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سخن سردبير
به نام آنکه هستی، نام از او يافت 

1-	پلمپ	»	اتحاديه«،	چرا؟!
در متن انبوه مسايل و مشکالت سياسی، اقتصادی و اجتماعی جاری، شايعه ) پلمپ( اتحاديه سراسری 
در آستانه يازدهمين سال تأسيس آن، موج سهمگين  ايران، اسکودا –  كانون های وكالی دادگستری 
ديگری بوده بر پيکره نهاد ديرپائی كه طی عمر قريب هفتاد ساله خود، در عين متابعت از مقررات و 
نظامات حاكم، در تحقق اهداف عدليه و تأمين دادرسی های عادالنه، پيوسته همراه و همگام دادخواهان 

بوده است.
اين امواج سهمگين كه ظاهرا سر بازايستادن ندارد، هر از چند گاهی در رنگ و لباسی جديد چهره 
نموده و بر نگرانی جامعه وكالت و حقوقدان كشور نسبت به آينده اين نهاد مدنی عدالت مدار می افزايد.
توجيه قيام به اقدام فوق- پلمپ اتحاديه- آنطور كه از فحوای اخبار و مسموعات استنباط می شود، 
ظاهرا فاقد مجوز بودن آن مطابق ) قانون احزاب ( است. در حاليکه) اسکودا( كه به عنوان نهادی غير 
انتفاعی در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده، نه تشکيالتی حزبی است و نه دارای مشی سياسی. بلکه 
اين مجموعه همانطور كه در اساسنامه آن نيز آمده، مؤسسه ايست صرفاً صنفی و غير انتفاعی برای ايجاد 
هماهنگی و وحدت رويه در انجام وظيفه و اداره امور كانون هايی كه مطابق قانون تأسيس شده و عالوه 

بر مورد فوق، دارای اهداف زير است: 
1- تدوين و تنقيح و پيشنهاد اصالح و تغيير قوانين و مقررات وكالت با توجه به شرايط و مقتضيات 

زمان و ارائه آن بمراجع ذيصالح.
2- ايجاد هماهنگی بين كانون های عضو در ارتباط با قوای سه گانه.

3- ارتقای سطح معلومات علمی و تجربی وكالی دادگستری و كارآموزان وكالت و كوشش در 
همگام ساختن جامعه وكالت با دستاوردهای علمی و فن آوری روز.

4- بررسی مطالعه ساختار اداری و تشکيالت اجرائی مديريت كانون ها و پيشنهادها و روش و راه 
های اصالح و بهبود كيفی و كمی آنها.

5- ايجاد شبکه اطالع رسانی مشترک.
6- حمايت از حقوق فردی و جمعی وكالی دادگستری.

7- ارائه طرح های الزم برای تحقق و تأمين حقوق دفاعی شناخته شده اشخاص.
....-8

ليکن عجب و حيرت اينجاست كه داعيه داران چرا اين تکليف را درباره مولود برآمده از برنامه سوم 
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توسعه يعنی نوآمدگان مركز مشاوران كه تشکيالتی وابسته و تحت حمايت قوه محترم قضائيه است، 
روا نمی دارند؟ آيا نهاد مزبور كه محور فعاليت های آن هم صنفی است، مطابق قانون احزاب، به 

چه عنوان، تحت چه شماره و در كجا به ثبت رسيده است؟ 
ديگر چه می توان گفت، جز اينکه:

» هزار گونه سخن بر زبان و لب، خاموش«

2-	»	قلب	جايگاه	مدعی	و	مدعی	عليه«!
از حبس وی  نباشد،  ثابت  دادگاه  قاضی  نزد  عليه  موارد، چنانچه مالئت محکوم  »ج- در ساير 

خودداری و چنانچه در حبس باشد، آزاد می شود«1
متن باال توجهاً به شرح ذيل، محور بخشنامه اخير قوه محترم قضائيه در لباس اصالح يکی از 

بندهای قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی مصوب 77/8/10 است.
رويکرد اصالحيه برخالف بند» ج« منسوخ، پرهيز از حبس محکوم عليهم بدهکار و حتی در 

مواردی، آزادی ايشان از زندان است.
ترديدی نيست كه اين حركت انفعالی، عمدتاً واكنشی است در قبال كثرت قابل تأمل و روبه 
افزايش بدهکاران محبوس كه بحسب برخی آمارها، ظاهراً ثلث زندانيان كشور را شامل می شوند.

اين بخشنامه، جدای از وجهه انسانی نهفته و ناگفته اش، از دو منظر، قابل بررسی است:
الف- متصديان تدوين يا اصالح مصوبات يا آئين نامه های اجرائی مربوط به قوانين مصوب را 
در هر مورد قانونگزار تعيين و قانون اساسی نيز در تصريحات مکرر، بر لزوم تدوين اين مقررات » 

در حدود قوانين « و اينکه» با متن و روح قوانين« مطابق باشد،تأكيد دارد.
در مجموعه مواد) قانون اعسار مصوب 1313( و همچنين ماده 3 ) قانون نحوه اجرای محکوميت 
های مالی مصوب 77( ضمن تصريح به لزوم اجرای حکم قطعی شده، در عين حال، فرض عجز 
و عسرت احتمالی محکوم عليه از تأديه محکوم به و نتيجتاً پرداخت تدريجی آن در صورت اثبات 
اعسار، پيش بينی شده است. لزوم اجرای حکم قطعی شده، در عين حال، فرض عجز و عسرت 
احتمالی ترتيب رسيدگی به اين دعوی و ادعا نيز مطابق قواعد آمره آئين دادرسی2و3، با تقديم 
دادخواست بوده و خواهان نيز، مدعی اعسار است تا بنابر قاعده » ا لبيّنته علی المّدعی«، در شرايطی 
1 بند ج اصالحی ماده 18 آئين نامه نحوه اجرای محکوميت های مالی مصوب 1377 كه بموجب بخشنامه شماره 9000/15458/100-
91/4/31 رياست محترم قوه قضائيه صادر و به دادگستری های سراسر كشور ابالغ شده است. متن بند»ج« منسوخ: چنانچه استيفای 
محکوم به به نحو مذكور ممکن نباشد، محکوم عليه به درخواست ذينفع و به دستور مرجع صادر كننده حکم تا تأديه محکوم به يا 

اثبات اعسار، حبس می شود.
2. ماده 2 قانون آئين دادرسی مدنی:» هيچ دادگاهی نمی تواند به دعوائی رسيدگی كند مگر اينکه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل 

يا قائم مقام يا نماينده قانونی آنان رسيدگی به دعوی ر ابرابر قانون درخواست نموده باشد«
3. ماده 48 قانون آئين دادرسی مدنی:» شروع رسيدگی در دادگاه، مستلزم تقديم دادخواست می باشد«.
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كه مالئتش مفروض است، اعسار خود را ثابت نمايد.
لزوم اثبات ادعای فوق توسط محکوم عليه در لباس مدعی اعسار، همچنين از مادتين 197 قانون 

آئين دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی نيز مستفاد می گردد4 5.
به بيان ديگر، در روح قوانين مورد اشاره خصوصاً قانون اعسار، مالئت محکوم عليه متجّلی 
است، مگر آنکه وی خالف آن را اثبات كند. در حاليکه به موجب بخشنامه فوق و سپس دستورالعمل 
توجيهی متعاقب، اصل فوق دگرگون و به جای محکوم عليه، به محکوم له متوجه شده! تا در قبال 
سکوت يا نفی بدهکار- البد به قاعده: نافی را نفی كافيست-، مالئت وی را ثابت نمايد! روند 
رسيدگی به اين ادعا ) البته در فرض طرح(نيز مشخص نشده و اينکه آيا مطابق اصول شناخته شده 
آئين دادرسی خواهد بود يا خير؟ كه با توجه به لحن اصالحيه، پاسخ علی االصول منفی است. ولی 
در هر صورت، رسيدگی به قاضی دادگاه محول است تا با تحقيق، مالئت محکوم عليه يا خالف 

آن را احراز نمايد.
نکته اينجاست كه ) نافی را نفی كافی است(، از مظاهر اصل )عدم( است و اين اصل، موقعی 
حجت خواهد بود كه دليلی در برابرش نباشد. به عبارت ديگر، اصل) عدم( يک فرض قانونی 
است، حال آنکه دليل در اينجا به معنی ) اماره ( يعنی يکی از ادله اثبات دعوی است. و در هر مورد 
كه ) اماره( و ) فرض قانونی( يا باصطالح فقهی: اصل و ظاهر، باهم تعارض كنند، جانب اماره 
مقدم است. اين توجيه اصولی، با منطق نيز سازگاری دارد. زيرا وقتی انسان فعاليت اقتصادی ولو 
محدودی را آغاز می كند، عماًل حالت ) عدم( سابق را منقلب نموده و آنرا پشت سر گذاشته و لذا 
ديگر مجالی برای آن باقی نمی ماند. نتيجتاً با غلبه) اماره تمکن و مالئت( بر اصل ) عدم(، در واقع 
اين محکوم عليه است كه برخالف اين اماره بايد سخن بگويد، و لذا بار اقامه دليل منطقاً بر عهده 

اوست. پس نتيجه می گيريم كه مدعی اعسار يک مدعی واقعی محسوب می گردد.
ب:وجه مغفول در راهکار اصالحيه، ) جدای از نگاه انسانی آن(، محکوم له يعنی كسی است 
كه با صرف هزينه و وقت و تحمل مصايب و دشواريها، روند دادرسی را از بدو الی النهايه دنبال 
كرده و اينک كه در صدد بهره برداری از روند قضائی پيچيده ايست كه بنفع او خاتمه يافته، ناگهان 
با معضلی شبه اعسار مواجه می گردد. با اين تفاوت كه محکوم عليه در قبال درخواست محکوم له 
برای اجرای حکم، متمسک به اعسار می شود) توجه شود كه صرفاً ادعای اعسار و نه اقامه دعوی 
اعسار( ! در اين مرحله با منقلب شدن جايگاه مدعی و مدعی عليه، به عهده محکوم له و دادگاه 
است كه به جای مدعی اصلی- محکوم عليه- خالف ادعای وی را با اقامه دليل يا تحقيقی كه دادگاه 

4. ماده 197 قانون آئين دارسی مدنی:» اصل، برائت است. بنابراين، اگر كسی مدعی حق يا دينی بر ديگری باشد، بايد آن را اثبات 
كند...«

5. ماده 1257 قانون مدنی:» هر كس مدعی حقی باشد، بايد آن را اثبات كند...«
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رأساً بايد انجام دهد، اثبات نمايند!
طبيعی است كه در نتيجه اين دگرگونی، محکوم له مظلوم و همچنين دادگاه در اكثر قريب به 
اتفاق موارد برای احراز و اثبات مالئت محکوم عليه، طرفی نخواهند بست. زيرا توفيق در اين طريق، 
مستلزم شناسائی دارائی طرف ميباشد كه غالباً در هاله ای رازآلود از اطالعاتی پوشيده و پنهان، 
مخفی است. لذا از اين منظر نيز چنين متبادر به ذهن می گردد كه نگاه اصالحيه به طرفين دعوی، 
يکسان و مساوی نيست. دليل آن هم مصلحت گرائی از طريق قلب موضع مدعی و مدعی عليه و 

همچنين تقليب اصل مالئت به عدم مالئت است.

3-	»	سخن	در	ناجايگاه	ضايع	مكن	تا	بر	دانش	ستم	نكرده	باشی-قابوسنامه-«:
وكالی  كانون  ورودی  آزمون  بر  يادداشتی  عنوان»  تحت  انتقادی  مطلبی  نشريه  شماره5-6  در   
دادگستری « به قلم منتقد جوان) آقای كوهيار گردی( چاپ شد كه به جهت لزوم تصحيح برداشت 

های ناصحيح عنوان شده در آن، مستلزم پاسخگوئی است:
آماج انتقاد همانطور كه از عنوان و محتوای يادداشت برمی آيد، كيفيت سؤاالت و نحوه برگزاری 
آزمون ورودی وكالت است:».... اين دسته از آزمون ها، بيشتر شبيه مسابقه ماراتن حفظ و به حافظه 
نام  استدالل گذاشته و در حد  تحليل و  برنردبام  را  افراد، قدمی  آنکه  قوانين است....بی  سپردن 
حقوقدان، قدرت تجزيه و تحليل مفاهيم حقوقی را داشته باشند...« و سپس با اين نتيجه گيری كه: 
»... سرآخر، همين ها- منظور نويسنده يادداشت، البد پذيرفته شدگان آزمونهاست- هستند كه در 
مرحله عمل، با دستان خالی به هر ريسمان پوسيده ای چنگ می زنند تا كاميابی از آن ايشان شود«!
اول  پاراگراف دوم صفحه  به  بايد  فوق،  عبارت  از  منظورمنتقد جوان  بهتر  برای درک  اما  و 
يادداشت مراجعه كرد، آنجا كه از عملکرد » نوآمدگان« به جامعه وكالت و همچنين جامعه وكالت 

به عنوان نهاد عدالت مدار، ناعادالنه، بی پروا و بی مهابا داوری می كنند كه:
».... اين نهاد عدالت مدار، بيش از آنکه شرافتی معنا شود.... مبدل به حرفه ای گشته كه نطفه 

ذهنی اش در انديشه نوآمدگان حقوق.... جز سودجوئی به هر قيمت نيست...«!! 
اينجا است كه درک سطحی منتقد جوان از علت آنچه به اشتباه در ذهنش پرورانده، آشکار و 
معلوم می شود، چرا كه از نظر ايشان، كيفيت برگزاری آزمون های ورودی با سؤاالت چهارگزينه 
ای برای ارزيابی محفوظات است:»...) زيرا( ويژگی ای كه به يک فرد، صفت حقوقدان می دهد، 

استدالل و استنباط است، نه حفظ آنچه دگرگون می شود...«
جمالت» چنگ اندازی به هر ريسمان پوسيده و يا سودجوئی به هر قيمت«، با دقت در سياق 
و مسند عبارات، جامعه شريف وكالت را توسط يک ) نوآمده( برای مخاطبين عام، تداعی نموده 
و موجب تشويش اذهان نسبت به وكال و در عين حال، مخل به حق و حيثيت جمعی وكالی 
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دادگستری و ناشی از توهمی بی پايه و استنباطی است متأثر از باوری غلط كه در بستر جو نامساعد 
و نامطلوب ايجاد شده در مورد جامعه وكالت و اعضای آن رواج يافته است. و عجب و تأسف از 
عضو جوان وبقول خود ايشان:» نورسيده ای از اين خانواده« است كه ظاهراً در لباس انتقاد از جامعه 
متبوع، با قلم ايهام، بر اين تناور درخت يکصدساله، تراشه نامهربانی می نوازد! آنهم در شرايطی كه 
اين جامعه بقول خود ايشان، با چالشهائی اساسی و بغرنج روبروست. چالشهائی كه سالها است به 
انواع و انحاء اشکال رخ نموده و موجوديت كانون ها حتی اساس نهاد وكالت را دستخوش مخاطره 

قرار داده است.
بنظر می رسد آنچه منتقد جوان را در اين طريق به بيراهه كشانده و موجب شده است كه بمثابه 
تمثيل هوشمندانه) فيل و تاريکی( حضرت موالنا، تصورات خويش را در ظلمت تحليلی اشتباه، 
عين حقيقت بپندارد، غفلت غريب از فرايند آموزش های علمی و عملی پذيرفته شدگان آزمون 
ها در دوره هجده ماهه كارآموزی است. به بيان ديگر، آزمون، صرفاً جايگاهی برای احراز حداقل 
آگاهی های تئوريک داوطلب از قوانين است و اال در شرايطی كه داوطلب تازه برخاسته از مکتب، 
هنوز مستعد ادراک تحليل و يا استنباط مباحث پيچيده حقوقی نيست، آزمون، خصوصيتی ندارد 
كه خروجی اش حقوقدانی متبحر و مجرب باشد. چرا كه درگاه آزمون، تنها آغاز يک تالش برای 
ورود به عرصه فراخ و گسترده حقوق است. ولی تعالی ) نورسيدگان(، نه در ماراتن» بخاطر سپردن 
محفوظات«، بلکه محتاج ممارست، مطالعه، كسب تجربه مستمر و كار عملی خصوصاً تحصيل 
مهارتهای علمی و حرفه ايست، كه تازه اينهمه خود منوط و مشروط است به قبولی كارآموز در 
آزمون اصلی يعنی اختبار كتبی و شفاهی در پايان دوره كارآموزی، تا معلوم شود آيا واجد صالحيت 

علمی و عملی و اخالقی برای احراز عنوان ) وكيل دادگستری( می باشد يا خير؟
اگر تا اين اندازه برای منتقد جوان كه بعنوان يک نوآمده؛ يحتمل در صدد تجهيز خويش برای 
احراز مرتبتی شايسته در جامعه وكالت است، رفع شبهه نکرده باشد، بايد اذعان نمود كه اين زبان 
تند انتقاد در ناجايگاه، جاذبه اش فقط برای نويسنده جوانيست كه با تجربه ای كوتاه و دانشی اندک، 

مجال به چالش كشيدن مخاطبی سترگ را يافته است.
والسالم



8

فصل	اول:	تعريف
از قاچاق،  قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312/12/29 آمده است »مقصود  در ماده 1 
اسلحه وارد كردن به مملکت يا صادر كردن از آن يا خريد و فروش و يا حمل و نقل و يا مخفی 
كردن و يا نگه داشتن در داخل مملکت.« و در ماده 1 قانون جديد »قاچاق سالح، مهمات اقالم و 
مواد تحت كنترل را وارد كردن به داخل كشور يا خارج نمودن به طور غيرمجاز است.« و در ماده 4 
همين قانون اشاره شده است »وارد كردن هر نوع سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت كنترل به كشور، 
خارج كردن آنها از كشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری حمل، توزيع، تعمير و هرگونه معامله آنها بدون 

مجوز مراجع ذيصالح جرم و مرتکب به مجازاتهای مندرج در اين قانون محکوم می شود.«
ماده 4 در قسمت آخر خود به كلمات ساخت، مونتاژ و... اشاره داشته كه بالترديد اين جرايم 
قاچاق نبوده و شايد جرايم در حکم قاچاق باشند چرا كه قاچاق در ماده 1همين قانون تعريف شده 
است و اضافه كردن يکسری افعال ديگر نقض غرض بوده و بايد اذعان داشت اين جرايم در حکم 

قاچاق است.

حامد	آريانفر

نگاهی به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح
و مهمات غيرمجاز مصوب 90/9/7

كارشناس	ارشد	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	گيالن(

باز  دير  از  ومهمات  اسلحه  قاچاق 
كه  بوده  هايی  ناهنجاری  از  يکی 
مورد نهی قرار داشته وبرای  اين امر 
تصويب  و  تدوين  متعددی  قوانين 
؛  آن  شدن  روز  به  با  تا  است  شده 
خالءهای قانونی بر خورد با اين بزه 
مرتفع گردد.فقدان مجازات مناسب 
برای اين بزه  ودست اندر كاران اين 
امر و لحاظ سود باال در قاچاق اين 
اقالم و مشاغلی كه در كنار اين امر 
بر  جهت  موجباتی  آيد  می  بوجود 
خورد با اين بزه محسوب می گردد.

در  مهمات  و  اسلحه  قاچاق    

قانون   54 ماده  در  قبل  سالهای 
مصوب  قاچاق  مرتکبين  مجازات 
مجازات  قانون   ،1312/12/29
قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان 
بند  و   50/10/26 مصوب  مسلح 
تاسيس  قانون  ماده 43  تبصره 2   2
سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تمليکی جرم تلقی شده بود تا اينکه 
مجموعه  اين  در  قانونی  خالءهای 
با  تا  داشت  برآن  را  قانونگذار  ها 
قاچاق  مجازات  قانون  تصويب 
اسلحه و مهمات و دارندگان سالح 
و   90/6/7 در  غيرمجاز  مهمات  و 

در  نگهبان  توسط شورای  آن  تاييد 
تاريخ 90/6/23 گامی بلند در جهت 
رفع موانع احتمالی برخورد قاطع با 
خاطيان بردارد . در نگاه اول شايد 
اين قانون و آيين نامه هائی كه مطابق 
تصويب   20 ماده  و   7 ماده  تبصره 
در  آينده  مشکالت  ؛  شد  خواهد 
را  ها  ناهنجاری  اينگونه  خصوص 
برطرف كند ، ليکن ترديدی وجود 
ندارد كه رشد علم و فن آوری در 
شدن  نو  نوبه  نياز  ها  سالح  زمينه 
نامه ها را  اين گونه قوانين و آيين 

الزامی كرده است .

مقدمه
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سال چهارم . شماره هفتم . بهار و تابستان 1391 دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

فصل	دوم	موارد	تحت	شمول	قانون
سالح را اين گونه تعريف نموده اند آالت و ادوات برنده يا سوراخ كننده يا له كننده، سالح بر دو 

قسم است:
الف( سالح بالطبع مانند تفنگ، شمشير و...كه هدف اولی از ساختن آنها اين است كه در نظر 

عرف بعنوان اسلحه به كار رود.
ب( سالح بالقصد مانند تيغ ژيلت و چکش يا تکه آهن كه انسان آنرا در مواردی به طور استثناء 
بجای سالح معمولی و متعارف بکار می برد يا اينکه عرفاً  به كاری كه سالح به آن اختصاص داده 

می شود به كار ميرود .«1
در قانون سال 1350، شناسايی سالح ها به تصويب وجود آيين نامه منوط شده بود كه متعاقباً دو 
آيين نامه در جهت روشن شدن و معرفی دقيق موارد تحت شمول به تاريخ 53/11/10 و 90/2/20 
به تصويب رسيد كه آخرين آيين نامه شناسايی اين اسلحه ها در اجرای تبصره 2 ماده 1 قانون 
تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 50/11/29 در تاريخ 90/2/20 

بدين شرح تصويب شد :
الف( سالح سرد جنگی

1- انواع سرنيزه قابل نصب بر روی اسلحه های جنگی و انواع كاردهای متداول در نيروهای 
مسلح يا مشابه آنها

2- افشانه های اشک آور گازی در انواع مختلف كه منجر به اختالل تنفسی يا بينايی كوتاه مدت 
يا بلندمدت می گردد.

3- افشانه های گازی تهوع آور، خواب آور، بيهوش كننده
4- شوكرهای الکتريکی در انواع مختلف كه منجر به اختالل عصبی می گردد.

5- انواع مختلف تفنگ و كلت بادی يا گازی شبه سالح )اسلحه بادی شبيه سالح جنگی(
6- انواع پرتاب كننده سوزن های آلوده به سموم بيولوژيکی

ب( سالح شکاری
1- تفنگهای شکاری ساچمه زنی و گلوله زن در انواع مختلف

2- انواع اسلحه های بيهوش كننده جانداران و مخصوص شکار حيوانات آبزی
3- انواع تفنگ و تپانچه خفيف با كاليبرهای 0/22 الی 0/38 اينچ )5/6 الی 9/6 م.م(

4- انواع تفنگ ورزشی اهداف پروازی و ثابت ساچمه زن با كاليبر 12 م.م
ج( مواد منفجره

2( فتيله كندسوز 3( فتيله انفجاری 4( آنفو 5( امولسيون های انفجاری )امواليت  1( باروت سياه 
و اسالری(  6- ديناميت 7- انواع بوسترها 8- انواع چاشنی های الکتريکی و غيرالکتريکی 9- اسيد 
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سال چهارم . شماره هفتم . بهار و تابستان 1391 دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

پيکريک و نمک ها و استرهای آن 10- انواع پور آذر 11- انواع گلوله های مشبک كاری 12- انواع 
تركيبات آلی نيتره شده )نيتروسلوز، نيتروگليسرن، تی ان تی( 13- انواع چاشنی های الکتريکی و 

غيرالکتريکی تاخيری يا آنی
د( انواع مواد محترقه

1- باروت شکاری 2- انواع اقالم نورافشانی سبک و سنگين 3- فسفر سفيد و قرمز 4- انواع 
پراكسيدهای معدنی از قبيل آب اكسيژنه 60درصد به باال، پراكسيد سديم پتاسيم و اكسيد سرب 
5- انواع پراكسيد آلی از قبيل بنزوئيل پراكسيد، استيل پراكسيد 6- انواع پركلرات ها از   Pbco4
قبيل پركلرات آمونيوم و پركلرات پتاسيم 7- انواع اكسيد كننده های قوی از قبيل نيترات، آمونيوم و 

كلرات پتاسيم.
ماده 2 قانون جديد ، انواع سالح های گرم، سرد جنگی، شکاری اعم از گلوله زنی و غيرگلوله 
زنی و مهمات مربوط به آن و سالح گرم سنگين و نيمه سنگين و قطعات موثر آن را مشمول اين 
قانون دانسته است و در مواد 5 و 9  ، سالح سرد جنگی، سالح شکاری، سالح گرم سبک خودكار  
مانند قانون قديم كه تکليف مشخص نمودن انواع سالحها را برعهده آيين نامه اجرايی گذاشته بوده 
در اين قانون نيز طبق تبصره ماده 7 اذعان می دارد »آيين نامه اجرايی اين ماده ظرف شش ماه در 
خصوص جدول انبوه هر يک از مصاديق اين قانون توسط وزارت كشور با همکاری وزارتخانه 
های دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، دادگستری، اطالعات تهيه و به تصويب هيات وزيران می 
رسد.« تفاوتی كه اين تبصره با تبصره قانون قديم داشته تنها در وزارتخانه های تهيه كننده اين 
آيين نامه است، چرا كه در قانون قديم تنها وزارتخانه دفاع اين امر را برعهده داشت و در قانون 
جديد وزارتخانه های كشور دادگستری و اطالعات نيز به آن افزوده شده اند. يکی ديگر از موارد 
تحت شمول اين قانون ، ))مهمات(( است كه در مواد 11 و 12 قانون جديد بدين شرح نام برده 
شده است: مواد راديواكتيو يا ميکروبی، مواد منفجره نظامی يا شيميايی، مواد ناريه يا غيرمنفجره 
غيرنظامی، گازهای بی حس و بيهوش كننده و اشک آور، مواد محترقه و شوک دهنده ها )شوكرها( 
. جالب توجه اينکه حکم ماده 7 قانون جديد با عنايت به اطالق آن شامل مهمات نيز می شود و بايد 

وزارتخانه های نهاد ذيربط نسبت به شفاف سازی نسبت به مهمات نيز اقدام الزم را بعمل آورند.

