رأي 
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 چـه  بودیـد  متصـور  خودتان براي رشته این در که دورنمایی و کردید انتخاب را حقوق رشته چرا .2
بود؟
. اسـت  شـده  شناخته ایدن یتمام در یانسان علوم يها رشته در رشته نیاول عنوان به حقوق رشته
 اسـتمداران یس کـه  میشـو  یمـ  متوجـه  م،یبنگـر  زین ایدن مختلف يکشورها استمدارانیس به اگر

 لیتحصـ  مـدارس  در کـه  یزمـان . هسـتند  حقوق رشته النیالتحص فارغ غالباً زین ایدن يکشورها
 در کـه  یدر حـال  نداشـت؛  وجـود  یانسـان  علـوم  بـه  نسبت یمناسب دگاهید متأسفانه م،یکرد یم

 یتـ یاهم حال، نیدرع و هستند ساز انسان ییها رشته ،یانسان علوم يها رشته شرفته،یپ يکشورها
 اگر و است جامعه آن شرفتیپ و رشد از نشان دارند، جامعه کی در یانسان علوم يها رشته که

 بـه  محدود را دانش و علم و باشد نداشته وجود یانسان علوم يها رشته به نسبت یمترق ینگاه
.دارد جامعه در یانسان علوم نامطلوب گاهیجا از نشان میبدان یعیطب علوم

کردید؟ انتخاب را الملل بین حقوق چراکه  این و بگویید تان تحصیلی پیشینه ازبیشتر  .3
 پـس  و کـردم  انتخاب را یتجرب علوم رشته ابتدا داشت، وجود زمان آن در که يجو بنا بر بدواً
 مخالفـت  بـا  امـا  کنم؛ دنبال را یانسان علوم رشته گرفتم میتصم رشته، آن در لیتحص دو ماه از
 ینـوع  به. بودم گرفته را ممیتصم من اما شدم. مواجه رستانیدب معلمان و انیمرب خانواده، دیشد

 در ام رتبـه  چـون  کـه  شد یم القا گونه نیا و بود اجبار يرو از من يسو از حقوق رشته انتخاب
!ستمین مانیپش میتصم نیا از کنم اعتراف دیبا که بخوانم؛ حقوق دیبا پس است مناسب کنکور
 حقـوق  رشـته  تهـران،  یبهشت دیشه دانشگاه به ورود و يسراسر کنکور 47 رتبه کسب از پس
 و یاسـ یس يهـا  حـوزه  به ام عالقه با توجه به و داد رییتغ یزندگ به نسبت را من نگرش و نگاه

 مقـاطع  در کـه  داشـتم  میتصـم  یکارشناس مقطع يابتدا از الملل، نیب روابط و اخبار و اطالعات
 لیـ وککـه   آن رغـم  علـی . کـنم  دنبال و انتخاب را الملل نیب حقوق زین دکترا و ارشد یکارشناس

 حرفه به خاطر که میبگو دیبا هستم النیگ يدادگستر يوکال کانون عضو و يدادگستر کی هیپا
 یالملل نیب مسائل تیجذاب رشته، نیا انتخاب يبرا بنده عالقه و نشدم حقوق رشته وارد وکالت

.بود من يبرا
کردید؟ نمی انتخاب را الملل بین حقوق رشته اگر .4

.کردم یم انتخاب را یعموم حقوق ،یاسیس مسائل به ام عالقه به دلیل
 بـر  اي مردانـه  فضاي که اید کرده احساس حال تابه آیا جامعه، جو عمومی با توجه به و شما به نظر .5

بـه   شـما  اقتـدار  که اید کرده احساس حقوق گروه مدیر عنوان به تاکنون آیا است؟ حاکم مناسبات
است؟ شده کشیده چالش به حاکم مردانۀ فضايخاطر 

 نیبنابرا ست؛ین ینیوز نگاه ،یانسان علوم به نگاه که میکن یم ستیز يا جامعه در ناخواه خواه ما
 کـه  کـرد  ادعـا  توان ینم و است کرده حفظ را خود يا شهیکل و یسنت يباورها هنوز جامعه نیا

 به نظر. دارد وجود آن در یتیجنس و یسنت يها شهیکل آن هنوز ست.ین مردساالر يا جامعه نیچن
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 از دینبا البته. ماست فرهنگ و سنت به مربوط مقوله نیا و جداست نید از کامالً دهیپد نیا من
.نکردم احساس همکارانم نیب در را مقوله نیا بنده که داشت دور نظر