فصل	سوم:	افعال	مجرمانه	و	مجازات	قانونی	آنها
1- فعل و ترک فعل مجرمانه مدنظر اين قانون عبارتند از:

1-1- قاچاق: »قاچاق اسلحه و مهمات، اقالم و مواد تحت كنترل را وارد كردن يا خارج نمودن 
آنها از كشور به طور غيرمجاز است.«2

1-2- ساخت: »ساختن، صنع، سامان«3 ايجاد كردن يک شی چه به صورت جزء يا از جزء كل 
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را بوجود آوردن
1-3- مونتاژ: »سوار كردن و به هم پيوسته كردن قطعات مختلف يک دستگاه، صنعتی كه در آن 

قطعات ساخته شده را وارد يا توليد می كنند و سپس آنها را به هم می پيوندند.«4
1-4- فروش: »در مقابل خريد است و به جای بيع به كار می رود، استعمال بيع معروف تر و 

بيشتر است ولی در لسان عامه فروش بيشتر به كار می رود«5
1-5- توزيع: »در لغت تازی به معنای تقسيم است، پخش كردن محصولی كه توليد شده است 
در بازارها و مراكز فروش تا در دسترس خريداران قرار گيرد. عمل بازاريابی برای تسهيل توزيع 

است.«6
1-6- خريد »به تازی بيع و شری گويند«7 دريافت مال با رد ثمن معلوم را خريد گويند.

1-7- نگهداری »توجه دقيق در حفظ چيزی كردن، محافظت، حراست، مواظبت«8
1-8- حمل: چيزی را از جايی به جای ديگر بردن

1-9- هر نوع معامله ديگر: »معامله، اين كلمه به صورت جمع در فقه از اصطالحات مسلم است 
و شامل هرگونه مباحث خارج از عبادات و سياسات )احکام كيفری( است. اما معامله به صورت فرد 
در عصر حاضر غالباً عقود معوض مالی تمليکی است مانند بيع، صلح، بيمه را معامله نمی گويند.«9
شايد عده ای تصور كنند با توجه به تعريف ارائه شده از معامله و با استفاده از تفسير مضيق 
قوانين تنها عقود دارای عوض مشمول اين قانون می شوند و ساير عقود را نمی توان تحت شمول 
قرار داد، ولی تفسير منطقی از اين كلمه اينست كه با توجه به آوردن كلمات خريد و فروش در 
مواد مرتبط و سپس هر نوع معامله ديگر، مراد كليه عقود مرتبط با اين سالح ها و اقالم و مهمات 

می باشد/
1-10- تغيير كاليبر: »قطر درونی حجمهای استوانه ای و لوله ها و قطر داخلی لوله هر جنگ 

افزار است10.« تغيير هر نوع قطر درونی اسلحه را گويند.
1-11- عدم تمديد پروانه: طبق ماده 9 قانون جديد ، افراد دارای پروانه مکلف هستند ظرف 
3 ماه از تاريخ انقضاء مدت مجوز ، نسبت به تمديد مدت اقدام كنند و در صورت عدم انجام فعل 

مرتکب اين جرم می شوند.
حرفه قرار دادن تعمير سالح:  حرفه قرار دادن موضوع ماده 8 قانون جديد است . اين جرم جزء 

جرايم به عادت است و دوبار ارتکاب آن برای شمول اين ماده الزم می باشد.
2- مجازات قانونی

1-2: در خصوص قاچاق، ساخت، مونتاژ، فروش يا توزيع سالح گرم، سرد جنگی يا سالح 
شکاری يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها ماده 5 قانون جديد به تفکيک مجازات حبس از شش ماه تا 

پانزده سال را در نظر گرفته است.
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2-2: در خصوص خريد، نگهداری، حمل يا هر نوع معامله ديگر، موارد باال نيز ماده 6 قانون 
جديد به تفکيک مجازات حبس از نودويک روز تا ده سال در نظر گرفته است.

3-2: در خصوص قاچاق، ساخت و يا مونتاژ مواد تحت كنترل از جمله مواد راديواكتيو يا 
ميکروبی، مواد منفجره نظامی يا شيميايی، مواد ناريه يا منفجره غيرنظامی، گازهای بيهوش كننده و 
اشک آور، مواد محترقه و شوک دهنده ها ماده 11 قانون جديد به تفکيک از شش ماه تا سی سال 

حبس در نظر گرفته است.
4-2: در خصوص خريد، نگهداری، حمل يا هر نوع معامله ديگر نسبت به اقالم بند قبل مطابق 
ماده 12 قانون جديد مجازات حبس از نودويک روز تا بيست و پنج سال در نظر گرفته شده است.
مطابق ماده 15 »هرگاه مرتکبين جرايم موضوع مواد 5، 6، 11، 12 اين قانون يا يکی از آنها مسلح 
باشد، حسب مورد يک درجه تشديد می شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه 
نمايند در صورتی كه محارب شناخته نشوند به حبس تعزيری از 25 سال تا 30 سال محکوم می 

شوند.
5-2: هر كس به طور غيرمجاز حرفه خود را تعمير سالح قرار دهد مستنداً به ماده 8 در مورد 
سالح گرم جنکی به حبس شش ماه تا 3 سال و در مورد سالح  شکاری به جزای نقدی از پنجاه 

ميليون تا يکصد ميليون ريال محکوم خواهد شد.
6-2: عدم تمديد پروانه حمل سالح شکاری بموجب ماده 9 مستوجب جزای نقدی ده ميليون 

تا بيست ميليون ريال خواهد بود.
7-2: تغيير كاليبر لوله و آالت متحرک بموجب ماده 10 موجب جزای نقدی از بيست ميليون 

ريال تا هشتاد ميليون ريال خواهد بود.
در مقايسه با قانون قديم كه افعال آن عبارت بودند از: 1- وارد كردن، 2- خارج كردن، 3- 

خريد، 4- فروش، 5- نگهداری، 6- حمل و نقل، 7- مخفی كردن، 8- ساختن ،
در قانون جديد فعل مونتاژ كردن، هر نوع معامله ديگر به افعال مجرمانه اضافه شده و فعل مخفی 
كردن كه در قانون قديم وجود داشته حذف گرديده است، به نظر می رسد مخفی كردن يکی از 

مصاديق نگهداری كردن نيز می تواند باشد.

نتيجه	گيری	و	پيشنهاد:
 حداقل فايده تصويب قانون به لحاظ شکلی شايد جمع آوری قوانين مربوط به قاچاق اسلحه در 
يک قانون ونسخ ساير افعال وتر ک فعل هايی است كه  در قوانين پراكنده ) مورد اشاره در مقدمه( 
ذكر شده است ، باشد. قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات مصوب 90/6/7 قانون جامعی در 
زمينه كاهش ناهنجاری ها در سطح اين جرايم است و به نظر می رسد با تشديد مجازاتها و افزايش 
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افعال مجرمانه ، راه برای مجرمان ناهموارتر شده است ؛ ليکن به نظر می رسد با رشد سريع دانش 
ساخت اسلحه و مهمات اگر در تبصره ای به روز شدن آيين نامه اجرايی در هر 6 ماه يا يک سال 
مدنظر قرار می گرفت بسيار مفيدتر بود ، چرا كه تنها در تبصره ماده 7 به اين امر اشاره شده كه 
بايد ليست انبوه اين وسايل تهيه گردد و در موراد بعدی اين قانون از تجديد اين ليست يا به روز 
شدن آن در يک مقطع زمانی اشاره شده كه شايد اين خالء دوباره ما را دچار نقض قانون كند، 
همانگونه كه تا 90/2/20 اسپری های اشک آور و شوكرها به لحاظ فقدان ماده قانونی جزء سالح 

سرد شناخته نمی شدند.

پی	نوشت	ها
1- جعفری لنگرودی محمد جعفر، ترمينولوژی حقوقی، صفحه 36
2- ماده 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 90/7/6
3- دهخدا علی اكبر، فرهنگ لغت دهخدا، صفحه 8.2.13 جلد 9

4- شيری رشيد، فرهنگ لغت فارسی، صفحه
5- جعفری لنگرودی  محمد جعفر، مبسوط، جلد چهارم

6- همان جلد دوم صفحه 1456 جلد دوم
7- همان، جلد سوم صفحه 9.18

8- همان صفحه 1882
9- جعفری لنگرودی  محمد جعفر، الفارق جلد پنجم صفحه 145

10- همان صفحه 1427

منابع:
1- دهخدا علی اكبر، فرهنگ لغت، چاپ دانشگاه تهران 1388 جلد نهم

2- جعفری لنگرودی  محمد جعفر، الفارق، چاپ اول، گنج دانش، 1387، جلد پنجم
3- جعفری لنگرودی  محمد جعفر، مسبوط، چاپ اول. گنج دانش، 1378، جلد سوم
4- جعفری لنگرودی محمد جعفر، مبسوط،چاپ اول. گنج دانش، 1378، جلد چهارم

5- مشيری  رشيد، فرهنگ لغت فارسی، چاپ اول، پيکان، 1378، جلد دوم
6- ملک زاده  فهيمه، اصطالحات تشريحی حقوق جزا، چاپ اول، مجد. 1389. تک جلد

7- مجموعه قوانين تنفيع شده معاونت حقوقی و توسعه قضايی رياست جمهوری )كيفری( 1386
8- روزنامه رسمی شماره 19400 مورخ هجدهم مهرماه 1390

9- روزنامه رسمی مورخ 90/2/02
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دكتر	علی	بابايی	مهر
امين	همت	يار

بررسي رعايت حقوق بشردوستانه در جنگ 22 روزه غزه
)بخش اول(

استاديار	دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد	چالوس	)گروه	حقوق	عمومی	و	بين	الملل(

دانش	آموخته	كارشناسی	ارشد	حقوق	بين	الملل	دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد	چالوس

رژيم  نظامي  حمله  در 
صهيونيستي به مردم بي دفاع غزه كه 
تا  و  آغاز شد  از 72 دسامبر 8002 
ادامه يافت، تعداد  71 ژانويه 9002 
قابل توجهي از مردم غيرنظامي غزه 
و  ساختمان ها  و  مجروح  و  كشته 
منهدم  غزه  نوار  زيربنايي  تأسيسات 
شدند. نقض گسترده و جدي حقوق 
بشر در جنگ 22 روزه غزه، كه هم 
در زمان صلح و هم در زمان جنگ 
از  است،  الزم االتباع  دولت ها  براي 
ممنوعيت  نقض حق حيات،  جمله 
شکنجه، حق سالمت، حق دسترسي 
درماني،  و  پزشکي  مراقبت هاي  به 
آوارگي  ممنوعيت  و  مسکن  حق 
غذاي  به  دسترسي  حق  اجباري، 
سالم  آب  به  دسترسي  حق  كافي، 
جمله  از  غيرنظاميان  قبال  در   ،... و 
بشر  شده  نقض  حق هاي  مهمترين 
است، به طوري كه اقدامات نهادهاي 
بر  تأكيد  خصوص  در  بشر  حقوق 
بر  مبني  تعهدات رژيم صهيونيستي 
خصوصًا  قربانيان  خسارت  جبران 
از طريق تعقيب و محاكمه مرتکبين 
نقض هاي جدي حقوق بشر و حقوق 
از  فارغ  كه  قواعدي  بشردوستانه، 
مشروعيت توسل به نيروي نظامي و 
طبق اصل برابري نيروهاي متخاصم 
در قبال آن قواعد، قابل اعمال قلمداد 
شده و هيچ تمايزي را از اين حيث 

ميان نيرو هاي مهاجم را برنمي تابد، 
به دنبال داشته است. هر چند حمالت 
رژيم اشغالگر قدس به مردم بي دفاع 
آتش بس صوري  اعالم  از  غزه پس 
اما  يافت،  ادامه  كماكان  رژيم  اين 
رژيم  هفته اي   3 تهاجم  در  آنچه 
غزه  نوار  منطقه  به  صهيونيستي 
بود  برانگيز  تأسف  و  بسيار مشهود 
رژيم  نيروهاي  وحشيانه  استفاده 
مهمات  و  سالح ها  از  صهيونيستي 
غزه  مردم  عليه  سفيد  فسفر  حاوي 
اشتعال  باعث  كه  ماده اي  مي باشد. 
شديد  سوختگي هاي  و  گسترده 
آالم  كاهش  و  حمايت ها  مي شود. 
ناشي از جنگ و خشونت هاي نهفته 
عام الشمولي  اصول  قالب  در  آن  در 
چهار  به  مي توان  كه  گرديده  تنظيم 
اشاره  چنين  آن ها  بنيادين  مورد 
رزمندگان  بين  تفکيک  اصل  نمود: 
اهداف  همچنين  و  غيررزمندگان  و 
نظامي وغيرنظامي، ضرورت نظامي 
رنج  و  درد  ايجاد  منع  تناسب،  و 
غيرضروري و بيش از حد معقول و 
حرمت بي طرفي. گزارش هاي متعدد 
نهادهاي حقوق بشري مثل سازمان 
عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر، 
حقوق  شوراي  حقيقت ياب  كميته 
همه  كه  مي دهد  نشان   ... و  بشر 
اين اصول در تجاوز رژيم اشغالگر 
وقوع  شده اند.  نقض  غزه  به  قدس 

تعهدات  گسترده  و  جدي  نقض 
به  احترام  خصوص  در  بين المللي 
اساسي  آزادي هاي  و  بشر  حقوق 
افراد خصوصاً غيرنظاميان، ضرورت 
انجام اقدامات فوري و مؤثر از سوي 
و  دولت ها  ساير  مخاصمه،  طرفين 
نهادهاي بين المللي را بيش از پيش 
نمايان مي سازد. همچنين اقدام رژيم 
به  تعهد  نقض  در  قدس  اشغالگر 
رسميت  به  ممنوعيت هاي  رعايت 
بين الملل  حقوق  در  شده  شناخته 
انتخاب  در  به ويژه  بشردوستانه 
جمله  از  نبرد،  ابزارهاي  و  شيوه ها 
ميان  تفکيک  اصل  رعايت  عدم 
رعايت  عدم  غيرنظاميان،  و  نظاميان 
و  كوركورانه  حمالت  ممنوعيت 
نامتناسب و نيز عدم انجام اقدامات 
غيرنظاميان  كه  شد  سبب  احتياطي، 
قرباني  كودكان  و  زنان  جمله  از 
شوند.  شناخته  غزه  جنگ  اصلي 
وقايع فاجعه بار جنگ و كشتار در 
غزه ادامه تراژدي تاريخي است كه 
مردم  زندگي  با  سال   60 به  قريب 
فلسطين پيوند خورده است وگويي 
جنگ و ناامني ، آوارگي و پناهندگي 
از  نسل  چهار  مرسوم  زندگي  به 
معاصر  تاريخ  در  فلسطيني  كودكان 
اين سرزمين تبديل شده است. نقض 
فاحش حق حيات به عنوان يکي از 
مصاديق مهم حقوق بشري در جنگ 

مقدمه
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22 روزه غزه، جامعه بين المللي را با 
موقعيت خطيري مواجه كرده است. 
مورد  در  كه  است  حالي  در  اين 
شرقي،  تيمور  مانند  وضعيت هايي 
دارفور يا حتي كوزوو حساسيت هاي 
سياسي نتوانست مانع از عملکرد ساز 
و كارهاي بين المللي براي جلوگيري 
از نقض فاحش حقوق بشردوستانه 
و اجراي عدالت شود. در خصوص 
مذكور  حساسيت هاي  غزه،  بحران 
تا  را  فوق  كارهاي  و  ساز  تنها  نه 
گذاشته  استفاده  بال  زيادي  حد 
در  را  دولت ها  از  بسياري  بلکه 
طبق  كه  تعهداتي  و  وظايف  انجام 
شرايطي  چنين  در  بين الملل  حقوق 
بر عهده دارند، دچار مشکل نموده 
حقوق  نقض  موارد  وقوع  است. 
بشر و حقوق بشردوستانه كه برطبق 
بين المللي  كيفري  ديوان  اساسنامه 

جنايت جنگي قلمداد مي شود و از 
سوي ديگر زمزمه نويدبخش مقابله 
با بي كيفري كه در جهان طنين انداز 
از  قبل  و  نخست  وهله  در  شده، 
ضرورت  جنايتکاران،  پيگرد  انجام 
طرح مسئوليت انجام تحقيقات دقيق 
از جنايات ارتکابي و تهيه گزارشي 
همراه با ادله و اسناد محکمه پسند را 
نموده  برخوردار  خاصي  اهميت  از 
است. چرا كه اين اقدام مقدمه اي بر 
تعقيب و محاكمه ناقضان و مجازات 
در  مي رود.  به شمار  جنايتکاران 
همين زمينه نيز تالش هاي متعددي 
صورت گرفت كه از جمله مي توان 
به تأسيس كميته حقيقت ياب شوراي 
حقوق بشر زير نظر دبيركل سازمان 
ملل، ايجاد هيأت تحقيق ملل متحد 
به  نظامي  حمالت  خصوص  در 
اماكن و اموال وابسته به سازمان ملل 

اتحاديه  متحد و كميته حقيقت ياب 
عرب اشاره نمود. در اين مقاله  ابتدا 
وقواعد  اصول  رعايت  به  اي  اشاره 
حقوق بشر دوستانه ناظر به كاربرد 
شيوه ها وسالح هاي جنگي خواهيم 
به  تعهد  نقض  به  ازآن  بعد  داشت 
انتخاب  در  ها  ممنوعيت  رعايت 
شيوه هاي نبرد وممنوعيت حمله به 
نظامي،  واموال  نظامي  غير  جمعيت 
منع مجازات جمعي ومنع به قحطي 
كشاندن غير نظاميان بررسي خواهد 
شد.دربند سوم نيز به توصيف كيفري 
اقدامات جنگي ر    ژيم صهيونيستي در 
جنايات  و  جنگي  جنايت  دوقالب 
ممکن  راهکارهاي  و  بشريت  عليه 
ديوان  در  محاكمه  و  تعقيب  براي 
خواهد  بررسي  المللي  بين  كيفري 

شد.

بند	اول(	رعايت	اصول	و	قواعد	حقوق	بشردوستانه	ناظر	به	كاربرد	شيوه	ها	و	سالح	هاي	
جنگي

    حقوق بشردوستانه  به منزله بخشي از موازين ناظر بر تنش ها و درگيري هاي مسلحانه،  با تحميل 
تعهداتي بر طرف هاي متخاصم و همچنين جامعه بين المللي، تالش نموده تا درگيري هاي مسلحانه را 
انساني نموده  و از سطح خشونت هاي ناشي از عمليات نظامي بکاهد و بدين طريق، در كنار پيشگيري 
از ارتکاب اعمال متخلفانه ناقض هسته سخت حقوق بين الملل، از گسترش قربانيان عيني درگيري ها 
جلوگيري نمايد و همچنين مقدمات الزم را براي ياري رساني به قربانيان نيازمند امداد را فراهم آورد.  
حقوق بين الملل بشردوستانه شامل همه قواعد حقوق بين الملل است كه به منظور رفتار با افراد - اعم 
از غيرنظامي  يا نظامي، مجروح يا سالم- در مخاصمات مسلحانه بين المللي، تدوين شده اند.  حقوق 
بشردوستانه مشتمل بر اصول و قواعدي است كه حق طرف هاي متخاصم در توسل به سالح ها يا 

شيوه هاي جنگي را محدود مي نمايد. 
اصل وجود تفکيک بين حقوق حاكم بر توسل به زور يا به عبارت صحيح تر، حقوق حاكم بر 
از اصول حقوق بشردوستانه  به زور و حقوق حاكم در درگيري هاي مسلحانه،  ممنوعيت توسل 
بين المللي است.  در گذشته ميان قواعد حاكم بر جنگ ، بين حقوق الهه  و حقوق ژنو )يا حقوق 
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بشردوستانه( به طور رسمي تمايز وجود داشت؛ كه در همين زمينه قواعد الهه مشتمل بر رژيم رفتار 
در مخاصمات بود و حقوق ژنو قواعدي را در حمايت از قربانيان جنگ مقرر مي كرد. از زماني كه دو 
پروتکل الحاقي به عهدنامه هاي چهارگانه ژنو 1949 الزم االجرا شد، اين تفکيک از بين رفت چرا كه 
اين پروتکل توأمان در برگيرنده مقرراتي در هر دو موضوع هستند. هم اكنون، حقوق حاكم بر زمان 
جنگ در كليت خود، حقوق بشردوستانه بين المللي  ناميده مي شود.  مقدمه پروتکل اول سال 1977 
الحاقي به كنوانسيون هاي چهارگانه 1949 در اين خصوص اذعان دارد: »با تأكيد مجدد بر اينکه مقررات 
كنوانسيون هاي ژنو مورخ اگوست 1949 و پروتکل حاضر بايد تحت هر شرايطي و نسبت به تمامي 
اشخاص مورد حمايت اين اسناد بدون تبعيض مبتني بر ماهيت و منشا مخاصمه مسلحانه يا داليل 
مورد قبول يا منتسب به اطراف مخاصمه به صورت كامل اجرا شود...«. رويه دولت ها و اساسنامه ديوان 
كيفري بين المللي كه در اول ژوئيه 2002 الزم االجرا شده، بر تفکيک هر چه بيشتر بين حقوق توسل 

به زور و حقوق بشردوستانه بين المللي تأثير گذاشته است. 
 نقض آشکار و وسيع بسياري از اصول و قواعد اساسي حقوق بشردوستانه در جنگ غزه همچون 
اصل تفکيک،  اصل تناسب، ممنوعيت حمالت كوركورانه، ممنوعيت توسل به سالح هايي كه باعث 
ايراد رنج بيهوده شده يا كوركورانه عمل مي كنند كه جزء مجموعه اي از قواعد آمره حقوق بين الملل 
بشردوستانه محسوب مي شوند،  در كنار نقض هاي مکرر و فاحش حق حيات به عنوان يکي از 
مصاديق مهم حقوق بشري، جامعه بين المللي را در وضعيت خطيري قرار داده است. در حالي كه در 
مورد موقعيت هايي مثل تيمور شرقي، دارفور يا حتي كوزوو حساسيت هاي سياسي نتوانست مانع از 
عملکرد ساز و كارهاي بين المللي براي جلوگيري از نقض فاحش حقوق بشردوستانه و اجراي عدالت 
شود، در خصوص بحران غزه، حساسيت هاي فوق الذكر نه تنها ساز و كارهاي آن را تا حد زيادي 
بالاستفاده گذاشته بلکه بسياري از دولت ها را در انجام وظايف و تعهداتي كه طبق حقوق بين الملل 
برعهده دارند، در وضعيت خاصي قرار داده است.  كميته حقيقت ياب دبيركل سازمان ملل متحد 
در گزارش خود بيان مي كند كه اسرائيل نيروهاي دريايي، هوايي و ارتش خود را در عملياتي با نام 
مستعار »گلوله هدفگيري شده«، وارد نبرد كرد. عمليات نظامي اسرائيل در نوار غزه در دو مرحله اصلي 
شامل: مرحله اول، بمباران و حمالت هوايي و مرحله دوم شامل حمالت همزمان هوايي و پيشروي 
نيروهاي زميني، انجام گرفت. اين عمليات از تاريخ 27 دسامبر سال 2008 ميالدي آغاز و تا تاريخ 18 
ژانويه سال 2009 ميالدي ادامه يافت. اسرائيل عمليات خود را ابتدا با حمله هوايي آغاز كرد كه اين 
حمالت حدود يک هفته به طول انجاميد.  نظاميان اين رژيم بعد از اتمام يکسري حمالت كوركورانه 
هوايي به نوار غزه كه از جمله پرجمعيت ترين مناطق جهان محسوب مي شود در تاريخ 3 ژانويه 2009 
مرحله دوم عمليات نظامي خود، يعني عمليات زميني را به راه انداختند و در همين حال نيز نيروي 
هوايي نقش مهمي در پشتيباني و حمايت از حمالت زميني ارتش اسرائيل ايفا كرد. در تاريخ 3 ژانويه 
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نيروهاي زميني از شمال و شرق به غزه حمله كردند و اطالعات به دست آمده نشان مي دهد كه 
تيپ هاي گوالني، جيفاتي و چتربازان و نيز پنج تيپ زرهي در اين عمليات نظامي مشاركت داشته اند. 
از نيروي دريايي نيز در بخشي از عمليات و به منظور گلوله باران سواحل غزه در اثناي عمليات استفاده 
شد. جنگ 22 روزه رژيم صهيونيستي در غزه و فعاليت هاي نظامي قبل و بعد از آن، نه تنها به نقض 
مصونيت غيرنظاميان، اماكن غيرنظامي و حتي اهداف داراي حمايت خاص نظير محيط زيست، نيروها 
و محموله هاي امدادي، بيمارستان ها، خبرنگاران و تأسيسات خبري انجاميد بلکه افراد و اماكن وابسته 
به سازمان ملل متحد و آژانس هاي تخصصي آن نيز به شدت از طرز رفتار جنگي و عمليات نظامي 

اين رژيم به شدت آسيب ديدند. 

الف(	نقض	تعهد	به	رعايت	ممنوعيت	ها	در	انتخاب	شيوه	هاي	نبرد
عدم كاربرد بعضي از جنگ افزارها برپايه دو قاعده اساسي حقوق بين الملل بشردوستانه بنيان شده است. 
قاعده اول اينکه در هر درگيري مسلحانه طرف هاي درگير همواره بايد بين غيررزمندگان و رزمندگان 
تفکيک قايل شوند و النهايه اينکه نبايد سالح هايي را به كار برند كه قدرت تشخيص تميز بين هدف 
غيرنظامي و هدف نظامي را ندارند.  طبق اصول حاكم بر اين تعهد، طرفين درگيري در انتخاب وسايل 
و روش هاي نبرد داراي اختيارات نامحدود نيستند. اين بدان معناست كه، كشورهاي درگير نمي توانند 
هر وسيله و شيوه اي را براي اذيت و آزار دشمن به كار برند. اين موضوع براي نخستين بار در مقررات 
منضم به عهد نامه چهارم الهه مورخ 1907 در زمينه قواعد و عرف هاي جنگ زميني به اين عبارت 
آمده بود: »در كليه مخاصمات مسلحانه، حق طرفين در انتخاب وسايل يا شيوه هاي مبارزه محدود 
است.« )ماده 22( سپس تقريباً با همان مضمون در پروتکل شماره يک الحاقي به عهدنامه هاي چهارگانه 

ژنو مورخ 1977 تکرار شد:
»در هر مخاصمه مسلحانه، حقوق طرفين در انتخاب وسائل يا شيوه هاي نبرد نامحدود نمي باشد.« 
)بند 1 ماده 35(. طرح پروتکل شماره 2 متضمن همين اصل در ماده 20 بود كه مورد تصويب كميسيون 
شماره 3 قرار گرفت، اما در جلسه رسمي و نهائي پذيرفته نشد. به كارگيري اصطالح »طرفين متخاصم« 
در متون مذكور حاكي از آن است كه »حق محدود« به كشورهاي متخاصم تعلق دارد و نه مبارزان كه 

به هيچ وجه نقشي در انتخاب شيوه ها يا وسايل نبرد ندارند.  
ماده 23 همين مقررات، استفاده از سالح هاي سمي يا زهرآلود، يا توسل به مهمات، جنگ افزارها 
يا تسليحاتي را كه كاربردشان به درد و رنج زايد مي انجامد ممنوع كرده است؛ بنابراين كليه مهمات 
وتسليحات جنگي در زمره سالح هاي ممنوع محسوب نمي شود و به همين دليل، توجه به ضرورت هاي 

نظامي مي تواند موجبي براي ممنوعيت يا تجويز توسل به جنگ افزار ها در زمان مخاصمه باشد.  
پس قواعد و عرف هاي جنگ زميني استفاده از وسايل و شيوه هاي جنگي را به جهت آسيب 
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رساندن به دشمن نامحدود نمي داند و حقوق بين الملل بشردوستانه، حق طرف هاي متخاصم را در 
به كارگيري وسايل و روش هاي جنگي براي نابود كردن دشمن محدود مي كند و آنان را از حمله به 
غيرنظاميان بر حذر داشته و مي خواهد كه هنگام حمله تفکيک بين نظاميان و غيرنظاميان را رعايت 
كنند. به طور مسلم اين ممنوعيت ها و محدوديت ها در مخاصمات مسلحانه بايد رعايت شود. رعايت 
قواعد حقوق بين الملل بشردوستانه در زمان مخاصمات، احترام به حقوق مقدس انسان ها است. بايد 
به ياد داشت نقض حقوق بشردوستانه، حتي به صورت مکرر و گسترده، فقط نقض اين حقوق 
است و كمترين خدشه اي بر اعتبار و حرمت و قداست آن وارد نمي كند. تکليف به رعايت حقوق 
بشردوستانه از هيچ يک از طرف ها ساقط شدني نيست. بلکه رفتار متخاصمان در اين زمينه است كه 
امکان مسئوليت پذيري آنان را فراهم مي كند. در واقع مي توان گفت كه رعايت حقوق بشردوستانه 

طرفين متخاصم، بر وضعيت حقوقي آن ها تأثير مي گذارد. 
در مورد عدم نفوذ كنوانسيون چهارم ژنو و نقض آن در حوادث به  وقوع پيوسته در غزه و بي اساس 

بودن ادعاي اسرائيل ، استنادات و توضيحات ذيل قابل توجه مي باشد:
كنفرانسي كه در سال 2001 توسط دولت هاي عضو كنوانسيون ژنو برگزار شد، دولت اسرائيل 
را به اجراي كنوانسيون چهارم در سرزمين هاي اشغالي مکلف نمود.  ديوان بين المللي دادگستري 
نيز در پاراگراف 101 رأي مشورتي خود به تاريخ 9 جوالي 2004 در مورد »ساخت ديوار حائل در 

سرزمين هاي اشغالي فلسطين« بيان مي دارد:
»...ديوان معتقد است، كنوانسيون چهارم ژنو در هر سرزمين اشغالي در زمان يک درگيري ميان دو 
يا چند دولت متعاهد قابل اجرا است. اسرائيل و اردن در زمان جنگ 1967 عضو كنوانسيون هاي ژنو 
بوده اند، بر اين اساس ديوان معتقد است، كنوانسيون چهارم در سرزمين هاي فلسطيني كه قبل از 1967 
در شرق مرز سبز قرار داشتند و پس از آن به اشغال درآمدند قابل اجراست و هيچ نيازي نيست كه در 

مورد تعيين وضعيت قبلي اين سرزمين ها تحقيقي صورت گيرد...«
حقوقدانان به نحوه تفسير اسرائيل از ماده 2 مشترک كنوانسيون هاي ژنو اعتراض دارند و معتقدند 
اصل حق تعيين سرنوشت كه در منشور ملل متحد و قطعنامه هاي متعدد مجمع عمومي آمده است، 
ايجاب مي كند كه اين تفسير مردود شمرده شده و اسرائيل متعهد به اجراي كنوانسيون چهارم در قبال 
مردم سرزمين هاي اشغالي باشد. شوراي امنيت نيز در قطعنامه 478 در برابر اعالم پايتختي قدس 
)اورشليم( توسط اسرائيل طي واكنشي شديد نه تنها اين اقدام را نقض حقوق بين الملل اعالم نمود، 
بلکه اعالم كرد، اين عمل اسرائيل هيچ تأثيري بر قابل اعمال بودن مقررات كنوانسيون چهارم ژنو در 

مورد سرزمين هاي اشغالي ندارد.
صرف نظر از نقض قواعد حاكم بر »سرزمين هاي اشغالي« در نوار غزه، اسرائيل به عنوان يکي از 
طرفين مخاصمه با ناديده گرفتن و نقض قواعد حاكم بر مخاصمات مسلحانه در جريان حمله و تهاجم 
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به غزه ، داراي مسئوليت بين المللي است. دولت اسرائيل در تاريخ هفتم ژوئن 1951 چهار كنوانسيون 
ژنو را تصويب كرد. ماده 3 مشترک چهار كنوانسيون ژنو مذكور به عنوان قاعده عرفي بر تمامي انواع 
مخاصمات مسلحانه داخلي و بين المللي قابل اعمال مي باشد. براساس ماده  3 مشترک چهار كنوانسيون 
كه به پيش بيني حداقل ها و ضرورت ها براي حفاظت از افراد غيرنظامي در درگيري هاي داخلي و 
نيز درگيري هاي بين المللي پرداخته، دولت ها موظفند، حداقل اصول انساني را در هنگام درگيري ها در 

ارتباط با افراد غيرنظامي رعايت كنند. 
طبق قاعده  كلي اسرائيل وظيفه دارد بين هدف نظامي و شخص نظامي و هدف غيرنظامي و شخص 
غيرنظامي تفکيک قائل شود. پس حمله مستقيم به غيرنظاميان ممنوع است. از اين رو كميته صليب 
سرخ در دومين روز حمله اسرائيل به نوار غزه بيانيه اي صادر و اعالم مي كند كه در حمالت سه شرط 

بايد رعايت شود: 
اوالً: اصول نظامي از غيرنظامي تفکيک شود و از نظر حقوق بشردوستانه بين المللي هر دو گروه 

بايد مورد حمايت باشند.
ثانياً: بحث اقدامات احتياطي در حمله مطرح است كه در هر تهاجمي مي توان تا حدودي از 

حمالت جلوگيري كرد. 
ثالثاً: طرفين وظيفه دارند، در باالترين و شديدترين وضعيت، شرايطي را فراهم سازند كه مجروحان 

مداوا شوند و امدادرساني صورت گيرد. 
متاسفانه هيچ يک از شرايط مذكور در محاصره و حمله به نوار غزه توسط اسرائيل نه تنها رعايت 
نشده، بلکه تشديد هم شده است، چرا كه با محاصره كامل غزه راه امدادرساني سازمان هاي بين المللي 
به خصوص كيمته صليب سرخ را سد نموده و جز ميزان اندكي سوخت چيزي به غزه نمي رسد. كمبود 
توليد برق نيز وضعيت زندگي در غزه را بغرنج نموده است. تا جائيکه دبيركل سازمان ملل متحد و 

معاون او چند بار اعمال اسرائيل را محکوم نموده اند. 
در مجموع ، زمان و شدت عمليات نشان از رويه كينه جويانه اسرائيل داشته و بسياري از اين 
اقدامات به دلخواه و به عمد عليه افراد و اموال غيرنظامي صورت گرفته است. ناديده گرفتن و نقض 
قواعد حاكم بر مخاصمات مسلحانه از سه بعد »نقض كنوانسيون ژنو و عدم تناسب در حمله«، »نقض 
مقررات پروتکل هاي اول و دوم الحاقي به كنوانسيون هاي ژنو« و »عدم ضرورت حمله نظامي و نقض 
كنوانسيون 1907 الهه« به تناسب نقض هاي فاحش صورت گرفته، نيازمند توجه بيشتري بوده است.

اقتضاي رعايت اصول حقوق بشردوستانه بين المللي ايجاب مي نمايد كه بدون تأكيد ناموجه و 
تحقيق و تفحص زياد در علت شروع مخاصمات، اقدامات عملي الزم براي كاهش خشونت ها و به 
حداقل رساندن آن صورت گيرد، تا افراد غيرنظامي در حمالت به كمترين شکل ممکن مورد آزار و 
اذيت قرار گيرند. حقوق بشردوستانه براي رعايت حال غيرنظاميان در وهله اول تعهدات اضافي و 
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بيشتري را بر دوش طرفين متخاصم مي گذارد و در وهله دوم رعايت همه احتياطات ممکن را به منظور 
به حداقل رساندن ميزان خسارت و رعايت تناسب مقرر مي دارد. لذا فلسفه وجودي دو اصل مهم 
»ضرورت و تناسب« در حقوق بشردوستانه به اين دليل است كه حتي االمکان از شدت حمالت بکاهد 
و كمترين تزاحمات را با وضعيت عادي غيرنظاميان داشته باشد. اما متاسفانه آنچه در نوار غزه مشاهده 
مي شود، درست خالف اين دو اصل مسلم حقوق بين الملل مي باشد. شدت اقدامات و خشونت هاي به 
كارگرفته شده توسط اسرائيل به حدي باالست كه حتي آمريکايي ها نمي توانند از اين موضوع بگذرند 

و اين سطح خشونت مورد اعتراض نزديکترين دوستان اسرائيل و آمريکا قرار گرفته است. 

ب(	ممنوعيت	حمله	به	جمعيت	غيرنظامي	و	اموال	غيرنظامي
اتخاذ تدابير احتياطي براي دور و مصون نگاه داشتن غيرنظاميان و اهداف غيرنظامي از نزاع ها و 
درگيري هاي مسلحانه از جمله تعهدات مسلم متخاصمان در زمان مخاصمات مسلحانه و درگيري 
نظامي است. اين تعهد صريحاً در مقررات پروتکل اول الحاقي به كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو تأييد 
شده است. بر اساس مقررات اين پروتکل نيروهاي نظامي متخاصم در جريان عمليات نظامي خود بايد 
تمام تدابير احتياطي ممکن را اتخاذ كنند تا مطمئن شوند، اهداف مورد حمله آن ها از جمله اهداف و 
اماكن غيرنظامي نيست. هم چنين، بايد تمام تدابير احتياطي ممکن را اتخاذ كنند تا حمالت و عمليات 
نظامي شان تا حد امکان به غيرنظاميان و اماكن غيرنظامي آسيب جاني و مالي نزند و درصورتي هم كه 
اين امر به داليل ضرورت هاي نظامي اجتناب ناپذير باشد، تدابيري اتخاذ كنند كه آسيب هاي مزبور به 
حداقل ممکن كاهش يابند. طبق مقررات پروتکل ياد شده، نيروهاي نظامي دو طرف درگيري مسلحانه 
ملزم هستند اصل تناسب را در حمالت و عمليات نظامي خود در نظر گيرند و از انجام عمليات و 
حمالت نظامي كه تلفات غيرنظامي آن، از فايده نظامي پيش بيني شده بيشتر است، اجتناب كنند. هم 
چنين اگر مشخص شود هدفي كه به آن حمله كرده اند غيرنظامي بوده است، بايد هر چه زودتر حمالت 

نظامي مزبور را متوقف كنند و تدابير احتياطي الزم را اتخاذ نمايند.
وفق ماده 48 پروتکل الحاقي اول )1977(  طرفين درگيري فقط بايد اهداف نظامي را مورد حمله 
قرار دهند. همچنين مطابق با شق اول جزء ب بند 2 ماده 8 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي، هدايت 
عامدانه حمالت بر ضد جمعيت ذاتاً غيرنظامي يا افراد غيرنظامي كه نقش مستقيمي در درگيري ها 
ندارند،  يک جنايت جنگي است.  همچنين مطابق بند 2 ماده 5 پروتکل الحاقي اول تصريح مي كنند: 
»جمعيت ذاتاً غيرنظامي  و همچنين افراد غيرنظامي نبايد هدف حمله قرار گيرند...« و بند 3 ماده 51 
پروتکل الحاقي اول مقرر مي دارد كه غيرنظاميان از حمايت هاي پيش بيني شده برخوردار خواهند شد، 

»مگر تا موقعي كه نقش مستقيمي در درگيري ها داشته باشند«. 
جمعيت غيرنظامي متشکل از كليه اشخاصي است كه غيرنظامي هستند و غيرنظامي نيز كسي 
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است كه به هيچ يک از انواع مختلف رزمندگان تعلق نداشته يا ديگر تعلق ندارد. در واقع در حقوق 
بشردوستانه، غيرنظامي به فردي اطالق مي گردد كه مبارز نيست.  جمعيت ذاتاً غيرنظامي، جمعيتي است 
كه مشاركتي در درگيري مسلحانه ندارد و چنانچه افرادي كه تعريف غيرنظامي بر آن ها صدق نمي كند، 
داخل در اين جمعيت شوند، نيز اين جمعيت خصيصه غيرنظامي خود را از دست نخواهد داد. يک 
فرد غيرنظامي چنانچه نقش مستقيمي در درگيري ها بر عهده گيرد ديگر »غيرنظامي« محسوب نمي شود.
از اين رو، اقدام غير مجاز هدايت عامدانه حمالت عليه جمعيت ذاتاً غيرنظامي يا عليه افراد 
غيرنظامي كه نقش مستقيمي در درگيري ها ندارند، بي ترديد، اقدامات تالفي جويانه عليه جمعيت ذاتًا 
نظامي يا غير را كه به صراحت در بند 6 ماده 51 پروتکل الحاقي اول و به طور ضمني در ماده 1 
مشترک كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو و نيز جزء )ب( بند 2 ماده 4 پروتکل الحاقي دوم آمده است، در 
بر مي گيرد.  انجام حمالت كور و غير دقيق  كه متوجه اهداف نظامي مشخصي نباشد يا با استفاده از 
ابزار و وسايل جنگي اي صورت گيرد كه آثاري حساب نشده دارد،  جنايتي ذيل همين عنوان محسوب 

مي شود. 
طبق بند 1 ماده 50 پروتکل اول، درصورت ترديد در مورد نظامي بودن يک شخص، آن شخص 
غيرنظامي محسوب خواهد شد. اين در حالي است كه طبق تعريف سخنگوي ارتش رژيم صهيونيستي، 
هدفي مشروع تلقي مي گردد كه طي آن هر شخصي با حماس در تروريسم فعاليت كند. اين تعريف، 
شامل مراكز نظامي و سياسي مي شود كه براي نيروهاي ارتش منابع انساني و تداركات تهيه مي كنند. 
مجموعه رفتارها وعملکردهاي رژيم صهيونيستي در غزه نشانگر آن است كه ارتش اين رژيم همه 
افراد و همه موسسات مرتبط با حماس را به عنوان اهداف مشروع برشمرده اند.  برداشتي كه از چنين 
تعريف موسعي به دست مي آيد، بي اهميتي اصل تفکيک را دربردارد كه در نتيجه موجب افزايش 
آمار كشته شدگان و مجروحان از ميان غيرنظاميان شده است.  اداره ملل متحد در امور همکاري هاي 
بشردوستانه  بر طبق گزارش وزير بهداشت فلسطين اعالم كرد كه در فاصله 27 دسامبر 2008 تا 18 
ژوئيه 2009، متعاقب وقوع درگيري مسلحانه در غزه 1440 نفر فلسطيني كشته و5380 نفر ديگر 
مجروح شدند كه اكثر آن ها غيرنظامي ــ از جمله زنان و كودكان ــ بودند. همچنين در جريان اين 
حمالت 3 غيرنظامي و 10 سرباز رژيم صهيونيستي كشته و 182 نفر به عالوه 336 سرباز مجروح 
شدند.  بمباران گسترده رژيم صهيونيستي در غزه پرسنل تيم كميته بين المللي صليب سرخ و نيروهاي 

ملل متحد را نيز مورد هدف قرار داد. 
اشياء غيرنظامي  كليه اشيائي هستند كه قانوناً نمي توانند اهداف نظامي  محسوب شوند. مرتکب 
اين جنايات بايد حمله را با علم به اينکه اهداف غيرنظامي بدون ضرورت نظامي هدف قرار خواهند 
گرفت، انجام داده باشد. اين علم از جمله به معناي وضعيتي است كه فرد نمي تواند از لحاظ حقوقي 
به جهل خود استناد كند و قانوناً آگاه فرض می شود. »اهداف نظامي« كه مي توانند هدف حمالت 
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واقع شوند، اهدافي هستند كه بنابر ماهيت، موقعيت، كاربرد يا فايده خود، سهم مؤثري در عمليات 
نظامي دارند و تخريب، تصرف يا خنثي سازي كامل يا ناقص آن ها، در شرايط حاكم بر زمان حمله، 
برتري نظامي مشخصي را به همراه دارد. چنانچه در مورد هدفي كه به طور معمول به مقاصد غيرنظامي 
اختصاص دارد، ترديد حاصل شود كه آيا براي ايفاي سهم مؤثري در عمليات نظامي به كار گرفته شده 

است يا نه، بايد فرض را بر آن نهاد كه چنين استفاده اي از آن صورت نمي گيرد.  
اما كميته حقيقت ياب داليلي كه اين ادعا را تأييد كند كه مقامات غزه يا گروه هاي مسلح فلسطيني 
از بيمارستان ها به عنوان سپري براي فعاليت هاي خود استفاده كرده يا از خودروهاي امدادي براي 
نقل و انتقال مبارزان يا براي اهداف نظامي استفاده كرده باشند، نيافته است. با استناد به تحقيقاتي كه 
كميته انجام داده و با توجه به بيانيه هاي صادر شده از سوي مسئوالن سازمان ملل، كميته حقيقت ياب 
اين موضوع را بعيد مي داند كه گروه هاي مسلح فلسطيني فعاليت هاي نظامي خود را از ساختمان هاي 
سازمان ملل كه به عنوان پناهگاه در اثناي عمليات نظامي از آن استفاده مي شود، انجام داده باشند. در 
ماده 25 مقررات 1907 الهه در بند 1 ماده 59 پروتکل الحاقي اول هدف حمله قراردادن يا بمباران 
مواضع بي دفاع را ممنوع مي كند، يک موضع بي دفاع اساساً ناحيه اي مسکوني است كه آماده اشغال 
مي باشد. جايي كه از كليه رزمندگان و نيز سالح ها و تجهيزات نظامي قابل حمل تخليه شده است، 
هيچ استفاده خصمانه اي از تأسيسات يا اماكن نظامي ثابت آن صورت نمي گيرد، هيچ اقدام خصمانه اي 
از سوي مقامات يا مردم آن انجام نمي شود و باالخره هيچ فعاليتي در حمايت از عمليات نظامي 
در آن صورت نمي گيرد. همچنين تصريح شده است، حضور اشخاصي كه به ويژه تحت حمايت 
كنوانسيون هاي 1949 ژنو قرار دارند يا حضور نيروهاي پليس كه منحصراً به منظور حفظ نظم و قانون 
در مواضعي از شهرها و روستاها و محل هاي سکونت يا ساختمان هاي مورد حمله باقي مانده اند، به 

خودي خود مواضع مذكور را تبديل به يک هدف نظامي نمي كند. 
ممنوعيت هدف قراردادن غيرنظاميان و اموال غيرنظامي مبتني بر اصل تفکيک و تمايز بين رزمندگان 
و غيررزمندگان است. در واقع، عمليات رزمي فقط بايد نسبت به افراد نظامي و هدف هاي نظامي انجام 
شود و جمعيت و افراد غيرنظامي نبايد هدف حمله قرار گيرند. اين اصل همانند اصل منع به كارگيري 
سالح هايي كه بر رزمندگان درد و رنج زايد و بيش از حد وارد مي كند، از اصول اوليه و عمده حقوق 
بين الملل بشردوستانه است. اين را ديوان بين المللي دادگستري در رأي مشورتي 8 ژوئيه 1996 درباره 
مشروعيت تهديد يا استفاده از سالح هسته اي مي گويد.  بنابر اين اصل، هم حمله به محل ها و نقاطي 
كه غيرنظاميان به طور متراكم در آنجا هستند ممنوع است و هم هدف گيري اموال و اشياء غيرنظامي. 
مقصود از اين ممنوعيت ها نيز روشن به نظر مي رسد. زيرا نه حمله به افراد غيرنظامي فاقد سالح كه 
در مخاصمه شركت ندارند واجد مزيت نظامي است و نه نابود كردن اموال غيرنظامي براساس داليل 

و ضرورت هاي نظامي قابل توجيه است.    
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بنابه گزارش محققين عفو بين الملل و اظهارات برخي از سربازان رژيم صهيونيستي، در جنگ غزه، 
حمالت متعدد غير مجاز عليه مردم بي دفاع غيرنظامي انجام گرفته كه تعداد زيادي از آن ها كودک 
بوده اند. دريکي ازخانه هاي فلسطيني كه توسط ارتش رژيم صهيونيستي اشغال و ويران شده بود، 
يادداشتي از يک فرمانده رژيم صهيونيستي برجاي مانده كه شامل دستور العمل هاي اجرايي متعدد بود. 
از جمله مي توان به قواعد اقدام  اشاره كرد كه بر طبق آن حمله به غيرنظاميان حتي در حين عمليات 
امداد و نجات مجاز دانسته شده است. در اين صورت مي توان دريافت كه به چه دليل تعداد زيادي از 
آمبوالنس ها مورد حمله نيروهاي رژيم صهيونيستي قرار گرفتند. همچنين تلويزيون اين رژيم گزارشي 
از يک فرمانده درباره شرح وظايف ارتش قبل از ورود به غزه نشان داد كه وي اظهار داشت »اگر 
فرد مشکوكي بر بام خانه اي بود ما به اوشليک مي كنيم... بگذاريد اشتباهات عليه حيات آن ها باشد نه 
ما«   اوامر صادره از سوي مقامات اسرائيلي نشان مي دهد كه تخريب اماكن غيرنظامي توجيهي براي 
مقابله با حمالت موشکي است. آنان اعالم كردند كه در مقابل هر موشکي كه شليک شود صد خانه را 
ويران مي كنند. اين اظهارات نشان دهنده احتمال انجام حمالت انتقامجويانه است. به نظر كميته، اقدام 
انتقامجويانه عليه غيرنظاميان در چارچوب عمليات مسلحانه ي پيکارجويان با قوانين بين المللي حقوق 
بشر تعارض دارد.  كنوانسيون حقوق پناهنگان در جهت حمايت از فرد در معرض مخاطره در سرزمين 
خود حاوي مقررات حمايتي است. از مفاد و ترتيبات اين سند مي توان چنين استفاده كرد كه به طور 
كلي نبايد از پناه جستن فرد در معرض خطر ممانعت به عمل آورد يا وي را مجبور به بازگشت كرد. 
بدين ترتيب هر اقدامي كه مانع دفع مخاطرات به انسان ها شود بر طبق حقوق بين الملل ممنوع است. 