 را دانشـجویان  میـان  و دانشگاه در وکال کانون بروز و حضور دانشگاه، استاد و وکیل یک عنوان به .6
 دانشـگاه  مناسـبات  شـما  به نظـر  هستید، هم وکیل شماکه  این با توجه به کنید؟ می ارزیابی چگونه
است؟ چگونه حقوق عملی عرصه با گیالن
ـ  آلمان پلنک مکس مؤسسه در نمونه، يبرا. دارد وجود جا همه در عمل و يتئور انیم فاصله  ای

 وکالـت  بـه ها  آن اشتغال ای و هستند حقوق معلم صرفاً حقوق، دیاسات کا،یآمر هاروارد دانشگاه
 اسـتاد  نـدارد  یلزومـ  بنـده  به نظـر . است معدود يها پرونده در یحقوق يها مشاوره به محدود
 اشـتغال  وکالت به يا حرفه صورت به که یکس داشت نظر در دیبا. باشد هم لیوک حتماً حقوق،
] وکالت حرفه و یعلم کار[ حوزه دو هر در تواند ینم کند، یم هم یعلم کار حال نیدرع و دارد
 زیـ ن یدانشـگاه  کـه  النیگ يوکال کانون در دیجد یرةمد  یئته کار آمدن يرو. باشد اول تراز

 يدادگسـتر  يوکـال  کـانون  انیم یمناسب ارتباط زین اکنون هم. گرفت یکفال ن به دیبا را هستند
ـ ا يهمکـار  بـا  يدیمف یعلم يها برنامه و است برقرار النیگ دانشگاه و النیگ  مجموعـه  دو نی

 يوکـال  کـانون  تـا  شـد  موجب گذشته دو سال یکی در کانون نینو کردیرو. است شده برگزار
 يمجـاز  يگوهـا  و گفـت  و يمجـاز  ينارهایسم يبرگزار با النیگ دانشگاه و النیگ يدادگستر

 انیدانشجو اریاخت در را يارزشمند يمحتواها و دیمف يها برنامه حقوق، برجسته دیاسات با زنده
.دهد قرار

 توصـیه  و کنیـد  مـی  ارزیابی چگونه را گیالن دادگستري وکالي کانون کنونی یرةمد  یئته عملکرد  .7
چیست؟ آن اعضاي به دانشگاه استاد یک و وکیل یک عنوان به شما
 نداشـتند.  یگـاه یجا کانون يها يریگ میتصم رهیدا در یدانشگاه افراد م،یشد لیوک ما که یزمان
ـ . است داده رخ النیگ کانون در هیر روییتغ نیا ر،یاخ سال چند در اما  گـر، ید مثبـت  نکتـه  کی

ـ ا در کـه  اسـت  يکارآموز و اختبار يها ونیسیکم در النیگ دانشگاه لِیوک دیاسات از استفاده  امی
 سـازمان  زیـ ن را وکالـت  آزمـون  یحتـ  و نداشـت  وجـود  يا هیرو نیچن وکال کانون به ما ورود

 رو بـه رشـد   و مثبـت  اریبسـ  را وکـال  کـانون  یفعلـ  کردیرو مجموعاً. کرد ینم برگزار سنجش
 يهـا  یسخنران قالب در آموزش و نیدکتر و مقاالت از استفاده مجله، تیتقو و کنم یم یابیارز

 کـه  هاسـت  آن انجـام  حـال  در کـانون  کـه  اسـت  ییکارهـا از جمله  یهفتگ صورت به يمجاز
.کند دایپ استمرار قدرت با میدواریام
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صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکـالي دادگسـتري 14/8/1399مورخ  60طبق دادنامه شماره  .1
خ با درج در مجله کانون محکـومیک دادگستري به توبیه یل محترم پایوسف پور وکیالن آقاي ابوذر یگ

 .اند شده
صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکـالي دادگسـتري 24/8/1399مورخ  51طبق دادنامه شماره  .2

خ با درج در مجله کـانونیک دادگستري به توبیه یل محترم پایفی وکین پور شریالن آقاي حمزه حسیگ
 .اند شدهمحکوم 

صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی کـانون وکـالي دادگسـتري 7/4/1400مورخ  18طبق دادنامه شماره  .3
در مجلـه کـانون محکـوم خ بـا درج یک دادگستري بـه تـوب  یه یل محترم پایثم کوثري وکیالن آقاي میگ

 .اند شده
صادره از شعبه سوم دادگـاه عـالی انتظـامی قضـات، آقـاي 18/3/1400مورخ  121طبق دادنامه شماره  .4

.اند شدهخ با درج در مجله کانون محکوم یک دادگستري به توبیه یل پایمجتبی گلستانی وک

هاي کانونقضات و دادگاهانتظامی عالی  آراء محکومیت دادگاه
به توبیخ با درج در مجله کانون وکالي دادگستري گیالن