ج(	منع	مجازات	جمعي	و	منع	به	قحطي	كشاندن	غيرنظاميان
  محاصره طوالني مدت غزه كه از حدود 18 ماه قبل از جنگ 22 روزه آغاز شده  بود، از سوي مقامات 
رژيم صهيونيستي به مثابه مجازات جمعي  مردم غزه به دليل حمايت از حماس تلقي مي شود و البته اين 
امر نقض ماده 33 كنوانسيون چهارم ژنو )1949( است كه مقرر مي دارد: »هيچ شخص مورد حمايت 
را نمي توان براي خالفي كه شخصاً مرتکب نشده  باشد، تنبيه كرد. تنبيهات جمعي و همچنين هرگونه 
عمل ارعاب آميز يا تروريسم ممنوع است«.  كميته بين المللي صليب سرخ نيز در نظريه تفسيري خود 
در خصوص »مجازات جمعي« خاطرنشان مي كند: »مجازات هايي كه بر همه يا برخي از افراد گروه 
به دليل اعمالي كه آن گروه انجام نداده، اعمال مي شود، نقض مهمترين اصول انسانيت است«.  رژيم 
صهيونيستي با استناد به پرتاب راكت توسط نيروهاي حماس و ديگر گروه هاي فلسطيني به اهداف 
غيرنظامي، محاصره غزه را شدت بخشيد. اگرچه اين اقدام نيروهاي فلسطيني ممکن است نقض حقوق 
بين الملل باشد اما اوالً بايد زمينه ارتکاب اقدامات انجام شده نيز همزمان با ارزيابي ماهيت آن ها، در 
نظر گرفته شود و ثانياً صدمات ناشي از حمالت راكتي فلسطين در مقايسه با صدمات ناشي از حمالت 
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رژيم صهيونيستي بسيار كمتر بوده است. بنابراين از رژيم صهيونيستي اين انتظار مي رفت كه براي رفع 
يا حداقل كاهش شدت محاصره كه سختي هاي شديدي را بر مردم غزه تحميل كرده است، اقدام كند، 
اما رژيم صهيونيستي از چنين اقدامي خودداري كرد. از منظر حقوقي، دو نکته مهم در اين باره بايد مد 

نظر قرار گيرد:
1. گستره خسارات وصدمات وارد بر غيرنظاميان ناشي از اقدام غير قانوني رژيم صهيونيستي بسيار 

بيشتر از خسارات ناشي از اقدامات فلسطين بوده است.
2. هرگونه تالش براي آتش بس پايدار بايد تضمين كند رژيم صهيونيستي و حماس به حقوق 
بين الملل بشردوستانه احترام خواهند گذاشت. اين بدان معنا است كه ممانعت و دخالت هاي اعمال 
شده از سوي رژيم صهيونيستي در دسترسي مردم به كاالهاي ضروري براي گذران زندگي عادي 
بايد پايان پذيرد و حتي در صورت وقوع حمالت راكتي در آينده از سوي نيروهاي فلسطيني چنين 
محدوديت هايي )اعمال محاصره( به عنوان يک اقدام مقابله به مثل مجدداً نبايد انجام شود.  به رغم اينکه 
نيروهاي فلسطيني اقدام به پرتاب راكت از غزه به رژيم صهيونيستي كردند، اين رژيم نمي تواند با استناد 
به اقدام فلسطين در كشتن تعداد اندكي از نيروهاي نظامي اش از طريق حمله به مناطق مسکوني پر 

جمعيت غزه، اقدام به تنبيه دسته جمعي مردم غيرنظامي كند.  
در اثناي عمليات نظامي اسرائيل در غزه شمار كودكان بازداشت شده توسط اسرائيل از ميزان 
بازداشت شدگان سال 2008 ميالدي بيشتر شد. گزارش ها نشان مي دهد كه شمار زيادي از كودكان در 
خيابان ها يا هنگام اعتراضات در كرانه باختري به اسارت در آمده اند. شمار كودكان بازداشت شده پس 
از پايان عمليات نظامي نيز همچنان زياد است. اين گزارش ها به همراه اقدامات تجاوزكارانه نيروهاي 
امنيتي اسرائيل گردآوري شده است. يکي از ويژگي هاي اصلي عمليات بازداشت فلسطينيان به وسيله 
اسرائيل، در سال 2005 ميالدي، بهانه عضويت آنان در جنبش حماس بود. بر اين اساس اسرائيل پيش 
از برگزاري انتخابات مجلس قانونگذاري و پس از آنکه نيروهاي فلسطيني گلعاد شاليط را در ماه 
ژوئن سال 2006 ميالدي به اسارت گرفتند، نظاميان اسرائيلي 65 تن از اعضاي مجلس قانونگذاري، 
شهرداران و وزراي كابينه فلسطين را دستگير كردند كه بيشتر آنان عضو جنبش حماس بودند. اين افراد 
دست كم دو سال در زندان هاي اسرائيل و در وضعيت بسيار نامناسبي در اسارت بوده اند. در جريان 
عمليات نظامي اسرائيل در نوار غزه، نظاميان اسرائيلي شماري از رهبران حماس را دستگير كردند. 
بازداشت نمايندگان مجلس قانون گذاري فلسطين سبب شده است كه اين مجلس نتواند به فعاليت 

خود در زمينه وضع قوانين و نظارت بر عملکرد قوه مجريه فلسطين ادامه دهد.
به نظر كميته حقيقت ياب، اين اقدامات نقض قوانين بين المللي حقوق بشر و نقض اعالميه جهاني 
حقوق بشر است كه از آن جمله مي توان به ممنوعيت بازداشت غير قانوني، حق برخورداري از حقوق 
مساوي و عدم تبعيض به خاطر نگرش سياسي و تأكيد بر حمايت از حقوق كودكان، اشاره كرد. كميته 
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همچنين بر اين باور است كه بازداشت اعضاي مجلس قانونگذاري فلسطين به مثابه مجازات جمعي 
مردم يک سرزمين است كه اين امر با قوانين بين المللي حقوق بشر تناقض دارد. 

سازمان هاي غيردولتي حمايت از حقوق بشر، عمليات هاي رژيم صهيونيستي عليه مردم بي دفاع و 
غيرنظامي غزه را »مجازات جمعي« ناميده اند و كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد در تبيين وضعيت 
رفتار نيروهاي رژيم صهيونيستي در حمله هاي گسترده و كوركورانه به شهر غزه و محله هاي  مسکوني 

غيرنظامي، همين تعبير را داشته است.
اتحاديه عرب با برگزاري نشست اضطراري در مصر، با صدور قطعنامه اي در محکوميت اقدامات 
اسرائيل اعالم كردند:» اسرائيل به عنوان يک قدرت اشغالگر، مسئول كامل وخامت اوضاع در اراضي 
فلسطين است و بايد هر چه سريعتر همه تهاجمات مستمربه افراد غيرنظامي را متوقف كند و به 
سياست محاصره و مجازات جمعي پايان دهد.« در پرتو مفاد گسترده التزام هاي ناشي از معاهدات 
بين المللي حقوق الهه  و ژنو  به عنوان حقوق عام و اصول عرفي حقوق بشردوستانه  )به ويژه اصل 
تفکيک(، عمليات نظامي نبايد به گونه اي صورت گيرند كه مصونيت غيرنظاميان را نقض نمايند. البته 
مجازات جمعي، اساساً ناظر بر واكنش كيفري به اقداماتي است كه از منظر حقوق رژيم طرف درگيري، 
قابل مجازات باشد و حقوق بشردوستانه تأكيد دارد كه اين واكنش ها بايد صرفاً ناظر بر شخصي 
باشد كه مرتکب عمل جزايي شده است و نه ساير افراد.  هر چند تعبير سازمان غيردولتي از رفتار 
نيروهاي نظامي رژيم صهيونيستي در قبال مردم غزه عمدتاً مبين تخلف آن ها از حقوق بشردوستانه 
و ارتکاب رفتارهاي غيرانساني است اما يک لبه ديگر چنين وصفي از منظر حقوقي، قابل مجازات 
دانستن رفتارهاي جنبش مقاومت حماس عليه اسرائيل است. اينکه مجازات نبايد به افرادي غير از 
مرتکب تعميم يابد، تلويحاً به معناي تأييد قابليت مجازات افراد مرتکب است و در اين رابطه، جهت 
پيکان غرب نسبت به ارتکاب جرم، به سمت حماس است. از اين روست كه به نظر مي رسد تعبير 
سازمان هاي مذكور هر چند صرفاً ناظر بر توصيف هاي چندگانه از تخلفات اسرائيل از حقوق بشر و 
بشردوستانه، ضرورت چنداني در تأكيد بر اين وصف نداشته و جهات منفي آن را بايد در نظر داشت.
ماده 54 پروتکل اول و ماده 14 پروتکل دوم الحاقي بيان مي دارد كه به قحطي كشاندن غيرنظاميان 
نمي تواند وسيله جنگي قرار گيرد و به چنين عنوان )تبديل آن به سالح(  مورد استفاده طرفهاي 
متخاصم واقع شود. »اين ممنوعيت هم در مواردي كه قحطي و نبود غذا يا دسترسي به مواد غذايي 
منجر به سلب حيات افراد شود و هم در شرايطي كه درد و رنج و گرسنگي )شرايط غيرعادي ناشي از 

عدم تغذيه( بر مردم تحميل گردد، مصداق خواهد يافت«. 
مبناي اين ممنوعيت، حقوق بشري و بنيادين غيرنظاميان براي ادامه حيات و مصون ماندن از آثار 
درگيري است. اگر آن ها از آب و غذا و بهداشت محروم شوند و حق دسترسي به خدمات عمومي 
نداشته باشند، چه بسا آن ها بسيار بيشتر از رزمندگان هم از جنگ متأثر شوند. آن ها كه رزمنده نيستند تا 
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بار آثار و عواقب جنگ را پذيرا شوند و تحمل نمايند. حقوق بشردوستانه چون اين افراد را به عنوان 
غيرنظامي، واجد حق شركت در رزم با دشمن نمي داند، در مقابل حق مي دهد كه مايحتاج الزم براي 
زندگيشان هم از گزند دشمن دور بماند. پس، دشمن نمي تواند به عنوان اقدام و با انگيزه نظامي، اموالي 
را كه براي زندگي و بقاي جمعيت غيرنظامي ساكن يک منطقه درگيري الزم و ضروري است، هدف 
قرار دهد يا مورد تضييق و يا حتي اقدام تالفي جويانه قرار دهد تا در نتيجه آن، طرف مقابل درگيري 

در معرض فشار واقع شود و مثاًل به منافع و مزيت هاي نظامي خود در جنگ نرسد.  
كميته حقيقت ياب شوراي حقوق بشر از حقايق به دست آمده نتيجه مي گيرد كه در خالل عمليات 
دستگيري ، بارها حقوق بين الملل بشردوستانه نقض شده است. غيرنظاميان دستگير شده كه شماري 
از آن ها زن و كودک بودند در وضعيت اسفباري قرار داشتند كه از آب و غذا و استفاده از سرويس 
بهداشتي محروم بودند و در ژانويه با شرايط بد جوي روبه رو شده اند بدون اينکه سرپناهي داشته 

باشند.
افراد دستگير شده چشم و دست بسته بارها مجبور شده اند در خالل بازداشت لباس هاي خود را 
درآورند يا احياناً لخت شوند. نيروهاي اسرائيلي در منطقه عطاطره در شمال غربي غزه حفره اي شني 
ايجاد كردند و زنان و مردان و كودكان فلسطيني را در آن چال كردند. توپخانه و تانک هاي اسرائيلي 
مستقر در اطراف اين حفره ها نيز شليک مي كردند. فلسطينياني كه در بازداشتگاه هاي اسرائيل دربند 
بودند با وضعيت اسفباري روبرو بودند و تحت بازجويي سنگدالنه اي قرار داشتند و مورد ضرب و 

شتم و شکنجه هاي جسمي و روحي قرار مي گرفتند.  . 
همانطور كه در باال اشاره شد، محاصره غزه و منع دسترسي غيرنظاميان اين شهر به كمک هاي 
انساني و كاالهاي مورد نياز در پرتو اساسنامه ديوان كيفري بين المللي )اساسنامه رم( كه تبلور اصول 
عرفي حقوق بين المللي كيفري در تضمين اجراي حقوق بشردوستانه است، براساس بند 2 ماده 8 اين 
معاهده، به كارگيري قحطي دادن به عنوان روشي جنگي صراحتاً به منزله جنايتي جنگي تلقي گرديده 

است.  
اوضاع انساني و زندگي در غزه كه از اقدامات متعمدانه نظاميان اسرائيلي و سياست هاي علني 
اسرائيل است نشان مي دهد كه اسرائيل پيش از عمليات و همزمان با آن و نيز پس از آن قصد دارد 
ساكنان نوار غزه را مورد مجازات جمعي قرار دهد كه اين امر نقض قوانين بين المللي حقوق بشر 
محسوب مي شود. كميته حقيقت ياب به اين نتيجه رسيده است كه نظاميان اسرائيلي وظيفه خود را 
در اجراي قوانين بين المللي مربوط به اتخاذ تدابير الزم در جهت انتخاب ابزارها و روش حمله براي 

جلوگيري از كشته شدن افراد غيرنظامي و خسارت ديدن اماكن مسکوني غيرنظامي، انجام نداده اند. 
 )ادامه دارد( ...
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مجيد	تندكار
محمدرضا	محمدی	فتيده

معکوس شدن بار اثبات دليل در امور كيفری

كارشناس	ارشد	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی	و	كارآموز	وكالت

كارشناس	ارشد	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی	و	كارآموز	وكالت

در دعاوي كيفري بدليل حاكميت 
اصل برائت بنفع متهم اثبات بزه انتسابي 
مدعي العموم  عهده ي  بر  متهم  به 
)دادستان( است.دليل اين امر اين است 
كه امروزه حقوق كيفري تحت نفوذ 
كامل حقوق عمومي و قدرت عمومي 
قرار گرفته است و اين امر موجب شده 
كه مقامات عمومي بدليل امکانات بيش 
از حد دولتي كه در اختيار دارند قدرت 
بسياري در اثبات جرائم متهمين داشته 
باشند و اين موجب تضييع حقوق آنان 
گردد به همين دليل نظام هاي كيفري 
دنيا براي اينکه تا حدي به حمايت از 
متهمين در مقابل قواي دولتي بپردازند 
و يک توازن نسبي را بر قرار كنند به 
متهم  نفع  به  برائت  اصل  از  استفاده 
براي  كه  آثاري  پرداخته اند.ازجمله 
پذيرفته  متهم  نفع  به  برائت  اصل 
مي شود يکي تکليف مقام تعقيب به 
جرم  دهنده ي  تشکيل  عناصر  اثبات 
امکانات الزم  تأمين  است و ديگري 
براي متهم در جهت دفاع از خود در 
صورت ضرورت مي باشد.خود اصل 
برائت نيز داراي يکسري مباني مي باشد 
كه بر اساس آن  توجيه مي گردد و به 

صورت يک اصل غير قابل خدشه در 
مي آيد از جمله اين مباني مي توان به 
لزوم احترام به كرامت انساني،لزوم بر 
قراري نظم و امنيت اجتماعي،برقراري 
ترجيح  قاعده ي  و  سالح ها  تساوي 
بي گناه  مجازات  از  گناهکار  عفو 
اشاره كرد.بنابراين اصل برائت بعنوان 
يک اصل عقلي غير قابل خدشه در 
تمامي نظام هاي حقوقي پذيرفته شده 
است ليکن بنظر مي آيد اصل برائت 
در يکسري از موارد قابليت خدشه دار 
شدن را داشته باشد.يکي از اين موارد 
قدرتمندتر  با  امروزه  كه  است  اين 
شدن مجرمين در برابر دولتها مصالح 
عاليه كشورها اقتضاء نموده كه قلمرو 
اين اصل در جرائم مهم محدود گردد 
اثبات  بار  مجرميت  اماره ي  وجود  و 
از دادستان  دليل را معکوس كرده و 
بر عهده ي متهم بگذارد و اين حالت 
زماني اتفاق مي افتد كه يکسري امارات 
قانوني يا قضايي كه سبب ايجاد ظن 
قوي بر ارتکاب جرم از سوي متهم 
مي باشد در ميان بوده و از سوي ديگر 
جرم نيز از جمله جرائم مهمي  باشد 
كه آثار سويي در جامعه دارد و اثبات 

است. بسياري  پيچيدگي  داراي  آن 
مورد دومي كه امکان معکوس شدن 
تحقق  قابليت  آن  در  دليل  اثبات  بار 
به  ادعاي وجود شرايط مساعد  دارد 
حال متهم از سوي او مي باشد بدين 
به  متهم  شخصي  وقتي  كه  صورت 
ادعاي  سپس  و  شد  جرمي  ارتکاب 
يا  جرم  موجهه  علل  از  يکي  وجود 
علل رافع مسئوليت يا غيره را نمود در 
برخي از موارد بار اثبات اين ادعا بر 
عهده ي خود مدعي قرار مي گيرد كه در 
اين حالت ، با معکوس شدن بار اثبات 
دليل برخورد كرده ايم. حال مسئله اي 
كه با آن روبه رو هستيم اين است كه 
اگر ما در اين دسته از موارد بار اثبات 
به عهده  دادستان  از عهده ي  را  دليل 
متهم گذاشته و آن را معکوس نماييم 
، در حقيقت اصل برائت را كه ضامن 
فردي  آزادي هاي  و  حقوق  مدافع  و 
و كرامت انساني است به گونه اي به 
چالش كشيده ايم كه توجيه آن مستلزم 
تا  است  قوي  استدالل هاي  يکسري 
بتوان آن را پذيرفت درغير اينصورت 
شدن  معکوس  اين  براي  مجوزي 

وجود ندارد.

مقدمه

پيشينه	تحقيق:
در گذشته مجموعه تحقيقاتي كه در اين زمينه صورت گرفته بسيارجزئي و محدود به يکي از مصاديق 
معکوس شدن بار اثبات دليل در امور كيفري بوده وكمتر به مباني اين بحث توجه شده است . 
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نويسندگان مقاله سعی دارند در اين تحقيق با ارائه يکسري مطالب مهم و ساختاري ، تمامي مواردی 
كه امکان معکوس شدن بار اثبات دليل درآن وجود دارد را تصريح و مباني آن را توضيح داده و 
راهکارهايي جهت جلوگيري از گسترش بي حد و حصر اين موارد و نقض حقوق متهمين ارائه نمايند.

سواالتي كه در اين تحقيق بايد در صدد پاسخگويي به آن بود عبارتند از:
اول ، رابطه معکوس شدن بار اثبات دليل در امور كيفري با اصل برائت به چه صورت قابل توجيه 

است ؟
دوم ، در خصوص شرايط مساعد به حال متهم بار اثبات بر عهده ي چه كسي است؟

سوم ، چگونه مي توان از استفاده نادرست  مسئولين حکومتي از چنين اختياري )معکوس كردن بار 
اثبات دليل( و عدم پذيرش اصل برائت توسط محاكم جلوگيري كرد؟

براي پاسخ گويي به اين سؤاالت فرضياتي نيز توسط نويسندگان مقاله ارائه مي گردد كه در طول 
تحقيق ، اهتمام به اثبات آن ها ضرورت دارد.

فرضيه اول اينست كه با معکوس شدن بار اثبات دليل در امور كيفري حقوق و آزادي هاي فردي 
كه ناشي از اصل برائت است مختل مي گردد.

فرضيه دوم اين است كه در خصوص مصاديق شرايط مساعد به حال متهم بايد قائل به تفکيک 
شد.به اين صورت كه برخی از مصاديق برعهده دادستان و برخی به عهده متهم است.

فرضيه سوم اينست كه با ارائه يکسري ساز و كارهاي قانوني از قبيل تعيين مصاديق جرايم مربوطه 
و اعمال نظارت بر ُحسن اجراي آن مي توان حقوق و آزاديهای فردی را بنحوی موثرتر رعايت كرد.

روشي كه اينجانبان براي تحقيق خود در نظر گرفته ايم روش توصيفيـ  تحليلي و كتابخانه اي است .

بخش	اول:
تبيين	حقوقي	معكوس	شدن	بار	اثبات	دليل	در	امور	كيفري	و	رابطه	آن	با	اصل	برائت

گفتار	اول:
تبيين	نظري	معكوس	شدن	بار	اثبات	دليل	در	امور	كيفري

بند	اول:
مباني	پذيرش	اصل	برائت

اصل برائت از جمله اصولي است كه امروزه تمامي مکاتب حقوقي بر پذيرش آن در فرايند دادرسي 
اتفاق نظر دارند.داليل پذيرش اصل برائت از لحاظ مبنايي در مکاتب حقوقي مختلف ممکن است 
متفاوت باشد.ما در اينجا داليل پذيرش مبنايي اصل برائت را در حقوق كيفري اسالم كه قوانين ايران 

مبتنی بر آن است توضيح  مي دهيم.
از جمله داليلي كه مي توان براي پذيرش اصل برائت در حقوق كيفري اسالم به آن متمسک شد 
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موارد ذيل مي باشد:
يکي از داليلي كه براي پذيرش اصل برائت مي توان به آن تمسک جست قاعده  ي تدرأالحدود 
بالشبهات است كه روايات مستقيم و غير مستقيم بسياري بر پذيرش آن تأكيد دارند.همچنين عده اي از 

فقها بر اجراي اين قاعده ادعاي اجماع كرده اند. 
از سوي ديگر بسياري از فقها در اجراي اين قاعده هيچ فرقي بين حدود و ساير مجازاتها نگذاشته اند. 
يکي ديگر از داليل پذيرش اصل برائت در حقوق كيفري اسالم قاعده ترجيح اشتباه در عفو بر 
اشتباه در كيفر مي باشد ، اين قاعده كه بر گرفته از كالم پيغمبر) ص (است مبني بر اينکه ) ان االمام ان 
يخطي في العفو خير من ان يخطي في العقوبه(اشتباه قاضي در عفو متهم بهتراز اشتباه وي در كيفر دادن 
اوست.معنا و مفهوم اين قاعده اينست كه صدور حکم بر مجازات متهم در صورتي امکان پذير است كه 
هيچ شک و شبهه اي بر ارتکاب جرم از ناحيه وي نباشد درغير اينصورت اگر شک و شبهه اي وجود 
داشت برائت دادن وي هم از لحاظ جامعه و هم از لحاظ عدالت بهتر است.اين قاعده بر تمامي انواع 

جرايم در حقوق كيفري اسالم منطبق مي باشد. 
دليل ديگر پذيرش آن اين است كه ريشه در اصل استصحاب كه يک اصل كاماًل عقالني است دارد.
بدين منوال كه ما باورود اتهام به شخصي ، در ارتکاب بزه از سوي فرد شک مي كنيم در اين حالت 
استصحاب عدمي را جاري ساخته وفرد را از آن اتهام مبري مي سازيم بدين منوال كه قباًل يقين داشتيم كه 
اين فرد اين كار را نکرده ودر حال حاضر شک داريم بنابراين يقين سابق را به حال استصحاب مي كنيم. 

اين داليل مذكور موجب شده كه اصل برائت در حقوق كيفري اسالم بعنوان يک اصل غير قابل 
خدشه پذيرفته شده وعدالت حقوقي از آن دفاع نمايد.اصل برائت در حقوق كيفري اسالم از چنان 
جايگاهي برخوردار است كه حتي در برخي موارد )جرائم جنسي( اگر كسي نسبت اين جرائم را به 
فردي دهد و نتواند با داليل قطعي تصريح شده در قانون و با وجود شرايط خاص جرم مذكور آن را 

ثابت كند خود محکوم به حد مي گردد.
امروزه در حقوق كيفري ايران اجراي اصول حقوق جزا بطور كامل در اختيار حقوق عمومي و 
دولت قرار گرفته و از آنجايي كه حقوق كيفري ايران مبتني بر فقه اسالم است و از سوي ديگر اينکه يک 
طرف دعواي كيفري دادستان و قواي دولتي قرار دارند كه از تمامي امکانات الزم براي اثبات بزه متهم 
برخودار هستند بنابراين نياز به اصل برائت براي حمايت از بزه كار در حقوق كيفري ايران بيش از پيش 
احساس مي گردد و با توجه به آن سابقه ي فقهي كه از وجود اصل برائت در اسالم گفته شد بنابراين 
جايي براي شک و شبهه نسبت به مباني اين اصل در حقوق كيفري ايران وجود ندارد. بر همين اساس 
در قانون اساسي ايران )اصل 37( صراحتاً به وجود اصل برائت در حقوق كيفري ايران تصريح شده 

است كه بيانگر عدم تکليف متهم در اثبات بي گناهي خود در اتهامات وارده به او مي باشد. 
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بند	دوم:	تبيين	نظري	عدول	از	اصل	برائت
اگر چه از لحاظ مبنايي اصل برائت يک اصل بالشبهه و غير قابل تشکيک است ، ليکن در برخي موارد 
همان عدالت قضايي كه اقتضاي وجود اصل برائت را دارد ما را ملزم مي نمايد كه ازاصل برائت عدول 
نموده و در اين موارد بار اثبات دليل را معکوس كرده وآن را برعهده ي متهم بگذاريم تا از اين طريق 
به عدالت قضايي كه مد نظر است برسيم اين معکوس شدن بار اثبات دليل و عدول از اصل برائت را 

از لحاظ نظري در دو مورد مي توان بررسي كرد:
الف(ادعاي وجود يکي از شرايط مساعد به حال متهم ب(تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت

الف(ادعاي	وجود	يكي	از	شرايط	مساعد	به	حال	متهم
در باب اينکه آيا وجود يکي از شرايط مساعد به حال متهم موجب معکوس شدن بار اثبات دليل 
مي گردديانه،بين حقوقدانان از لحاظ نظري اختالف نظر وجود دارد.ودر اين باب سه دسته نظر بين آنان 

مطرح شده است كه در ذيل بدان اشاره مي گردد.
1-عده اي از حقوق دانان ما معتقدند قاعده البينه علي المدعي يک قاعده ي فراگير و جهان شمول 
است و در آن فرقي بين دعاوي حقوقي و كيفري نيست بنابراين اگر متهم بعد از اثبات اركان جرم 
توسط دادستان مدعي وجود يکي از شرايط مساعد به حال خود گردداين اوست كه مي بايست اين 

ادعا را به اثبات برساند. 
براي پذيرش اين نظر طرفداران آن سه دليل ارائه كرده اند.عقالني بودن اين قاعده،قدمت طوالني 
اين قاعده در ميان جوامع بشري،منطقي نبودن اينکه ما بار اثبات چيزي را كه متهم ادعاي آن را دارد بر 

عهده ي دادستان بگذاريم. 
2-عده اي ديگر از حقوقدانان معتقدند كه قاعده البينه علي المدعي اختصاص به دعاوي حقوقي 
دارد چون در دعاوي كيفري يک طرف دعوي دادسرايي قرار دارد كه از لحاظ قدرت براي جمع آوري 
داليل از قواي دولتي و حکومتي بهره مند است بنابراين براي اينکه كمي تساوي سالح ها در دعاوي 
كيفري رعايت گردد مي بايست بار اثبات شرايط مساعد به حال متهم را در صورت ادعاي آن توسط 

او بر عهده ي دادسرا گذاشت 
3-نظر سومي كه ميان حقوقدانان مطرح گرديده حاكي از اين است كه مي بايست ميان شرايط 
مساعدبه حال متهم قائل به تفکيک شد و نمي توان بطور كلي اثبات شرايط مساعد به حال متهم را 
برعهده دادسرا يا برعهده متهم گذاشت بنابراين اين نظر جنبه تفکيکي دارد.البته در اين نظر كه قائل به 

تفکيک است معيارهاي تفکيک از نظر حقوقدانان متفاوت است. 
برخي از حقوقدانان  ، جنبه ي شخصي يا عمومي داشتن شرايط مساعد به حال متهم را معياري براي 
اثبات آن دانسته اند بر اساس اين نظر اگر شرايط مساعد به حال متهم جنبه عمومي داشته باشد اعم از 
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اينکه متهم آن را اجرا بکند يا نکند اثبات عدم وقوع آن بر عهده ي دادسرا است از جمله مواردي كه 
جنبه ي عمومي دارد، مرور زمانـ  عفوـ اعتبار امر مختومـ  نسخ قوانين جزا و...است.ليکن در مواردي 
كه شرايط مساعد به حال متهم جنبه ي شخصي دارد و مورد ايراد متهم قرار می گيرد اثبات وجود آن 
بر عهده خود اوست از جمله مواردي كه جنبه شخصي دارد دفاع مشروعـ  اشتباهـ  اكراه و ... است. 

عده اي ديگر از حقوقدانان ، جنبه ي نظري يا عملي داشتن شرايط مساعد به حال متهم را معياري 
براي تفکيک قرار داده اند.براساس اين نظر اگر چه از لحاظ تئوري و نظري بار اثبات شرايط مساعد 
به حال متهم بر عهده ي مقام تعقيب و دادسرا است ولي در عمل وضعيت به عکس است و دادستان 
پيوسته دنبال اثبات اتهام و متهم بدنبال رفع اتهام از خود است بنابراين متهم در عمل از هر تالشي براي 
رفع اتهام از خود دريغ نمي كند تا بتواند ادله ابرازي دادستان را بي اثر كند پس اين خود متهم است كه 

در عمل به اثبات شرايط مساعد به حال خود مي پردازد. 
ليکن بنظر مي رسد كه اين معيارها براي تفکيک شرايط مساعد به حال متهم چندان مفيد و راهگشا 
نباشد چون داراي يکسري ابهاماتي براي تفکيک هستند و بيشتر افراد را دچار سرگشتگي مي كنند تا 
به حل مشکل بپردازند. ليکن معيار ديگري كه بين اين دسته از حقوقدانان مطرح شده اين است كه 
بين موارد دفاع ساده و دفاع همراه با ادعا وايرادات قائل به تفکيک شويم و در هر يک ، بار اثبات را 
مشخص نماييم كه اين معيار بنظر از ساير معيارهاي ديگر راهگشاتر است.براساس اين معيار بايد ببينيم 
كه شرايط مساعد به حال متهم كه از سوي او مطرح شده آيا يک دفاع ساده است يا  اينکه يک ايراد 
است يا اينکه يک دفاع همراه با ادعا مي باشد. اگر دفاع ساده يا ايراد باشد اثبات عدم وقوع آن با دادسرا 
است ليکن اگر دفاع همراه با ادعا باشد يعني فرد براي دفاع از خود ادعاي وقوع يک عملي را در عـالـم 

خـارج نمايد در اينصورت اثبات وقوع آن عمل با خود متهم  است. 
در ميان طيف گسترده اي از نظرات موجود درباب اثبات شرايط مساعد به حال متهم كه ذكر گرديد 
نظر سوم باآن معيار تفکيکي كه بيان شد از تمامي نظريات ديگر بهتر و به واقعيت نزديکتر است . 
ليکن در تکميل اين نظر با معيار تفکيکي آن بايد گفت كه در يکسري مواردي كه دفاع همراه با ادعا 
صورت مي گيرد نيز نمي توان بار اثبات آن را بر عهده متهم گذاشت چون اثبات آن نيازمند كار قضايي 
و انجام مراحل پيچيده علمي است كه اثبات آن از عهده متهمي كه بويژه ممکن است در بازداشت بسر 
برد امکان پذير نمي باشد .مانند ادعاي وجود صغر يا جنون در حين ارتکاب بزه ، كه جزء عوامل رافع 

مسئوليت كيفري محسوب مي گردد .
اما در باب اينکه در مواردي كه اثبات شرايط مساعد به حال متهم بر عهده خود او قرار مي گيرد آيا 
مي توان به صرف ايراد متهم، قائل به عدول از اصل برائت شد؟ عده اي از حقوقدانان معتقد هستند كه 
چون در دعاوي كيفري بر خالف دعاوي حقوقي وقتي متهم به يکي از شرايط مساعد به حال خود 
استناد مي كند كه اثبات آن بر عهده خود اوست نيازي نيست كه اثبات آن  تا مرحله رسيدن به اقناع 
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وجداني قاضي باشد و صرف اينکه در قاضي شک ايجاد كند كفايت مي كند و در اين صورت اين 
قاضي است كه از طريق دادسرا مي بايست خالف شک خود را جهت اثبات جرم ثابت كند تا به اقناع 
وجداني رسيده و به صدور رأي بپردازد واال اگر دليل تکميلي براي اقناع وجداني قاضي موجود نبوده 
براساس اين اصل كه تفسير شک مي بايست در امر كيفري بنفع متهم باشد بايد او را تبرئه كند پس اين 

دسته از حقوقدانان معتقدند در اين موارد عدول از اصل برائت محقق نشده است. 
ليکن استدالل باال بنظر مورد پذيرش نمي باشد و در اين موارد ما به نوعي از اصل برائتي كه در امور 
كيفري حاكم است عدول كرده ايم چون از آثار ابتدايي اصل برائت در امور كيفري همانطور كه گفته شد 
عدم وجود هيچگونه تکليفي بر عهده متهم براي اثبات بي گناهي خويش است حال در فرض ادعاي 
وجود شرايط مساعد به حال متهم در مواردي كه ما بار اثبات آن را بر عهده ي خود متهم مي گذاريم 
اگر آن موارد ثابت شود، يا عمل از حالت مجرمانه بودن خارج مي گردد يا مسئوليت كيفري براي متهم 
وجود نخواهد داشت ليکن بدليل مشکل زا بودن بار اثبات اين موارد از سوي دادسرا اثبات آن بر عهده 
متهم قرار مي گيرد و با نوعي معکوس شدن بار اثبات دليل روبه رو مي گرديم ،كه به نوبه خود ناقض 
اصل برائت است چون همانطور كه گفته شد بر اساس مباني اوليه اثبات عناصر سه گانه جرم بر عهده 
دادسرا است بنابراين اصل برائت نيز حکم مي كند كه فقدان وجود عواملي كه يکي از اركان جرم را 
زايل مي كند نيز از سوي دادسرا ثابت گردد حال چون اثبات اكثريت مواردي كه دفاع همراه با ادعا از 
سوي متهم به عنوان شرايط مساعد به حال او مطرح مي گردد از سوي دادسرا مشکل است.با نقض 

اصل برائت اثبات وجود آن برعهده متهم قرار مي گيرد.
بنابراين بنظر مي رسد كه يکي از عوامل عدول از اصل برائت و معکوس شدن بار اثبات دليل از 

نظر برخي ، از مصاديق شرايط مساعد به حال متهم مي باشد.

ب(تقدم	اماره	مجرميت	بر	اصل	برائت	:	اماره در لغت به معناي )نشانـ  نشانهـ  عالمت( آمده 
است و در اصطالح حقوقي به معناي اوضاع و احوال و شرايطي است كه به حکم قانون )اماره ي 
قانونی( يا در نظر قاضي رسيدگي كننده به پرونده )اماره ي قضايي( دليل بر امري شناخته شود.در 
دعاوي كيفري بطور معمول چون اصل برائت حاكميت دارد امارات قابليت استناد نداشته و نمي توانند 
مبناي صدور حکم به مجازات از سوي قاضي باشند. ليکن در يکسري شرايط استثنايي ، امارات 
مي توانند موجب اثبات يک جرم و اعمال مجازات باشند. معموالً امارات بدين طريق عمل مي كنند كه 
يکي از اركان تشکيل دهنده ي جرم ، مفروض انگاشته مي شود و دادستان ديگر تکليفي به اثبات آن 
ركن نداشته و اين متهم است كه مي بايست خالف آن ركن را ثابت كند. عدول از اصل برائت از طريق 
حاكميِت اماره ی مجرميت در صورتي منطقي خواهد بود كه اماره قانوني يا اماره قضايي سبب ايجاد 
ظن قوي يا اطمينان آور در قاضی گردد و وجود آن موجب تغيير روند دادرسي شده و به اين طريق 
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است كه اصل برائت زايل مي گردد. 
تقدم اماره ي مجرميت بر اصل برائت بيشتر در مواردي است كه اوالً ارتکاب جرم موجب صدمه 
جدي به جامعه شده و يا تهديدي جدي عليه جامعه محسوب گردد و ثانياً اثبات جرم از سوي دادستان 

و مقام تعقيب به سبب پيچيدگي هاي خاص جرم ارتکابي امکان پذير نباشد.
در حالت عادي و شرايط معمولي همانطور كه عدالت قضايي اقتضاي حاكميت اصل برائت را 
دارد دراين شرايط ويژه و استثنايي عدالت قضايي اقتضاي حاكميت اماره مجرميت و عدول از اصل 
برائت را دارد برهمين اساس است كه امروزه در بسياري از سيستم هاي حقوقي ، امارات مجرميت به 
رسميت شناخته شده اند ولي از آنجايي كه در ارتباط با اين امارات احتمال نقض و ناديده گرفته شدن 
اصل برائت بطور كامل وجود دارد سيستم  هاي حقوقي مختلف سعي بر محدود كردن موارد آن دارند 

تا اين خطرات را به حداقل بر سانند.
ديوان اروپايي حقوق بشر در همين راستا با پذيرش امارات در حقوق داخلي كشورها از دولتهاي 
عضو مي خواهد كه از يک محدوده اي پا را فراتر ننهاده و اين محدوده را از طريق دو معيار شدت و 
اهميت جرم و همچنين حفظ حقوق دفاعي متهم معلوم  نمايند. يعني پذيرش امارات تنها در جرائم 
مهم صورت مي گيرد و از سوي ديگر حقوق دفاعي متهم بايد حفظ گردد بدين طريق كه اين امارات 

بصورت امارات مطلق نباشد و خالف آن توسط متهم قابليت اثبات داشته باشد. 
بنابراين در مواردي كه يک اماره قانوني يا يک اماره قضايي بر ارتکاب بزه از سوي متهم موجود 
باشد و جرم از دسته جرائمي باشد كه اجازه تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت در آن داده شده است 

در اين صورت مجرميت فرد مفروض گشته و خالف آن را مي بايست خود متهم ثابت كند.

گفتار	دوم:تعيين	مصاديق	معكوس	شدن	بار	اثبات	دليل	در	امور	كيفري
	بند	اول:ادعاي	وجود	يكي	از	شرايط	مساعد	به	حال	متهم	و	بار	اثبات	آن

شرايط مساعد به حال متهم مواردي است از قبيل علل توجيه كننده جرم،علل رافع مسئوليت كيفري.
معاذير معاف كننده مجازات،معاذير تخفيف دهنده مجازات.همانطور كه گفته شد براي شناسايي بار 

اثبات اين موارد مي بايست بين ايراد و دفاع ساده و دفاع همراه با ادعا قايل به تفکيک شد .
الف(مواردي از قبيل عدم صالحيت،اعتبار امرمختوم،نسخ قانون جزا،عفو،مرور زمان كيفري،فوت 
متهم در مجازاتهاي شخصي ، ايراداتي هستند كه اثبات عدم وقوع آن با دادسراست و صرف ايراد از 
جانب متهم يا وكيل مدافع او بدون نياز به اثبات از جانب آنها كفايت مي كند.ايرادات مواردي هستند 
كه با مطرح شدن آن و موفق نشدن دادسرا در اثبات عدم وقوع آنها، پرونده بدون رسيدگي ماهوي از 

گردشکار دادگاه خارج مي گردد.
ب(در يک سري موارد متهم در مقابل اتهام هاي وارده بر او يک دفاع ساده را مطرح مي كند كه اين 
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دفاع ساده هر پاسخي را گويند كه براي رد اتهام از خود يا تعديل اتهام منتسب مطرح مي گردد از قبيل 
نفي يا انکار ارتکاب جرم ، نفي شرايط اجزاي موثر در تحقق جرم ، مسئوليت كيفري و مجازات و يا 

بي اعتباري ادله استنادي عليه متهم. 
در اين موارد صرفاً يک دفاع ازجانب متهم صورت گرفته و در كنار آن ادعاي يک امر خارجي 
مطرح نشده تا اثبات آن را بر دوش متهم بگذاريم بنابراين در اين موارد اگر دادسرا نکاتي بر خالف 
دفاع متهم دارد خود بايد بازگو كرده وآن را به اثبات برساند.بنظر ما مواردي از قبيل اشتباه و همچنين 
خواب و بيهوشي مواردي هستند كه جزء علل رافع مسئوليت كيفري مي باشند و صرفاً يک دفاع ساده 

محسوب مي شوند و اثبات خالف آن بر عهده دادستان است.به دو دليل : 
1-چـون موارد ادعاي فوق امر بوقوع پيوسته در عالم خارج نيست كه اثبات آن بر عهده متهم 
باشد.2-چون اين دو مورد ، زايل كننده ي ركن معنوي است كه اثبات تحقق آن بر عهده ي دادستان 

است.
ج(در يکسري موارد ديگر است كه دفاع فرد همراه با يک ادعا مي باشد و اين ادعا مربوط به وقوع 
امر يا حادثه اي يا عملي در عالم خارج است كه در اين صورت اثبات آن امر خارجي بر عهده متهم 

است.
در باب علل توجيه كننده مواردي از قبيل دفاع مشروع،امرآمر قانوني،رضايت مجني عليه،اضطرار، 
مواردي هستند كه وقتی فرد مدعي وقوع يکي از اين موارد مي گردديعني وقوع امري يا حادثه اي يا 
عملي را در عالم خارج كه جداي از دفاع مطرح شده مي باشدادعا كرده و لذا اثبات آن را مي بايست 

خود متهم بر عهده بگيرد.
در مورد دفاع مشروع رويه قضايي ايران نيز بر اساس رأيي كه از ديوانعالي كشور صادر شده همين 

نظر را پذيرفته و اثبات دفاع مشروع را بر عهده خود متهم گذاشته است.
در باب علل رافع مسئوليت كيفري نيز در مواردي از قبيل اجبار و اكراه و مستي نيز در واقع متهم 
يک امري يا حادثه اي يا عملي را در عالم خارج ادعا كرده كه اثبات اين ادعا نيز بر عهده خود اوست.
در باب معاذير معاف كننده و تخفيف دهنده ي مجازات نيز تمامي اين موارد كه گفته شد حاكم 
است،از جمله ي اين معاذير عذر توبه ميباشد كه هرگاه فردي مدعي آن شود يعني وقوع حادثه اي را كه 
موجب معافيت مجازات در برخي جرائم است را مدعي شده كه در اينصورت ، اثبات آن امر )توبه( 
بر عهده خود اوست.ليکن در باب صغر و جنون كه از عوامل رافع مسئوليت كيفري محسوبند ، هرگاه 
متهم مدعي يکي از آن موارد  در حين ارتکاب جرم شد ، اين دادسرا است كه مي بايست خالف آن 
را ثابت كند. چون احراز اين امور نيازمند يک كار پيچيده ي قضايي و علمي است كه از عهده متهم 
خارج است رويه قضايي ايران نيز بر اساس آرايي كه از ديوانعالي كشور صادر شده اين نظر را در باب 

جنون و صغر پذيرفته است.
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بند	دوم	:مصاديق	تقدم	اماره	ي	مجرميت	بر	اصل	برائت
همانطور كه گفته شد امارات بر دو دسته اند: 

1-امارات قانوني:اوضاع و احوال و شرايطي كه قانون آنرا دليل بر وقوع امري قرار دهد.
2-امارات قضايي:اوضاع و احوال و شرايطي كه از نظر قاضي دليل بر وقوع امري باشد.

و اين دو دسته از امارات تنها زماني در دعاوي كيفري قابليت استناد دارند كه جرم از جمله جرائم 
مهم و شديد عليه جامعه واثبات آن از جانب دادستان سخت و پيچيده باشد.

اماراتي كه در دعاوي كيفري قابليت استناد دارند امارات مطلق نيستند و خالف آن از جانب متهم 
قابل اثبات است.

امارات	قضايي	:
از جمله امارات قضايي كه مي توان در حقوق ايران بدان اشاره كرد بحث لوث مي باشد بدين طريق 
كه هرگاه يکسري اوضاع و احوال و شرايطي موجود باشد كه در قاضي ظن ارتکاب جنايت از سوي 
متهم را ايجاد كند در اين صورت قاضي مورد را از موارد لوث تشخيص مي دهد و در اين حالت اين 
خود متهم است كه مي بايست خالف آن اوضاع و احوال را ثابت كند و در غير اينصورت قسامه عليه 

او براي اثبات جنايت جاري مي گردد.

امارات	قانوني	:
امارات قانوني به دو صورت خود را در حقوق كيفري ايران نشان مي دهد گاهي بدين طريق است كه 
قانون گذار ركن معنوي جرم را مفروض مي انگارد كه در اين صورت دادستان با اثبات ركن مادي و 
قانوني ، ديگر تکليفي نخواهد داشت و اين متهم است كه مي بايست خالف ركن معنوي را ثابت كند و 
گاهي قانون گذار ركن مادي جرم را مفروض مي انگارد.البته در اكثر موارد اين ركن معنوي جرم است 

كه مفروض انگاشته مي شود.

مفروض	انگاشتن	ركن	مادي	جرم:	
از جمله مواردي كه قانون گذار ايران ركن مادي جرم را مفروض انگاشته مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1-در قانون مجازات اسالمي ماده 338 در باب قصاص و ديات قانون گذار عنصر مادي جرم قتل 
غير عمدي را مفروض انگاشته است بدين دليل كه دعوت كننده ي شخصي كه شبانه از منزل خود بر 
اساس آن دعوت خارج شده و مفقود گشته را مسئول پرداخت ديه شخص مفقود شده فرض مي نمايد 
ولي به دعوت كننده اجازه اثبات خالف آن را مي دهد تا اينکه ثابت كند فرد ديگري او را كشته يا به 

مرگ طبيعي مرده است.
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2-در قانون مجازات اسالمي در ماده 139 و 140 در باب حد قذف قانون گذار ارتکاب ركن مادي 
اين جرم را توسط قاذف مفروض دانسته و خالف آن را از طريق قاذف بر اساس مکانيزم ماده ي 161 

ق.م.ا  قابل اثبات مي داند.

مفروض	انگاشتن	ركن	معنوي:
از جمله موادي كه قانون گذار ايران ركن معنوي را مفروض انگاشته مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1-مواد 28 و 30 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب76/8/17 
مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مالک وسيله نقليه را محکوم به ضبط وسيله مزبور نموده است و 
صرف اينکه مواد مخدر با وسيله نقليه او حمل شده است را به معناي علم و آگاهي او به موضوع 

مي داند.ليکن خالف اين فرض از طريق متهم قابل اثبات است .
2-در قانون مجازات اسالمي در ماده ي 499 در باب جرائم عليه امنيت ، قانون گذار ايران صرف 
عضويت در يکي از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب جمعيت ها كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور 
است را براي مجازات فرد عضو كافي مي داند.در اينجا قانون گذار علم و آگاهي عضو را مفروض 

انگاشته و خالف آن را خود فرد مي بايست ثابت كند.
3-در جرائم مادي صرف ، ركن معنوي جرم مفروض انگاشته شده و دادستان تنها مکلف به اثبات 
ركن مادي جرم براي اعمال مجازات متهم است ليکن خود متهم مي تواند از طريق اثبات يکي از عوامل 

رافع مسئوليت كيفري خالف ركن معنوي مفروض انگاشته شده را ثابت نمايد.
بعد از اشاره مختصر و كلي به مصاديق تقدم اماره ي مجرميت بر اصل برائت در حقوق كيفري 
ايران مي بايست به اين نکته اشاره كرد كه بطور كلي جرائمي كه بدليل شدت آن و پيچيدگي اثبات آن 
در بيشتر مکاتب حقوقي دنيا بعنوان جرائمي شناخته مي شوند كه اماره ي مجرميت بر اصل برائت در 

آن مقدم مي گردد عبارتند از:
جرائم سازمان يافته از قبيل ، پول شويي ،جرائم مواد مخدر ، قاچاق انسان كه در اين دسته از جرائم 
تنها در برخي از موارد در جرم مواد مخدر است كه قانون گذار ايران يکي از اركان جرم را مفروض انگاشته 

و در ساير موارد اصل برائت را بطور مطلق حاكم دانسته و اين با عدالت قضايي در تعارض است.

گفتار	سوم	:
ارائه	يكسري	راهكارها	براي	جلوگيري	از	سوء	استفاده	از	معكوس	شدن	بار	اثبات	دليل	:
همانطوري كه قباًل ذكر كرديم در برخي از موارد كه متهم مدعي وجود يکي از شرايط مساعد به حال 
خود مي گردد و همچنين در مواردي كه اماره ي مجرميت بر اصل برائت مقدم مي گردد ما شاهد نوعی 
عدول از اصل برائت هستيم . عدول به اين ميزان ممکن است خود منشأ تحركي جديد براي نقض 
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اصل برائت بطور گسترده بوده و موجب احياي يک نظام جزايي گردد كه بدليل بی اعتقادی به اصل 
برائت ، اندک اندک آنرا در سايه قرار دهد .همانطور كه در قرون وسطي اتفاق افتاد. بنابراين براي اينکه 
هم بتوانيم از محاسن معکوس شدن بار اثبات دليل استفاده كرده و هم  از معايب آن جلوگيري نماييم، 

بنظر مي بايست موارد ذيل را مد نظر داشته باشيم.

بند	اول:
در	باب	ادعاي	شرايط	مساعد	به	حال	متهم

مواردي كه اثبات شرايط مساعد به حال متهم بر عهده ي خود اوست چون بين حقوقدانان اختالف نظر 
در سطح وسيعي وجود دارد موارد ذيل مي بايست مد نظر قرار گيرد.

1-قانون گذار ايران با گنجاندن مبحثي در قانون آ.د.ک ، صراحتاً به تعريف و تفکيک ايراد ، دفاع 
ساده ، دفاع همراه  با ادعا بپردازد.

2-قانون گذار صراحتاً مشخص كند كه هر يک از شرايط مساعد به حال متهم در غالب كداميک از 
موارد ايراد ، دفاع ساده ، دفاع همراه با ادعا قرار مي گيرد.

با اعمال اين موارد مي توان تا حد زيادي از تهافت آراء و تفاسير مختلف قضايي كه دراين باب 
صورت مي گيرد جلوگيري كرد .

بند	دوم:
در	باب	تقدم	اماره	ي	مجرميت	بر	اصل	برائت

در باب تقدم اماره ي مجرميت بر اصل برائت موارد ذيل مي بايست مد نظر قرار گيرد تا جاي هر گونه 
سوء استفاده و بازگشت به عصر جاهليت در عرصه حقوق كيفري گرفته شود و بتوان يک توازن نسبي 

بين مجرميت و اصل برائت بر قرار كرد.
1-تقدم اماره ي مجرميت تنها در جرائم شديد و همچنين پيچيده از لحاظ اثبات، اعمال و لحاظ گردد.
2-اماره ي مجرميت يک اماره نسبي باشد كه خالف آن توسط متهم قابليت اثبات را داشته باشد.

3-يکسري سازوكارهاي قانوني لحاظ گردد تا از گسترش بي حد و حصر تقدم اماره ي مجرميت 
بر اصل برائت جلوگيري شود. از جمله ي اين سازوكارها اين است كه مصاديق اين جرائم در قانون 

پيش بيني و يک اعمال نظارت درست و قانون مند بر حسن اجراي آن صورت گيرد.

نتيجه	گيري:
اصل برائت از جمله اصول حقوقي و غير قابل تشکيک در امور كيفري است كه وجود آن ضامن امنيت و 
آحاد جامعه و از جمله متهمين مي باشد. ليکن وجود اصل برائت مانع از اين نخواهد بود كه در مواردي كه 



38

سال چهارم . شماره هفتم . بهار و تابستان 1391 دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

اثبات يک جرم يا يک ادعای مطرح شده از سوي متهم توسط مقام دادسرا با دشواري همراه است ، از اصل 
برائت عدول كرده و براي تحقق عدالت قضايي به معکوس شدن بار اثبات دليل در امور كيفري بپردازيم.
اين موارد يکي در تقدم اماره ي مجرميت بر اصل برائت محقق مي گردد و ديگري در برخي از مصاديق 
شرايط مساعد به حال متهم. در هر دوي اين موارد ما به نوعي از اصل برائت عدول كرده و آن كارايي 
ويژه ي اصل برائت در عدم تکليف متهم به اثبات بي گناهي خويش را كنار گذاشته ايم. شايان ذكر است 
همانطور كه وجود اصل برائت در رسيدگي هاي كيفري تضمين كننده ي عدالت قضايي است ، عدول از 
اصل برائت از طريق معکوس شدن بار اثبات دليل در موارد مذكور نيز خود به نوبه اي جهتي است براي 
تضمين عدالت قضايي.حال براي اينکه از گسترش بي حد و حصر مصاديق عدول از اصل برائت توسط 
قواي حکومتي نيز جلوگيري شود مي بايست مصاديق عدول از اصل برائت صراحتاً در قانون ذكر گرديده 
و يک نظارت صحيح بر حسن اجراي آن وجود داشته باشد تا از زائل شدن اصل برائت بطور كلي توسط 

قواي حکومتي كه ذاتاً تمايل به اين سمت دارند جلوگيري شود.
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2. محقق داماد،سيد مصطفي،قواعد فقه جزايي،مركز نشر علوم اسالمی.صفحه 7
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نويسندگان	:	كريگ	همنز،	ديود	برادی	و	كاسيا	اسپان
مترجم:	دكتر	مجتبی	جانی	پور

نگاهی بر نقش و جايگاه وكيل مدافع كيفری در اياالت متحده آمريکا
)بخش اول(

-	استاديار	گروه	حقوق	دانشگاه	گيالن	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری)كانون	گيالن(

در  كيفری  دادرسی  فرايند   
است.  اتهامی  نظام  بر  مبتنی  آمريکا 
وكيل  وجود  بر  اتهامی   نظام  بنياد 
مخالف  جايگاه  در  كه  است  مدافع 
از  صالحيت  و  توانايی  نهايت  در 
متهم نمايندگی و دفاع می كند.  در 
ساختار دادگاههای كيفری، دادستان 
به نمايندگی از دولت عمل می كند. 
مؤسسان  قانون اساسی آمريکا تأييد 
كردند كه برای كارآمدی نظام اتهامی،   
افراد متهم به جرم بايد دارای وكيل با 
مهارت و تحصيل دليل برابر با طرف 
برای  باشند.  دادستان   يعنی  مقابل 
اين  توازن اصالحيه ششم   تضمين 

قانون اساسی مقرر كرده است كه : 
"در همه تعقيب های كيفری ، متهم 
جهت دفاع بايد از حق داشتن وكيل 

مدافع برخوردار شود."
جنبه های  نوشتار،  اين  در 
مختلف تاريخی و مبنای فلسفی اين 
حق مورد بررسی قرار می گيرد. موارد 
محدوديت های  از:  عبارتند  مطالعه 
ديوان  نظر  طبق  حق  اين  ارزيابی 
عالی كشور، موارد شمول اين حق،  
 – مدافع  وكيل  تکاليف  و  نقش 
ايالتی در  رفتار دادگاه های محلی و 
برای  مدافع  وكيل  تعيين  خصوص 
تأثير  درجه ی  سطح    ، معسر  افراد 

نحو  به  دفاع  تأمين  جهت  گذاری 
وكيل  بين  رابطه ی  كافی،  و  اساسی 
و موكل،  استحقاق يا عدم استحقاق 
درخواست وكيل جديد در صورت 
عدم  وجود رابطه  حسنه موكل با 
وكيل و حق عدم استفاده از وكيل و 
ادامه ی دادرسی كيفری.  در بررسی 
اين موارد، ما حاالت و وضعيت ها 
يی را  مورد مالحظه قرار می دهيم  
تا معلوم شود كه در آنها آيا  وكيل 
دادگاههای  نظام  اعمال  در  مدافع 
و  شايسته  آن  فرايندهای  و  كيفری 

مناسب است يا خير.

مقدمه

1-		كاركرد	وكيل	مدافع	
نتايج  به  نيل  و  پی حقيقت  در  تا  است  متعهد  دولت  نماينده  عنوان  به  دادستان   كه  حالی  در 
عادالنه باشد ، وكيل  مدافع كيفری چنين تعهدی ندارد .  دادستان نمی تواند به دنبال محکوم 
كردن شخصی باشد كه به اعتقاد وی بی گناه است ليکن يک وكيل مدافع تعهد اخالقی دارد به 
طور هواخواهانه و فداكارا نه از موكل دفاع كند هر چند او می داند كه او گناهکار)مجرم( است. 
دليل اين وظيفه اين است كه برای مؤثر واقع شدن  نظام اتهامی آمريکايی در مورد  عدالت ، 
الزم است كه  تعقيب ها و ادعاها ی ابراز شده توسط دادستان دولتی مورد بررسی و چالش 
وكيل مدافع هوادار قرار گيرد  . اگر دعوای دادستان و ادله وی  در برابر چنين بررسی دقيقی 
پذيرفته  قاضی  يا  منصفه   توسط  هيئت  متعارفی  ترديد  و  بدون هر گونه شک  و  بياورد  تاب 
شود ، احتمال اينکه شخص بی گناه از جرمی كه وی مرتکب نشده است محکوم شود بعيد به 

نظر می رسد.
 وكيل مدافع برای اينکه به نحو مؤثری دعوای دادستان را مورد  ارزيابی و معاينه قرار دهد  
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بايد بتواند اعتبار ادله ابراز شده  را به چالش بکشد : از  شهود عليه متهم  بازجويی متقابل به 
عمل آورد  و موضوعات متضمن نقض های حقوق متهم را مطرح كند ، حتی  با وجود اينکه 
بايرون  وايت  قاضی ديوان عالی در  باشد.  به آنچه متهم شده است واقعًا مجرم  موكل وی 

توصيف تفاوت بين نقش دادستان و وكيل مدافع در نظام آمريکا چنين می نويسد :
... اما وكيل مدافع تعهد قابل مقايسه ای  برای تعيين يا ابراز حقيقت ندارد .نظام ما يک 
از محکوميت وی   به پيشگيری  بايد ذينفع و عالقمند  او   . او می دهد   به  متفاوتی  ماموريت 
مگر در صورت اقرار به جرم باشد ، ما همچنين اصرار داريم كه او از موكل دفاع می كند اعم 
از اينکه او گناهکار يا بی گناه باشد.دولت  تعهد به ارائه ادله دارد.وكيل مدافع نيازی به چنين 
كاری ندارد،  حتی اگر او بداند چنين چيزی حقيقت دارد. او نيازی به تدارک و  تهيه ادله نزد 
پليس ندارد ، حق آشکار كردن اسرار موكل را ندارد  يا حق ندارد هر گونه اطالعاتی را برای 
بتواند  او  اگر  بود  او خواهد  برای  امر عادی  اين يک  تدارک كند.  پرونده دادستان  به   كمک 
شاهدی ، هر چند شاهد صادق  را آشفته كند يا تحت شرايط نامساعد و زيان بار غير مطمئن 
يا غير قطعی قرار دهد منفعت ما اين نيست كه اجازه اثبات  محکوم كردن موكل را برای دولت 
مهيا كنيم ، بايد پرونده دولت را در ضعيف ترين وضع قرار دهيم ، صرفنظر از اينکه او  می 
داند يا فکر می كرده است چه چيزی حقيقت است  .مسلمًا محدوديت ها يی وجود دارد كه 
وكيل مدافع بايد مورد توجه قرار دهد،  غالبًا  نه هميشه او می تواند شهود تعرفه شده دادستان 
را  مورد بازجويی متقابل قرار دهد ، و در صورت امکان  او را جرح كند  حتی اگر او فکر كند 
كه شاهد حقيقت را می گويد.   دقيقًا مثل موردی كه او كوشش می كند شاهدی را نابود كند 
كه تصور می كند دروغ می گويد.. بدين لحاظ ، به عنوان بخشی از نظام اتهامی اصالح شده  
ما  ) آمريکا ( ، به عنوان قسمتی از وظايف تحميل شده بر شريف ترين  وكالی مدافع ، از  
رفتاری حمايت می كنيم كه در موارد بسيار زيادی  ارتباطی به  كشف حقيقت ،در  صورت 

وجود، ندارد. )دعوای اياالت متحده عليه ويد، صص 259-257 (
وكيل  مدافع در عين حالی كه لزومًا درگير كشف حقيقت نيست نقش مهمی را در تحقق 
عدالت ايفا می كند.  نظام دادگاههای كيفری بدون اتخاذ تصميم به اينکه يک فرد مرتکب جرم 
شده است يا خير ، جهت تضمين  اين امر مقرر كرده است كه دولت نبايد حقوق افراد تضمين 
شده  در قانون اساسی را  نقض كند. نقش وكيل مدافع در اين فرايند اين است كه مستمراً دولت  
را به چالش بکشد  تا تضمين كند كه همه حقوق مردم رعايت شود ، اينکه  مظنونان  و متهمان، 
صرفنظر از اينکه آنها چه كسانی ممکن است باشند،  بايد طبق قانون با آنها به نحو برابر رفتار 
شود.، و اينکه يک شخص محکوم و مجازات نمی شود مگر وقتی كه  او نزد  قاضی اقرار كند 
يا اينکه مجرميت موكل  بدون هيچگونه شک و ترديد متعارفی توسط هيأت منصفه اثبات شود.
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2-	توسعه	تاريخی	حق	بهره	مندی	از	وكيل	مدافع					
نقش وكيل در دادرسی كيفری در قرون هفدهم و هجدهم در انگلستان مانند موارد متعدد نظام 
اياالت متحده داشته است. طبق  ايجاد و توسعه حق وكالت در  بر  تأثير مهمی   ، دادگستری  
كامن الی انگليس، بطور كلی  متهم به جرم در تعقيب جنايت و جرائم بزرگ مجاز به داشتن 
وكيل نبوده است )النگ بين 1999،توم كوويکز،2002(  تعجب برانگيز نيست كه اين رويه به 
مستعمرات آمريکايی نيز آورده شده باشد. در خالل دوره استعمار افراد بدون معاضدت  وكيل 

مدافع ، متهم و محاكمه می شدند .
سالهای 1700 ميالدی مستعمرات بطور فزاينده ای به دنبال استفاده از دادستان متخصص و 
ماهر با بودجه ايالتی )دولتی( برای تعقيب دعا وی كيفری بودند. امتياز  يک دادستان تربيت 
شده به مراتب بيشتر از يک شخص عادی جهت دفاع از خود است. بديهی و آشکار است كه 
چنين نظامی نسبت به افراد متهم  غير منصفانه و ظالمانه بوده است. در عين حال بيشتر و بيشتر 
شهروندان  برای  شده  مقرر  حمايت  و  حقوق  بدون  انگليس  حقوق  طبق   ، نشين ها  مستعمره 
انگليسی تحت تعقيب قرار می گرفتند. در پرتو اين عوامل، بعضی از مستعمرات در پی وضع 
مقرراتی بودند كه متهمان بتوانند جهت دفاع طبق قانون و بعد از اعالميه استقالل طبق قانون 

اساسی ايالتی ، حق استخدام وكيل داشته باشند. )توموكويکز 2002(
به زودی پس از تصويب قانون اساسی اياالت متحده ، در اعالميه ی حقوق ارائه شده به 
مقرر  اساسی  قانون  اصالحيه ششم  در   . داشتن وكيل درج گرديد  ، حق  كنگره  اولين جلسه 
از حق داشتن وكيل مدافع جهت دفاع  تعقيب های كيفری  متهم در همه ی   «: شده است كه 
برخوردار است.« وقتی حق برخورداری از وكيل پيشنهاد و سپس در صحن مجلس های سنا و 
نمايندگان در اولين جلسه كنگره تصويب شد اصاًل بحث برانگيز نبوده و بدون هر گونه بحث 
تا دهه 1930  . در واقع حق داشتن وكيل كوچکترين مناقشه ای را  و مناقشه ای تصويب شد 
ميالدی به دنبال نداشت. فقدان بحث و مناقشه حول حق داشتن وكيل به علت ابعاد محدود 
به استخدام  انگلستان، متهمان مجاز  امر در قرن هيجدهم در  اين  با ذكر مجدد  بود.  اين حق 
وكيل مدافع جهت دفاع از آنها نسبت به اكثر موارد تعقيب های جنايی نبودند. تضمين اصالحيه 
ششم نسبت به افرادی كه با تعقيب كيفری مواجه می شوند داشتن حق استخدام وكيل جهت 
دفاع از خود، به عنوان يک حق اساسی مهم مورد توجه قرار گرفت . قبل از سال 1933حق 
دفاع  جهت  وكيل   استخدام  به  مجاز  متهم  كه  می شد  فرض  صرفًا  مدافع  وكيل  برخورداری 
به نمايندگی از او می باشد. در سال 1932 ديوان عالی آمريکا در مورد متهمانی كه قادر به 
پرداخت حق الوكاله به وكيل نيستند  مقرر نمود كه آنها حق دارند تا با هزينه دولت ، وكيل 

جهت دفاع داشته باشند .
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در قضيه ی پاول عليه ايالت آالباما )1932( ديوان عالی آمريکا اولين بار مورد توجه قرار 
داد كه متهمان كيفری معسرحق داشتن وكيل را دارند مشروط بر اين كه هزينه آن توسط اياالت 
تأمين شود.  در قضيه پاول، نه جوان سياه پوست امريکايی كه بعداً مشهور به »پسران اِسکاتس 
برو« شدند متهم به تجاوز نسبت به دو دختر سفيدپوست در روستايی در آالباما شدند . طبق 
قانون آالباما چنين جرمی دارای مجازات اعدام بود . دادگاه تا صبح روز محاكمه برای متهمان 
وكيل تعيين ننمود . همچنين از متهمان پرسش نشد كه آيا قادر به انتخاب وكيل هستند يا خير، 
آيا تقاضای وكيل تعيينی دارند . بعد از يک روز هشت نفر از متهمان محکوم به مجازات مرگ 
شدند . ديوان عالی رأی داد كه نسبت به متهمان جريان قانونی طبق اصالحيه چهاردهم رعايت 

نشده است. قاضی ساترلند در ذيل رأی اكثريت قضات ديوان عالی كشور چنين می نويسد :
در تعداد زيادی از دعا وی در صورتی كه رسيدگی با حضور وكيل صورت نگيرد بر چنين 
مهارت  غيرحقوقی  كرده و هوشمند  فرد تحصيل  نيست. حتی يک  مترتب  فايده ای  رسيدگی 
كمی يا اصاًل فاقد هرگونه مهارت در علم حقوق است. اگر او متهم به جرمی شود، معموالً 
او قادر به تعيين و تشخيص اين كه آيا كيفر خواست او مناسب يا بد است، نمی باشد . برای 
او قواعد ادله ناآشناست. واگذاشتن وی بدون كمک وكيل، موجب تحميل يک محاكمه بدون 
اتهام خاص و مقتضی خواهد شد ، او بر اساس ادله غير مناسب ونا درست محکوم خواهد 
شد ، يا ادله غير مرتبط با قضيه يا به نحو ديگری غير قابل پذيرش خواهد شد. او به اندازه 
كافی مهارت و همچنين علم برای تدارک دفاع از خود را نخواهد داشت، حتی اگر او يکی از 
آن دو را به نحو كامل داشته باشد. او نيازمند معاضدت وكيل در هر مرحله  از مراحل دادرسی 
عليه خود است بدون اين امر، هرچند او  بی گناه باشد، او با خطر محکوميت مواجه می شود 

زيرا او نمی داند كه چگونه بی گناهی خود را اثبات كند.  )ص69 -68(
ديوان عالی نتيجه گيری كرد كه با توجه به اهميت اتهامات و شرايط اوضاع و احوال نبود 
وكيل مدافع جهت دفاع از متهم موجب می شود كه رعايت جريان ، قانونی صورت نگيرد. به 
هر حال ، به نحو مهمی، ديوان عالی بر تعدادی از امور خاص از قبيل جرائم با مجازات اعدام، 
همچنين سن متهم ، عقب ماندگی و نقص عقلی و جهل آنها، در محدود كردن قلمرو و حدود 
نظرش تأكيد دارد. در حالی كه آوردن قضيه ی پاول حق داشتن وكيل انتصابی در دعاوی بزرگ 
بوده است ، ايجاب نمی كند مادامی كه دادرسی اساسًا غير منصفانه نباشد ، حق داشتن وكيل 

در تعقيب ايالتی دعاوی غير بزرگ  الزامی است. 
قلمرو  عالی  ديوان   )1983  -  zerbst( زربست  عليه  جانسون  قضيه  در  بعد  سال  شش 
از وكيل توسط متهم  استفاده  تا شامل حق  به دادگاه های فدرال توسعه داد   پاول را  قضيه ی 
فاقد توانايی مالی گردد. متهم در قضيه ی زربست بدون استفاده از معاضدت وكيل در دادگاه 
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فدرال به جرم نگهداری و ترويج سکه قلب محکوم شد . ديوان محکوميتش را نقض كرد و 
اين تصميم مبتنی بر تضمين اصالحيه ی ششم راجع به وكالت درهمه ی تعقيب های كيفری در 
دادگاه های ايالتی و فدرال بوده است . اكثريت قضات ديوان صريحًا تشخيص دادند كه يک 
متهم معسر ) فاقد توانايی مالی برای پرداخت حق الوكاله ( بدون داشتن و حضور وكيل مدافع 
بيان كرد  اين نظريه  در دادگاه ، يک زبان مشخص را توسط دولت تحمل می كند. همچنين، 
كه حق استفاده از وكيل ، يک عنصر دفاعی اساسی برای محاكمات كيفری است و بنابراين از 
تعهدات مثبت دادگاه كيفری است تا مالحظه كند كه به متهم اين حق داده شده است يا خير .
بر  پاول دارای جنبه  های متعددی است.  با قضيه  تفاوت های قضيه ی زربست در مقايسه 
خالف پاول ، قضيه "زربست" برای همه ی متهمان كيفری در دادگاه های فدرال صرف نظر از 
شرايط و اوضاع و احوال خاص هر دعوی است. همچنين، حقوق اعالم شده در قضيه زربست  
مبتنی بر اصالحيه ی ششم راجع به حق استفاده از وكيل به جای شرط رعايت جريان قانونی 
الزامات  ليکن  می شود  اعمال  فدرال  تعقيب های  مورد  در  تنها  زربست  كه  همان طور   . است 
قضيه پاول را در اياالت  تغيير نداده است . به همين ترتيب ايالت ها ملزم به اجابت وكيل مدافع 
منصوب در مورد متهمان فاقد توانايی ، تنها در دعاوی و جرائم بزرگ يا نسبت به وضعيت های 

خاص بوده كه همه ی مفاهيم جريان مقتضی و قانونی را نقض می كند. 
در سال 1942 ديوان عالی در قضيه ی بتس عليه برادی ، نظر داد : از آنجا كه حق استفاده 
اعمال  به  نيازی  می شود  اعمال  فدرال  كيفری  تعقيب های  برای  "زربست"  قضيه  در  وكيل  از 
جرم  به  متهم  معمولی  هوش  با  ساله   43 فرد  يک  متهم  ندارد.  ايالتی  كيفری  تعقيب های  در 
سرقت مقرون به آزار، قبل از محاكمه، از دادگاه درخواست وكيل مدافع جهت دفاع از خود را 
می نمايد. اين تقاضا رد شد بعداً وی توسط هيأت منصفه مجرم شناخته شد و به حبس محکوم 
شد. در تأييد و ابرام محکوميت، ديوان عالی كشور رأی داد كه شرط رعايت جريان مقتضی 
در اصالحيه چهاردهم حضور و مداخله ی وكيل مدافع را برای متهمان معسر از پرداخت حق 
الوكاله راجع به جرائم جنايی در ايالت ها را الزامی ندانسته است. همان طور كه در قضيه پاول 
يک  متهم  كرد:  تمركز  قضيه  در  داخل  امور خاصی  و  وقايع  بر  عالی  ديوان  بود،  شده  انجام 
معمولی  دارای هوش  او  و  است  داشته  آشنايی  كيفری  فرايند  به  او  بود،  پيرمرد(   ( بزرگسال 
بوده است. ديوان عالی بر اساس اين امور تشخيص داد كه متهم توانايی دفاع كافی از خودش 
را داشته است به همين ترتيب، عدم حضور وكيل مدافع ، او را از محاكمه ی منصفانه محروم 

نمی سازد .  
بدين معنی است كه ايالت ها ملزم نيستند  بتس"   در مفهوم موسع، رأی صادره در قضيه" 
برای متهمان فاقد توانايی مالی در غياب شرايط خاص مثل شرايط مندرج در قضيه ی پاول ، 
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وكيل تعيين كنند . قاضی بلک استدالل كرد كه محروم كردن متهم از وكيل با توجه به وضعيت 
تنگدستی مالی با ايده های عام و بنيادی انصاف و حق در تعارض است. 

در سال 1961 كالرنس گيدئون درب اتاق بيليارد را شکسته و به قصد ارتکاب جرم جنحه 
وارد آن گرديد كه طبق قانون ايالت فلوريدا جزء جرائم جنايی بوده است . قبل از رسيدگی ، 
گيدئون به لحاظ فقر و تنگدستی تقاضای تعيين وكيل می كند . قاضی دادگاه تقاضای وی را 
نمی پذيرد و توضيح می دهد كه او در اين قضيه نمی توانسته است جهت دفاع برای متهم وكيل 
دادگاه وقتی است كه  تعيين وكيل توسط  تنها موارد  فلوريدا  ايالتی  قوانين  نمايد. طبق  تعيين 
فرد متهم به ارتکاب جرائم بزرگ شده باشد . ) گيدئون عليه واين رايت 1963(گيدئون در 

دادگاه به پنج سال حبس محکوم شد . 
گيدئون در سلول زندان طی نامه ای بعنوان ديوان عالی ، احضار متهم جهت بررسی قانونی 
بودن توقيف را درخواست نمود . ديوان عالی ساليانه هزاران ادعای اعسار را دريافت ليکن 
خوشبختانه  نمايد.  می  موافقت  درخواست ها  از  كمی  تعداد  استحقاق  با  اوقات  بعضی  فقط 
 Abe(در خصوص گيدئون با درخواست رسيدگی به دعوايش موافقت و وكيل آبه فورتاس
Fortas ( برای وی تعيين گرديد ، وكيلی كه بعداً جهت دفاع از وی در ديوان عالی كشور 

انتخاب شد . 
ديوان عالی به اتفاق آرا صريحًا دعوای بتس را نقض كرد و رأی داد كه بايد برای متهمان 
به هزينه ی دولت وكيل   ، ايالتی  دادگاههای  در  به جنايت  متهم  مالی(  توانايی  فاقد   ( نيازمند 

تعيين شود ...
ديوان نتيجه گيری كرد كه حق تقدم متهم به برخورداری از وكيل در رسيدگی منصفانه ، 
يک امر اساسی است . در نتيجه در اصالحيه چهاردهم ، )) رعايت جريان مقتضی(( درج شده 
است و ايالت ها بايد نسبت به آن ملتزم باشند. نقض بزرگ مثل مورد گيدئون سؤاالت متعددی 
برای  از وكيل  استفاده  آيا حق  نداد كه  قرار  به ويژه، ديوان مورد توجه  بی پاسخ گذاشت.  را 
همه ی تعقيب های كيفری مثل جرائم خالفی و جنحه ای الزم و ضروری است، در چه مرحله از 
مراحل قضايی حق استفاده از وكيل اعطاء می شود، آيا حق برخورداری از وكيل بعد از صدور 
حکم به محکوميت مثل پژوهش خواهی ، تقاضای احضار زندانی جهت بررسی قانونی بودن 
توقيف و رسيدگی راجع به نقض تعليق مراقبتی و آزادی مشروط نيز امکان پذير است ؟ ديوان 

در دهه های بعدی ، هر يک از اين مسائل را مورد توجه قرار داد . 

3-	حدود	و	قلمرو	حق	استفاده	از	وكيل	
ظاهراً اين حق به نحو برابر نسبت به اشخاص متهم به قتل عمدی و هم اشخاص متهم به ريختن 
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آشغال قابل اعمال است. از سوی ديگر، چون گيدئون مرتکب جرم جنائی شده بود، می توان 
استدالل كرد كه حق داشتن وكيل تنها در مورد جرائم جنايی قابل اعمال است. تا سال 1972، 
يعنی نه سال بعد از تصميم قضيه گيدئون، ديوان عالی تصميم گرفت كه تحت شرايطی كه فرد 
متهم فاقد بضاعت مالی در غير موارد جنايت است نيز مستحق  برخورداری از وكيل مدافع با 

هزينه ی دولت باشد . 
فردی به نام جان آرگرسينگر متهم به حمل سالح مخفی جرم جنحه ای قابل مجازات تا شش 
ماه حبس يا يکهزار دالر جزای نقدی يا هر دو است . تقاضای وی با وجود درخواست برای 
وكيل مدافع ، اجابت نشد. او توسط يک قاضی بدون حضور هيأت منصفه به نود روز حبس 
محکوم شد . او برای بازداشت خود جهت بررسی قانونی بودن ، از ديوان عالی ايالت فلوريدا 
تقاضای رسيدگی نمود . او مدعی شد كه اصالحيه چهاردهم قانون اساسی آمريکا به لحاظ عدم 
معرفی وكيل مدافع بر خالف رأی گيدئون نقض شده است. ديوان عالی ايالت فلوريدا تقاضای 
وی را رد كرد  و بيان كرد كه متهم تنها زمانی حق داشتن وكيل را دارد كه او مواجه با مجازات 
احتمالی حبس بيش از شش ماه شود. در يک نظريه نوشته شده توسط قاضی دوگالس، ديوان 
يادآور شد نقش اساسی وكيل مدافع در  )قضيه آرگرسينگر 1972( را نقض كرد. ديوان عالی 
راستای محاكمه ی منصفانه صرف نظر از اهميت اتهام است. از طرفی ، از آنجا كه احتمال دارد 
تعداد زيادی از متهمان به جرائم جنحه ای كه در دادگاه های محلی تحت تعقيب قرار می گيرند 
توانايی مالی جهت استخدام وكيل داشته باشند، گفته شد ديوان عالی تأييد نموده است كه كثرت 
اين تعداد مشابه ، موجب غيرعملی شدن اين امر می شود كه همه ی مرتکبان جرائم جنحه ، دارای 

وكيل مدافع باشند. 
بعدها ديوان در مواجهه با اين واقعيت ها موازنه ای را ايجاد كرد ، با طرح اينکه عدم وجود 
علم و انصراف از روی آگاهی و به اينکه : هيچ شخصی برای جرمی محکوم به حبس نمی شود 
چون   ، ترتيب  اين  به   . باشد  شده  اعطاء  وكيل  داشتن  حق  او  به  محاكمه  اش  در  اينکه  مگر 
آرگرسينگر بدون تعيين وكيل محکوم به مجازات حبس شده بود ، لذامحکوميت و مجازاتش 
منتفی شد . ضابطه ی مطرح شده در قضيه ی آرگرسينگر هفت سال بعد در قضيه اسکات عليه 
ايالت الی نويز )1979( توضيح داده شد. ديوان عالی در قضيه ی اسکات صريحًا مورد تأييد قرار 
داد كه يک متهم ممکن نيست به حبس محکوم شود مگر اين كه به اين شخص حق داشتن وكيل 
اعطاء شده باشد يا اينکه بصورت ارادی حق داشتن وكيل مدافع را اسقاط كرده باشد . اگر شما 
فکر می كنيد كه اجرای اين ضابطه ناشيانه و غير استادانه است . حق با شما خواهد بود . اساسًا 
ايجاب می كند قاضی دادگاه و دادستان در مرحله تعقيب  در اين مورد تصميم گيری كنند اعم از 
اينکه  تصور كنند فرد متهم در صورت محکوميت  در رابطه با اتهام جرم جنحه به حبس محکوم 
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و مجازات می شود  يا خير. اگر برای متهم وكيل مدافع تعرفه نشود در نهايت اگر مجرم شناخته 
شود او نمی تواند به حبس محکوم شود . اين امر دادستان و قاضی را در وضعيتی قرار می دهد كه 
آنها بايد توانايی محکوم به حبس كردن متهم بر مبنای محکوميت در برابر هزينه ی تعيين وكيل 
مرتکبان سطح پايين را مورد سنجش و موازنه قرار دهند . مسلم است در هر هفته هزاران افراد 
ناتوان مالی متهم به جرائم جنحه  ای در سراسر كشور هستند، كه اگر ايالت ها و حکومت های 

محلی ملزم به تدارک وكيل در هر دعوايی باشند، بايد هزينه بسيار زيادی را متحمل شوند . 
وقتی قضات ديوان عالی به اجماع تشخيص دادند كه حق آرگرسينگر نقض شده ، قضات 
بسياری با ضابطه ی مطرح شده مخالف بودند . اولين دغدغه اين بود كه نظام عدالت كيفری در 
راستای شرط و نياز جديد نصب وكيل مدافع در هزاران دعوای جديد مغلوب خواهد شد و اين 
دغدغه ها پايان ندارد. ولی بهر حال نظام عدالت كيفری شرط جديد را با مسائل و موضوعات 

حداقلی تعديل كرد . 

4-	حق	داشتن	وكيل	و	مراحل	زمانی	دادرسی	
در قضايای گيدئون و آرگرسينگر معلوم نشد كه حق داشتن وكيل در چه مرحله از مراحل رسيدگی 
بايد وجود داشته باشد . ديوان عالی اين حق را در مرحله شروع دادرسی رسمی اعالم كرد. اين امر 
وقتی واقع می شود كه متهم دستگير شده و در اولين حضورش ، نزد قاضی آورده شود يا عليه متهم 
كيفر خواست صادر شده يا رسماً توسط شاكی متهم به جرم شده باشد . وقتی حق بهره مندی از 
وكيل ثابت شد، متهم حق برخورداری از وكيل مدافع در تمام مراحل وخيم و خطرناک در فرآيند 
دادرسی را خواهد داشت . مرحله وخيم و خطرناک مرحله ای از دادرسی كيفری است كه حقوق 
اساسی متهم ممکن است تحت الشعاع قرار گيرد . پايه و مبنای اين تعريف بر اين امر متمركز است 
كه هدف ذاتی حق برخورداری از وكيل ، ارائه كمک و معاضدت وقتی است كه متهم بطور همزمان 
با پيچيدگی های حقوقی و حمايت و پشتيبانی وكيل مدافع عمومی روبرو می شود. بدين لحاظ، متهم 
حق داشتن وكيل را دارد كه اساساً از طرف او در همه ی رسيدگی ها يی ظاهر می شود كه با شروع 
به تعقيب كيفری ، همزمان است . ديوان عالی بيان كرده است كه حق برخورداری از وكيل در اولين 
حضور متهم نزد يک مأمور قضايی ثابت می شود، يعنی دقيقاً زمانی كه به متهم اتهامات عليه او اطالع 
داده می شود و بر آزادی وی محدوديت هايی تحميل می شود. )روتگری عليه شهرستان گپليسی، 
2008(. پس از ثبت اتهام رسمی ، عالوه بر حق داشتن وكيل در حضور  دادگاه، دادستان ها، پليس  
و بازپرس ها حق برقرار كردن تماس با متهم را در غياب وكيل مدافع ندارند و بايد از بازجويی 
صرف نظر كنند. جدول 1)6( تعدادی از مراحل فرايند دادرسی كيفری را ترسيم  می كند و همچنين 

برای آنها وجود وكيل مدافع را الزامی می دانند . 
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جدول 6-1
موارد حق داشتن وكيل موارد عدم استحقاق وكيل 

- عدم توقيف، بازجويی قبل از صدور كيفر 
خواست .

1. بازجويی در حين توقيف  )اصالحيه هفتم( 
– دعوای ميرآندا عليه آريزونا)1966(

- دليل احتمالی برای رسيدگی قبل از 
دستگيری 2. رسيدگی مقدماتی

- حضور اوليه 3. آمادگی )پس از صدور كيفر خواست (

- آمادگی )قبل از صدور كيفر خواست ( 4. رسيدگی در دادگاه پس از صدور              
كيفر خواست 

- هيأت منصفه بزرگ 5. مذاكرات معامله ی اتهام 
- لغو تعليق و آزادی مشروط در صورت عدم 

حبس يا بازداشت . 6. محاكمه

- تجديد نظر خواهی اختياری 7. صدور حکم به مجازات 
- 8. تقاضای محاكمه جديد 

- دعوای احضار زندانی جهت بررسی قانونی 
بودن سلب آزادی )در غير موارد مجازات 

اعدام(
9. تجديد نظر خواهی اوليه 

- 10. لغو تعليق و آزادی مشروط در صورت 
تحميل حبس

بعد از محکوميت و صدور حکم به مجازات ؛ حق استفاده از وكيل خاتمه نمی يابد. بر اساس اين 
فرض كه حق تجديد نظرخواهی متهم تنها می تواند وقتی نافذ و معتبر باشد كه توسط وكيل تقديم شده 
باشد، ديوان عالی آمريکا مقرر كرده است كه متهم فاقد توانايی مالی ، حق معاضدت وكيل تعيين شده 
دادگاه  را برای تجديد نظر خواهی اوليه دارد . اين حق قابل توسعه برای تجديد نظرخواهی بعدی، 
دعاوی راجع به بررسی قانونی بودن توقيف ها، يا ديگر رسيدگی های بعد از محکوميت نيست. هرچند 
حق استفاده از وكيل طبق قانون اساسی اياالت متحده برای تجديد نظرخواهی های متعدد يا دعاوی  
مطروحه در ديوان های عالی ايالتها و فدرال وجود ندارد، ليکن بعضی از ايالت ها معاضدت وكيل مدافع 

را حسب درخواست شان برای رسيدگی های بعد از محکوميت را  نيز مقرر نموده  اند.



48

سال چهارم . شماره هفتم . بهار و تابستان 1391 دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

5-	نظام	راجع	به	وكيل	مدافع	برای	افراد	معسر	و	فاقد	توانايی	پرداخت	حق	الوكاله
با يادآوری اينکه ديوان عالی در قضايای گيدئون و آرگر سينگر حکم كرده  است كه ايالت ها موظف 
شده اند وكاليی را برای متهمان معسر به جرائم جنايی و جنحه ای با مجازات احتمالی حبس تعيين 
كنند. نظر به اينکه تقريباً 90 درصد متهمان معسر و فقير هستند، حيطه و دامنه ی مسئوليت قرار داده 
شده بر ايالت ها جهت تأمين وكيل مدافع برای متهمان فقير نمی تواند اغراق آميز باشد . تنها در  سال 
2005، ايالت ها تنها بين 2 ميليون دالر تا 572 ميليون دالر برای افراد متهم فقير خدمات ارائه داده اند . 
به مقتضای افزايش اين هزينه ها، مراجع محلی و ايالتی در سراسر كشور برای تأمين وكيل مدافع جهت 
افراد فقير به نحو مؤثر و حتی كم هزينه سخت كار و تالش كرده اند. ليکن در عين حال، اخالقاً و بطور 
اساسی ايجاب می كند كه برای متهم وكيل مدافع با كفايت و صالحيت تعيين شود. بهترين ابزار تعيين دفاع 
مؤثر با يک هزينه متعارف بطور گسترده بحث شده است . سه نظام دفاعی اوليه برای افراد معسر وجود 

دارد . برنامه های وكيل مدافع منصوب و تعيين شده، نظام های قرار دادی و دفاتر  وكيل مدافع عمومی .

5-1-	شيوه	ها	و	برنامه	های	وكيل	منصوب	)تعيينی(
شيوه های وكيل منصوب ، وكالی خصوصی را برای دفاع از افراد متهم استخدام می كند . تعداد 
زيادی از وكال مدافع، به ويژه آن دسته از دانش آموختگان خارج از دانشکده های حقوق كه به وكالت 
مشغولند، برای برخورداری از فرصت مشاركت، از اين شيوه استقبال می كنند، زيرا مشاركت در چنين 
برنامه ای موجب كسب تجربه برای آنها خواهد شد. شايع ترين نمونه اين شيوه ) وكالی منصوب (، 
موردی است كه بر اساس آن، نصب و تعيين وكيل مدافع معموالً توسط دادگاه به صورت موردی 
است. يعنی اين گروه از وكال برای دفاع از متهمان در صورت لزوم  بصورت موردی عمل می كنند. 
غالباً اين موارد در اولين حضور متهم در دادگاه بکار گرفته می شود . طبق اين شيوه، پرداخت حق 
الوكاله به اين گروه از وكالء معموالً پرداخت ساعتی مثاًل 40 دالر كار در خارج از دادگاه و يا 50 دالر 
در هر ساعت كار در دادگاه خواهد بود . در اكثر ايالت ها به وكالی مدافع تعيين شده توسط دادگاه يک 
حق الوكاله ثابت نسبت به هر پرونده ای پرداخت می شود. در اكثر حوزه های قضايی ، وكالی مدافع 
خصوصی تعيينی بايد دادخواست مطالبه ی خدمات تحقيقی .كارشناسی و هزينه های الزم ديگر دعوا 
به دادگاه تقديم كنند.  شيوه ی تعيين وكيل موردی، روش اعمال شده ی حاكم در كشور برای متهمان 
فاقد توانايی مالی است . اشکاالت وارد بر وكيل منصوب موردی  شامل  فقدان كنترل بر سطح و ميزان 
تجربه ، مهارت  ، صالحيت ،  صداقت  وكيل منصوب و همچنين توان كافی برای كاركردن با قاضی را 

در مقايسه با  وكالی واجد مهارت و صالحيت  است . 
نوع دوم شيوه های وكيل منصوب ؛ به نظام وكيل منصوب تعديل شده يا هماهنگ شده اشاره 
دارد . طبق اين نظام ، وكال شامل فهرستی  است كه بر مبنای يک رويه دوره ای و گردشی الزم تعيين 
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می شوند. و مانند سيستم موردی به وكالء بر مبنای ساعت كاری يا پرونده ای حق الوكاله پرداخت 
می شود.

نظام تعديل شده ؛ دارای فوايد و محاسنی است كه در نظام موردی وجود ندارد .  اولين حسن ؛ اين 
است كه دادگاه ها و هيأت حاكمه را ملزم می شوند كه معيارهايی با شرايط و صالحيت های حداقلی برای 
نصب و تعيين وكيل در نظر بگيرند. يعنی با محدود كردن انتصابات ، نسبت به انتخاب وكاليی مبادرت 
نمايند كه واجد مهارت و صالحيت الزم، توانايی و همچنين دارای شرايط تمايل به پذيرش چنين انتصابی 
باشند.به اين ترتيب اگر چه مسائل و مشکالت راجع به وكالی فاقد مهارت و توانايی و عدم تمايل در 
انتصاب وكالت نسبت به چنين پرونده هائی كاهش می يابد ولی خاتمه نمی يابد. بعالوه ، چون مرجع 
تعيين كننده سابقه و ميزان تجربه هر وكيل واجد شرايط مطلوب برای انتخاب را می داند، وكالی مجرب   
می توانند نسبت به دعاوی بسيار باال و پيچيده تعيين شوند در حالی كه نسبت به پرونده های با اهميت كمتر 
وكالی با تجربه كمتر به كار گمارده می شوند . به داليل ياد شده، بطور كلی الگوی وكيل منصوب هماهنگ 

و تعديل شده موردی نسبت به نظام وكيل تعيين شده موردی بهتر تشخيص داده می شود.

5-2-	شيوه	های	راجع	به	نظام	وكالت	قراردادی
مقوله ی دوم راجع به نظام های مربوط به وكالت از افراد فقير و معسر موسوم به برنامه ها و شيوه های 
قرار داد وكيل است. يک ايالت يا دولت محلی)يا مديريت قضايی ناحيه ای( با يک يا چند وكيل 
خصوصی، موسسه حقوقی يا سازمان های غيرانتفاعی برای ارائه دفاعيات الزم متهمان معسر قرار داد 
منعقد می كند. معموالً چنين قراردادهايی برای اهداف خاص در نظام قضايی مثل جنايات ، جنحه ها يا 

همه ی دعاوی كيفری منعقد می شود.
حوزه های قضايی كه قرار است برای متهمان معسر وكيل استخدام كند به صورت دوره ای آگهی های 
شركت در مناقصه برای وكالء، شركت های حقوقی با سازمان های غيرانتفاعی كه می توانند برای قرارداد 
در مناقصه شركت كنند، منتشر می كند. معموالً چنين مناقصه هايی بيان می كند كه چه ميزان وجه به 
وكيل يا شركت حقوقی برای انجام خدمات خاص حقوقی پرداخت خواهد شد. مطابق برنامه ی 
قرارداد با مبلغ ثابت و مقطوع، وكيل يا شركت حقوقی طرف قرارداد موافقت می كند كه تعداد نامعينی 
از دعاوی را در يک مدت زمانی معين، به طور معمول يکساله با حق الوكاله ثابت و مقطوع بپذيرد. 
معموالً وكالی طرف قرارداد مسئول هزينه های كلی و باالسری، خدمات حمايتی، تحقيق و هزينه های 
كارشناسی نيز هستند. حتی اگر تعداد پرونده ها بيش از آنچه باشد كه قباًل تصور می شده است، وكيل 

مکلف است دفاعيات الزم را با همان قيمت اوليه به عمل آورد.
در حالی كه نظام وكالت قراردادی با حق الوكاله ی ثابت، درجه ای از قطعيت را برای عوامل 
دولتی جهت تأمين بودجه متهمان فاقد بضاعت مالی ارائه می كند ليکن اين قطعيت متضمن مشکالت 
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و مسائل منفی متعددی است . دو مورد از بزرگترين مشکالت عبارتند از : الف( سبب اصلی برای 
وكيل اين امر خواهد بود كه زمان و هزينه ی كمی برای هر پرونده صرف كند. ب( فقدان نظارت 
بر صالحيت وكيلی كه شركت های حقوقی طرف قرار داد منعقد می كند. چنين شركت های حقوقی 
مشهورند كه دارای وكاليی با حداقل تجربه هستند كه اكثريت پرونده های مربوط به متهمان فقير و 
معسر را عهده دار می شوند. از انجام تحقيقات يا استفاده از كارشناسان و انجام همه ی مراحل قبل 
از محاكمه خودداری می كنند.كه در اين شيوه ، بطور خالصه ، كيفيت دفاع انجام شده برای متهمان 
معسر وفق نظام وكالت قراردادی با مبلغ ثابت، ضرر و زيان هايی تحميل می شود . به داليل ذكر 
شده باال، استفاده از قراردادهای با نرخ ثابت و مقطوع در دوره ی زمانی معين بوسيله كانون وكالی 

آمريکا محکوم شده است .
مطابق با نظام وكالت قراردادی موردی با نرخ ثابت ، قرارداد بين وكيل يا شركت حقوقی از يک 
سو و نهاد دولت محلی نسبت به تعداد معين و مشخص از دعاوی جهت رسيدگی با يک مبلغ ثابت 
و معين برای هر دعوی منعقد   می شود . نوعاً گزارش ماهانه  وكيل يا شركت حقوقی طرف قرارداد 
متضمن تعداد موارد رسيدگی قرار داد در خالل يک مدت است. وقتی كه تعداد دعاوی از پيش تعيين 
شده منتهی به رسيدگی شده باشد ، حق انتخاب بين انعقاد قرارداد جديد ، توسعه و افزايش يا خاتمه 
قرارداد خواهد بود. مدل قرارداد وكالت موردی با نرخ ثابت در مقايسه با مدل قرارداد وكالت كلی با 
نرخ ثابت  در حوزه های قضايی كه نظام قراردادی را برای متهمان  بی بضاعت اعمال می كنند كمتر رايج 
است. دليل عمده اش اين است كه تعداد ايالت هايی كه مدل قرارداد با نرخ ثابت كلی را تصويب كرده  

صرفاً وسيله ای برای قطع هزينه هاست كه غالباً در مخارج كيفيت دفاع مقرر می شود .
در سال های اخير ، تعداد ايالت هايی كه برنامه ها و شيوه  های قراردادی را استفاده می كنند، بطور 
اساسی افزوده شده است. در اكثر موارد، برنامه ها و شيوه های قراردادی به عنوان يک جايگزين نسبت 
به وكالی منصوب و تعيين شده دادگاه معرفی شده است كه پرونده های متضمن تعارض منافع را در 
حوزه هايی مورد رسيدگی قرار می دهند كه دارای دفتر دفاع عمومی)تسخيری( هستند . اولين تجديد 
نظر نظام قراردادی راجع به هيأت تأمين كننده بودجه و صندوق توانايی ارائه هزينه ها برای سال آتی 

بطور دقيق با محدود كردن وجه پولی بوده است كه در قرارداد آمده است. 
در يک نظام وكالت منصوب، پيش بينی كل هزينه ها برای سال آينده ممکن نيست . متغيرها و 
شاخص های تأثيرگذار بر هزينه های نظام وكيل منصوب )تعيينی(شامل تعداد كل دعاوی تعيين شده 
است ، اعم از اينکه دعاوی مبتنی بر مجازات اعدام و غيره باشد. شهرستان ها و ايالتهای اعمال كننده 
قراردادهای با نرخ ثابت در معرض اين تغييرات نيستند ، بنابراين ، آنها نمی توانندبا قطعيت طراحی كنند 

كه در شروع سال هزينه های راجع به دفاع از افراد معسر چه ميزان خواهد بود .
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5-3-	شيوه	ها	و	برنامه	های	وكيل	مدافع	عمومی	)وكيل	تسخيری(
برنامه وكيل مدافع عمومی )وكيل تسخری( يک موسسه عمومی يا غير انتفاعی است كه برای دفاع از 
متهمان بی بضاعت و معسر در دعاوی كيفری طراحی شده است . وصف تعيين كننده و اختصاصی 
دفتر وكيل مدافع عمومی اين است كه مستقيماً نيروهای وكيل را مديريت می كند كه دفاع از افراد متهم 
فقير و معسر تنها شغل آن ها است. معموالً مدير اكثر دفاتر مدافع عمومی توسط هيأت دولت ) معموالً 
كميسيون شهرستان يا فرماندار ايالت( تعيين و منصوب می شود . اين دفاتر دارای تحقيق كنندگان و 
كاركنان مدافع تمام وقت می باشد و همچنين به قدر الزم بودجه برای بکارگيری كارشناسان دارند . 
وكالی شاغل در اين دفاتر شامل آن گروه از وكالی جديد خارج از دانشکده حقوق و پذيرفته شده 
كانون وكالی كار آزموده و مجربی هستندكه برای سالهای متمادی و حتی چند  دهه  وكيل مدافع 
عمومی بوده اند . معموالً ،پرونده ها و دعاوی بر اساس تجربه وكيل مدافع عمومی و اهميت و پيچيدگی 
اتهامات مطرح شده عليه  متهم تعيين می شوند. همچنين معموالً  وكيل مدافع عمومی همه ی جنبه های 

دعوی را از احضاريه دادگاه تا صدور حکم به مجازات را مورد رسيدگی قرار می دهند.
شايد بطور معمول تصور می شود وكيل مدافع عمومی و دفاتر آنها  در مقايسه با بخش خصوصی 
وكالت به نحو كمتر موثری از متهمان دفاع می كند ولی لزوماً اين امر اهميتی ندارد . هرچند آشکارا 
دفتر وكيل مدافع عمومی بسيار زياد كار می كند ولی همچنان توانايی و ظرفيت دارد تا تعداد گسترده ای 
از دعاوی را به نحو مؤثری مورد رسيدگی قرار دهد و علت آن اين است كه تنها تمركز كارش دفاع 
كيفری در يک قلمرو واحد است . آشنايی با رويه ها كارآمدی را افزايش می دهد، حضور و ظاهر شدن 
هر روزه نزد قضات و دادستان واحد همبستگی كار گروهی را تسهيل می كند كه می تواند منجر به نتايج 

بهتری برای موكالن شود.
فايده ی ديگر دفتر وكيل مدافع عمومی ، داشتن كاركنان تحقيق و صندوق بودجه مربوط به 
كارشناسان است . بطور كلی، اگر  متهمی كه از يک وكيل مدافع عمومی بهره مند می شود نياز به كار 
تحقيقی داشته باشد  يا به گواهی يک كارشناس نياز داشته باشد اين موارد به عنوان يک امر عادی انجام 
خواهد شد . در يک نظام قراردادی، هزينه های محققان و كارشناسان بوسيله ی وكال پرداخت می شود 
اعم از اينکه به عنوان قسمتی از قرارداد بوده يا تابع تصميم دادگاه يا مراجع ديگر باشد. در نتيجه يک 
متهم معسر كسی كه احتماالً نياز به گواهی كارشناسی يا تحقيق و رأی آنچه كه انجام شده بوسيله ی 
پليس دارد ، به احتمال زياد در مقايسه با انواع ديگر وكالی تعيينی ، وكيل مدافع عمومی به نحو بهتری 

از وی دفاع خواهد كرد...
)ادامه دارد(
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1- مفهوم	داوری	بين	المللی
	1-1– مفهوم	داوری	

 در مورد داوری تعاريف گوناگونی ارائه شده است زيرا منشأ ؛ آن ديدگاه های مختلف با ويژگی 
نظام های مختلف بوده است. واژه ی Arbitration در فرهنگ حقوقی آكسفورد اينگونه تعريف 
شده است: فيصله دادن ) حکم دادن ( يک اختالف به وسيله ی يک يا چند شخص ثالث بی طرف 

) سريع تر از يک دادگاه ( و داوران به وسيله ی طرفين انتخاب می شوند.1
 در تعريف ديگری به خصيصه ی الزام آور بودن رأی داوری اشاره شده است، طبق اين تعريف 
داوری عبارت است از » ارجاع يک كشمکش يا اختالف « برای دادخواهی به شخص سومی كه 

توسط طرفين دعوی برگزيده شده است و تصميم او برای آن دو الزام آور است.2
 در تعريف ديگری از داوری آمده است: » رسيدگی حقوقی بر مبنای درخواست طرفين برای 

تشخيص و اجرای حقوق و تکاليف آنها «.3
 با بررسی تعاريف فوق الذكر مشخص می شود كه هيچ يک از آنها به تنهايی بيانگر مفهوم 

1. ای مارتين، اليزابت، » فرهنگ حقوقی آكسفورد «، تهران: نشر ديدار، 1384، ص 31
2. پاول اسميت، وينسنت، » كشمکش زدايی با داوری در حقوق اسالم و كامن ال «، ترجمه ی محمد حسين ساكت، مجله ی 

حقوقی دفتر خدمات حقوق بين المللی جمهوری اسالمی ايران، 23، پاييز و زمستان 1377، ص 187.
3 كينز، آرتورتی، » داوری تجاری و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس «، ترجمه ی حسين مير محمد صادقی، مجله ی حقوقی 

دفتر خدمات حقوقی بين المللی در جمهوری اسالمی ايران، ش. 10، 1368، ص 280.

داوری غير محلی

فائزه	خوشحال

 يکی از شاكله های جامعه ی مدنی، 
حاكميت  از  های  بخش  واگذاری 
به نهادهای مردمی غير دولتی و نيز 
اعمال سياست عدم تمركز در بخش 
همان  بنابراين  است.  دولتی  های 
گونه كه توسعه ی سياسی به معنای 
در  جامعه  سياسی  قدرت  توزيع 
بين نهادهای مردمی در حوزه های 
مختلف و واگذاری واقعی حاكميت 
سياسی به آنان می باشد، يکی از آثار 
قضايی،  ی  توسعه  انديشه  پذيرش 

ی  حوزه  در  مشابه  نهادهای  ايجاد 
واگذاری  و  قضائيه  قوه ی  وظايف 
بخشی از مسئوليت های اين قوه به 

آنان است.
مختلف  موانع  به  توجه  با  امروزه   
همچون تشريفات طوالنی و پيچيده 
رسيدگی دادگاه ها، هزينه های زياد 
دادرسی، وجود قوانين زياد و دست 
و پا گير، بسياری از اشخاص اعم از 
حقيقی يا حقوقی ترجيح می دهند 
كه برای حل و فصل اختالفات خود 

به داوری تمسک جويند. 
اين  داوری  اساسی   مسأله و بحث 
فرآيند داوری ضرورتا  آيا  است كه 
مرتبط به نظام حقوقی ملی معين – 
يعنی نظام حقوقی مقر ديوان داوری 
نظام  همين  آيا  است؟   – مربوطه 
ماهيت  و  داوری  فرآيند  بر  حقوقی 
دعوی و رأی صادره كنترل و نظارت 
دارد ؟ و نهايتا آيا ملی گرايی در مقر 
داوری بايد مورد تأييد قرار گيرد يا 

خير ؟
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دقيق و خطوط داوری نمی باشد. اما تعريف استاندارد كه با در نظر گرفتن مبنا و هدف داوری، 
بيان شده: داوری فنی است كه هدف آن حل و فصل يک مسأله ی مربوط به روابط بين دو يا چند 
شخص است به وسيله ی يک يا چند شخص ديگر به نام داور يا داوران كه اختيارات خود را از 
يک قرارداد خصوصی می گيرند و بر اساس آن قرارداد رأی می دهند بی آنکه دولت چنين وظيفه 

ای را به آنان محول كرده باشد.4

1-2	– مفهوم	بين	المللی
 برای تبيين مفهوم بين المللی داوری، معيارهای مختلفی می توان ذكر كرد. يکی از نويسندگان 
دو معيار را برای بين المللی تلقی كردن داوری بيان كرده است. يکی اينکه داوری در يک سازمان 
داوری بين المللی انجام گيرد. دوم اينکه داوری طبق قواعد و مقررات آيين رسيدگی داوری دارای 

پذيرش بين المللی صورت گيرد.
 اما در حال حاضر دو معيار عمده و اصلی برای تعريف عنصر بين المللی داوری استفاده می 

شود كه ممکن است هر كدام به تنهايی يا با هم مالک قرار گيرد.5

يک	– معيار	اول	توجه	به	ماهيت	اختالف	است.
 طبق اين معيار داوری زمانی بين المللی است كه اختالف موضوع داوری دارای ماهيت بين المللی 
باشد. با استفاده از مفاهيم حقوق بين الملل خصوصی و تعارض قوانين بايد گفت كه اختالف و 
دعوی زمانی وصف بين المللی دارد كه واجد عنصر خارجی باشد به تعبير ديگر به بيش از يک 

كشور مربوط باشد.

	دو	– معيار	دوم	توجه	به	طرفين	داوری	است.
 طبق اين معيار برای تعيين وصف بين المللی داوری بايد به محل اقامت يا سکونت طرفين يا تابعيت 
آنها توجه كرد. در اين صورت داوری زمانی بين المللی است كه تابعيت و محل سکونت معمولی 

يا مركز اصلی ) در مورد شركت ها ( طرفين داوری در كشورهای مختلف باشند.

2.	معرفی	دكترين	داوری	غير	محلی	)	غير	ملی	(
 با گسترش داوری و روی آوردن اشخاص حقيقی و حقوقی به آن برای حل و فصل دعاوی 

4 اسدی نژاد، محمد، » داوری تجاری بين المللی «، چ 10، انتشارات دانشگاه گيالن، 1378، ص 3.
5 بردبار، محمد حسين، » صالحيت در ديوان های داوری بين المللی: ديوان داوری دعاوی ايران – اياالت متحده ی آمريکا «، چ 

10، تهران، انتشارات ققنوس، 1384، ص 36.
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بين المللی، تئوری غير محلی كردن / شدن داوری تجاری بين المللی به منظور استقالل هر چه بيشتر 
اين نهاد از نظام های حقوقی محلی و در نتيجه كارايی بيشتر آن مطرح شد6 كه می تواند داوری را 

از جنبه های مختلف تحت تأثير قرار دهد. 
بر اساس اين تئوری ؛ داوران در جريان رسيدگی داوری الزامی به تبعيت از قانون مقر داوری 
در رابطه با قانون حاكم بر موافقت نامه ی داوری، ماهيت دعوی و آيين رسيدگی نداشته و همچنين 
دادگاه های ملی نيز حق دخالت در جريان داوری را ندارند.7 طبق اين تئوری طرفين برای خارج 
نگاه داشتن عملکرد خود از سوء استفاده ی دادگاه های ملی، به نهاد داوری روی آوده.8 و اين نهاد 
را يک نظام مستقل حل اختالف به شمار می آورند.9 بنابراين بر خالف ديدگاه سنتی كه داوری را 
مخلوق نظام حقوقی سرزمينی می داند كه در آن صادر شده است، رأی داوری را بی تابعيت می 
دانند و معتقدند فارغ از اينکه موضوع كشوری خاص نسبت به آن چه باشد، می تواند به حيات خود 
ادامه دهد.10 در مقابل، عده ای معتقدند رأی داوری تنها هنگامی می تواند دارای نيروی الزام آور 
باشد كه توسط يک نظام حقوقی به رسميت شناخته شود چرا كه نتيجه ی يک روند خصوصی و 
غير دولتی است.11يکی از نويسندگان غير محلی شدن را چنين تعريف می كند: كه از ايده ی جهانی 
شدن نشأت می گيرد برای دور نگاه داشتن داوری از دخالت دادگاه ها مطرح گرديده و طرفين به 
منظور رعايت عدالت می خواهند تا جای ممکن از دخالت دادگاه ها و اعمال قوانين كشورهای 

متبوع خود اجتناب كنند.12
روی گود با بيانی موجز در تأييد اين تئوری در اجزاء آراء می گويد:

6. Paulson , Jan, » the extent of independence of international arbitration from the law of the 
situs « , in law , contemporary problems in international arbitration , Martinus Nijhoff publish-
ers , 1986 , p.141.
7. park , w.william & paulson , jan , » the binding force of international arbitral Awards «, Vir-
ginia journal of international law , vol.23 , 1983, p.254.
8 ويوالی، ميشل، » تفکری بر تئوری حقوق فرا ملی «، ترجمه ی دكتر ناصر صبح خيز، مجله ی حقوقی، شماره ی سوم، 4631، 

ص 98.
9 لندو، اول، » حقوق بازرگانی فرا ملی در داوری تجاری بين المللی «، ترجمه ی محسن مسچی، مجله ی حقوقی، شماره پنجم، 

1365، ص 5.
10. Rivkin , David w. , » the enfor cement of Awards nullified in the country of origin: the 
American experience «, ICCA congress series no.9, 1999 , paris: ICCA , pp.528 – 543.
11. Sampliner, Gray H, » enforcement of nullified foreign arbitral Awards Chromalloy revisited 
«, journal of international arbitration , vol.14 , no.3 , 1997, pp.141 – 166
جنيدی، لعيا، مسأله ی اجرای آرای داوری ابطال شده، فصل نامه ی حقوق، مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سياسی، شماره 

4، 7831، ص 931

12. Mayer , p. the trend towards delocalization in the international of international arbitration , 
the LCIA centenary conference , 1993 , Graham & trotman , Nijhoff , p.37.
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منظور از... ] غير محلی شدن [ اين است كه در داوری تجاری بين المللی، بر مبنای توافق طرفين 
شکل می گيرد و تصميمات دادگاه های محل صدور نمی تواند اعتبار آن را خدشه دار كند چرا كه 
رأی داوری، بر مبنای توافق طرفين از زمان صدور دارای تأييد است و می تواند از امتياز شناسايی 

در همه ی كشورها بهره مند گردد.13 
با توجه به اينکه داوری به عنوان يک نهاد مستقل مورد قبول عام است14، شناسه ی اصلی تئوری 
غير محلی شدن، تأكيد بر استقالل داوری بين المللی از قانون كشوری خاص به ويژه كشور محل 
صدور رأی است. بنابراين تئوری، داوری يک روند خصوصی و مبتنی بر توافق طرفين است و اين 

كه يک داور بين المللی را تجلی حاكميت بدانيم قابل توجيه نيست.
ادعاهای اين تئوری در دو حوزه قابل بررسی است:

1. در حوزه ی قانون حاكم بر جنبه های مختلف داوری: مطابق اين تئوری اعمال قوانين محلی 
كه هر كدام جنبه های خاص و پيش بينی نشده دارند، داوری بين المللی را از اهداف آن دور 

می كند.15
نقش  دادن  داوری،  آرای  شناسايی  تئوری،  اين  مطابق  داوری:  آرای  اجرای  در حوزه ی   .2
انحصاری به يک نظام حقوق محلی، آن هم با اتکا به يک معيار فيزيکی يعنی محل صدور رأی 

داوری قابل قبول نيست.16
البته توسعه ی اين تئوری در جنبه های مختلف يکسان نبوده است. ادعای نخستين اين تئوری 
مرتبط با حوزه ی قانون حاكم بر رسيدگی داوری بوده است. واضعان اين تئوری قصد داشتند نقش 
قانون محل داوری را در اين زمينه كمرنگ تر كنند. در ابتدا، هواداران غير محلی شدن، متواضعانه 
انتزاع جريان داوری از قانون كشور محل صدور رأی داوری را خواستار بودند. با آغاز از اين نقطه ی 
زايش كوچک، در طول ساليان جريان غير محلی شدن گام در مسير ايجاد داوری مستقل نهاد17. البته 
پيدايش روند غير محلی شدن، به سال 1958 باز می گردد كه در رأی آرامکو در غياب توافق طرفين، 
13. Good , Roy , » the role of the lex loci arbitri in international commercial arbitration «, arbi-
tration international , vol.17, no.1, LCIA,2001, pp.19 – 40.

14. واليو، پی ير،اجرای احکام داوری بين المللی، ترجمه ی سوسن خطاطان، مجله ی حقوقی، شماره ی شانزدهم و هفدهم، 
1372، ص 315.

15. Paulson , jan , »arbitration unbound: Award detached from the law of its country of origin «, 
international and comparative law a uarterly , vol.30 , no,2 (1981) , pp.358 – 387.
16. Paulson , Jan , » the extent of independence of international arbitration from the law of the 
situs «, in law , contemporary problems in international Arbitration, martinus Nijhoff publish-
ers, 1986 , p.141 & Herman , Gerold , »Does the world need additional uniform international 
, 2007 , 252.
17. Gharavi , Hamid G. » the legal inconsistencies of Chromalloy «, maeley’s international 
arbitration report , vol.12 , no.5 (1997) , pp.21 – 24.
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ديوان داوری به جای قانون مقر ) سوئيس (، حقوق بين الملل را اعمال نمود18.
ادعاها يا مالزمات تئوری غير محلی شدن به چهار گروه تقسيم بندی می شود19.

1. )غير محلی شدن در اجرا (، كه عبارت است از حذف معيار ابطال آراء در كشور مبدأ، از 
موجبات امتناع از شناسايی و اجرای آن.

2. )غير محلی شدن در ابطال(، كه عبارت است از حذف امکان ابطال آراء در كشور مقر داوری.

3. )غير محلی شدن در روند داوری(، كه عبارت است از حذف نقش نظارتی دادگاه مقر داوری.
4. )غير محلی شدن در قانون قابل اعمال(، كه عبارت است از حذف الزام به تبعيت از قانون 

مقر داوری.
با بررسی اجزای مختلف تئوری غير محلی شدن، اين نتيجه حاصل می شود كه اين اجزاء 
به يکديگر وابستگی متقابل داشته و در صورت پيروی در يک حوزه، ناگزير به متابعت از آن در 
حوزه های ديگر می شويم. برای اثبات مدعای خود به يک مثال بسنده می كنيم: در خصوص قانون 
حاكم بر موافقت نامه ی داوری، به بررسی انطباق آن با شرايط حداقلی نظام عمومی بين المللی 
اكتفا شده و از بررسی انطباق آن با شرايط يک قانون ملی خاص از جمله قانون كشور مقر داوری 

اجتناب گردد. 
 اين رويکرد باعث معتبر قلمداد شدن حداكثر موافقت نامه های داوری خواهد شد و باعث 
می گردد، شرايط محدود كننده ی يک نظام محلی مانع شکل گيری ديوان داوری نشود. ولی چنين 
رويکردی هنگامی مفيد خواهد بود كه غير محلی شدن را در زمينه ی اجرای آرا نيز بپذيريم و 
ابطال رأی در كشور محل صدور را مانع اجرای آن در نقاط ديگر جهان ندانيم. در اين حالت اگر 
موافقت نامه ی داوری مطابق مقر معتبر نباشد داور با اعمال معيار شرايط حداقلی نظم حقوقی 
بين المللی به طرفين موافقت نامه اين شانس را می دهد كه با تشکيل ديوان داوری و صدور رأی، 
رأی داوری را در كشورهايی كه شرايط آزادانه تری را برای اعتبار موافقت نامه ی داوری در نظر 
گرفته اند مورد اجرا قرار دهند. در حالی كه اگر ابطال رأی در كشور محل صدور موجب پايان 
حيات رأی داوری شده و چنين رأيی را نتوان در هيچ كشوری اجرا كرد، در خصوص قانون حاكم 
بر موافقت نامه ی داوری، رويکرد عملی تر اين خواهد بود كه داور اعتبار موافقت نامه را بر اساس 
قانون مقر داوری مورد ارزيابی قرار دهد. چون نهايتا در رسيدگی برای ابطال رأی، دادگاه مقر ) در 
صورت عدم پيش بينی طرفين (، اعتبار موافقت نامه ی داوری را بر اساس قانون مقر مورد ارزيابی 
قرار داده و در صورت عدم اعتبار، رأی داوری را ابطال خواهد كرد و تأييد بين المللی ابطال باعث 
خواهد شد كه چنين رأيی در هيچ نقطه ای از جهان قابل اجرا نباشد. در اين حالت تنها نتيجه ی 

18. Ibid , p.109.
19. Ibid , p.110.
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اعمال شرايط آزادانه تر نظم عمومی بين المللی بر موافقت نامه ی داوری، سردرگمی و اتالف وقت 
طرفين اختالف خواهد بود. اين تنها مثالی از به هم تنيدگی و وابستگی متقابل اجزای تئوری غير 

محلی شدن بود. 
بنابراين نمی توان ادعای پيروی از تئوری غير محلی شدن را داشت و در عين حال امکان اجرای 

آرای ابطال شده در كشور محل صدور را منتفی دانست.

3.	تعديل	دكترين	داوری	غير	محلی
مدافعان دكترين غير محلی شدن داوری، به طرق مختلف، سعی در اصالح آن كرده اند، از جمله ی 

آنها پالسون است كه دو پيشنهاد ذيل را ارائه كرده است:
الف- نظارت قضايی بر آرای داوری صرفا بر اساس معيارهای جهانی، كه از مهمترين مبانی اين 
پيشنهاد يعنی دكترين غير محلی شدن داوری بين المللی، حذف نقش نظارتی دادگاه مقر داوری 
است. اما با نگاهی واقع بينانه واضح است كه داوری بدون مداخله ی دادگاه های دولتی نمی تواند 
هدف خود را تأمين كند بر اساس اين نظريه، پالسون صالحيت دادگاه مبدأ را برای اعمال نظارت 

قضايی بر آرای داوری بين المللی و ابطال آنها می پذيرد20.
اما معتقد است اين ابطال تنها زمانی دارای اعتبار فرا سرزمينی است كه بر اساس معيارهای بين 
المللی صورت گيرد21 و اگر بر مبنای معيارهای صرفا محلی باشد نمی تواند اعتبار بين المللی آن را 
مخدوش كند22. طرح اين اصطالحات و پيشنهادهای مذكور پيش از او سابقه نداشته23. به عقيده ی 

پالسون، معيارهای بين المللی ابطال آراء بايد جايگزين معيارهای محلی شود24.
ب- اجرای آراء ابطال شده در كشور محل صدور

پيشنهاد ديگری كه پالسون ارائه كرده است حذف معيار » ابطال رأی در كشور مبدأ « از موجبات 
امتناع از شناسايی » آرای داوری « است.

 وی هر چند صالحيت قضايی دادگاه های مقر را برای نظارت بر داوری پذيرفته اما معتقد 
است، اين نظارت بايد اثر محلی داشته باشد25. اين نظر بر مبنای تمايل عمومی به اعتماد بيشتر نسبت 
20. Paulson , Jan , » enforcing arbitral Awards not wish standing a local standard annulment 
(LSA ) « ICC interational court of arbitration bulletin , vol.9 , no.1 , may 1998, p.574.
21. Paulson , Jan , » arbitration unbound: Award detached from the law of its country of origin 
«,» international and comparative law quarterly«, vol.30 , no.2 , 1981, pp.358 – 387.
22. Ibid , p.28.
23. Secomb , Matthew , » suspension of the enforcement of Awards under article VI of the new 
York «, international arbitration law review, 2002, p.41.
24. Paulson , Jan , » arbitration unbound: Award detached from the law of its country of origin 
«, op.cit , p. 28.
25. Paulson , Jan , » enforcing arbitral Awards not wish standing a local standard annulment] 
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به دادگاه های محل اجرا استوار است. بدين ترتيب پيشنهاد پالسون مبنی بر ضرورت مداخله ی 
دادگاه مقر به روند داوری می باشد اما معتقد است دادگاه مقر داوری هيچ ارجحيتی بر دادگاه محل 

اجرای رأی ندارد و نمی توان سرنوشت آرای داوری را به دست دادگاه مبدأ سپرد26.

4.	بررسی	نقش	مقر	داوری
 پس از طرح تئوری غير محلی شدن، در اين گفتار به بررسی اين مسئله می پردازيم كه فارغ از اين 
كه اين تئوری را بپذيريم يا خير يا به عبارتی بر فرض عدم طرح چنين تئوريی، آيا محل صدور رأی 
داوری يا مقر داوری می تواند معيار مناسبی برای محلی كردن آرا باشد؟ برای پاسخ ابتدا مفهوم مقر 

داوری را مورد بررسی قرار می دهيم27. 
مقر داوری دارای دو مفهوم سنتی و مدرن است، معنی سنتی مقر داوری، همان مفهوم فيزيکی 
آن می باشد. بر اساس اين مفهوم مقر به هر مکان و محلی گفته می شود كه رسيدگی های داوری 
و جلسات بين داوران و جلسات داوران با طرفين در آن برگزار می شود. از لحاظ آثاری كه مقر بر 
داوری دارد اين مفهوم نه تنها راه گشا نبوده بلکه مشکل زا است چرا كه در رويه ی جديد داوری ها 
استماع  و  كاالها  بازرسی  تواند جلسات مختلف،  داوری می  ديوان  داوری،  قوانين جديد  در  و 
شهادت شهود و... را در مکان های مختلف و كشورهای مختلف كه خود مناسب ببيند برگزار كند. 
در اين صورت مقر فيزيکی داوری در كشورهای مختلف قرار می گيرد و اگر قرار باشد نقش و آثار 
مقر به هر كدام از اين محل ها بار شده و به آنها نسبت داده شود، باعث بروز مشکل می شود، از 
جمله نظر به اينکه علی االصول دادگاه مقر داوری صالح به رسيدگی به دعوای ابطال رأی داوری 
است، بنابراين در صورتی كه مفهوم فيزيکی مقر پذيرفته شود و داوری در كشورهای مختلف برگزار 
شده باشد، موجب بروز تعارض در صالحيت بين دادگاه های ملی می گردد. به ويژه نظر به اينکه 
دادگاه صالح در هر كشوری قواعد و قوانين خود را در دعوای بطالن رعايت خواهد نمود، اين 
وضعيت ممکن است منجر به تعارض در تصميمات و احکام دادگاه ها گردد بنابراين مقر فيزيکی 

محلی است كه بعضی مراحل رسيدگی داوری در آن انجام می شود.
در مقابل مفهوم سنتی اشاره شده، مفهوم مدرن مقر داوری، عبارت از محلی است كه از ديدگاه 
حقوقی، بين داوری و يک نظام حقوقی معين ارتباط برقرار می كند. در واقع مقر حقوقی، مقر و 

محل ثابتی برای داوری تجاری بين المللی است كه آثار حقوقی بر آن بار می شود.

LSA [ « , op.eit , p.574.
26. Paulson , Jan , » arbitration unbound: A ward detached from the law of its country of origin 
« , op.cit , p.358.
27. Davison , Fraser p , » where is an arbitral A ward made? Hiscox v.outhwaite « , international 
and comparative law auarterly , vol.41 , no.3 , 1992, p.37.
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 طرفداران ديدگاه نو معتقدند، حاكم كردن تصميمات دادگاه های مقر بر سرنوشت رأی داوری 
صحيح نيست28.

1. چنان كه ديديم مقر از مفهوم سنتی خود فاصله گرفته و به يک فرض حقوقی مبدل گشته 
است، در چنين حالتی حاكم كردن تصميمات دادگاه های مقر بر سرنوشت داوری توجيهی ندارد.

2. معموال كشورهای محل اجرا حداقل به اين دليل كه اجرا بايد در خاک آنان انجام بگيرد، 
ارتباط بيشتری با موضوع مرجوع به داوری دارند. در چنين حالتی، اعطای نقش تصميم گيرنده به 

كشور مقر داوری و الزام كشور محل اجرا به تبعيت، قابل قبول نيست.
3. گذشته از اينکه در موارد بسياری مقر داوری توسط داور يا نهادهای داوری تعيين می شود 

و حتی در مواردی اختيار تعيين مقر از طرفين سلب می شود.
 در صورتی هم كه تعيين مقر توسط طرفين اختالف انجام گرفته باشد عوامل بسياری چون 
سهولت دسترسی به طرفين و... در اين انتخاب مؤثر است و نمی توان اين انتخاب را به منزله ی 

انتخاب نقش نظارتی دادگاه مقر دانست.
در پايان، اشاره به تحولی جديد در زمينه ی مقر داوری و مفهوم آن خالی از فايده نخواهد بود. 
گسترش داوری های اينترنتی و آن الين از ديگر مواردی است كه ما را به تجديد نظر در نقش مقر 
داوری دعوت می كند. در اين داوری ها مقر در حداكثر ممکن به مفهومی اعتباری و انتزاعی تبديل 
می شود. چرا كه انجام داوری اينترنتی را نمی توان به مکان جغرافيايی خاصی نسبت داد. گر چه 
در اين داوری ها نيز كشوری به عنوان مقر داوری تعيين می شود ولی اين انتخاب كامال اعتباری 
است. عالوه بر اين كه ممکن است كشور مقر هيچ ارتباطی به موضوع اختالف نداشته باشد، عمال 

ممکن است هيچ يک از عمليات داوری نيز در كشور مقر انجام نگيرد.

نتيجه
داوری شيوه ای خصوصی برای حل و فصل اختالفات است اما داور نمی تواند منافع و ضوابط 
كشور مقر داوری را ناديده بگيرد و بدون ترديد تحت تأثير آن قرار دارد. از طرف ديگر با توجه 
به نياز تجار و دولتها، داوری به مرور زمان توسعه يافته و تمايل عمومی بر اين است كه به عنوان 

نهادی مستقل تلقی گردد.
دكترين داوری غير محلی ) غير ملی ( در جهت حذف نظارت قضايی دادگاه های دولتی بر 
روند داوری مطرح گرديده و داعيه خروج داوری بين المللی را از تحت سيطره ی همه ی نظام 
های حقوق داخلی دارد. اما حقيقت اين است كه داور نمی تواند از كمک و مساعدت دادگاه بی نياز 

28. دی. ام. ليو، جوليان، » تحقق داوری: داوری خود آيين «، ترجمه ی فيض اهلل جعفری، مجله ی حقوقی، شماره ی چهلم، 
1388، ص 163.
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باشد زيرا داوری از ضمانت اجراهای مربوط به حاكميت محروم است و بنابراين به نقش نظارتی 
و حمايتی دادگاه نيازمند است. به طور كلی می توان گفت كه همکاری و مساعدت دادگاه برای 
كمک و تسهيل روند داوری از لحظه ی ارجاع اختالف به داوری شروع می شود و تا پايان مرحله ی 
اجرای حکم ادامه پيدا می كند. دادگاه می تواند در احراز وجود توافق نامه ی داوری يا اعتبار آن، 
تعيين و نصب داوران، جرح آنها، و عزل و جايگزينی آنان در اجبار طرفين برای تعيين و نصب 

داوران خود، داوری را به طور فعال ياری كند.
حذف نقش نظارتی دادگاه مقر داوری كمتر مورد پذيرش قرار گرفته است و دكترين غربی 
داوری غير محلی اگر چه داعيه ی حذف كامل نظارت قضائی بر آرای داوری بين المللی را داشته 
است، اما در واقع به دنبال جداسازی روند و رأی داوری بين المللی از كشور مبدأ بوده است. لذا 
می توان هدف عملی اين دكترين را حذف كامل نقش و تأييد دادگاه های كشور مبدأ و در عين 
حال حفظ نقش دادگاه های كشور مقصد و در اين جهت دانست كه دادگاه های كشور مقصد 
سرنوشت نهايی داوری های بين المللی را تعيين كنند و بدين طريق در تعيين سرنوشت حقوق 
تجارت بين الملل جايگاه مهم تری داشته و نقش بيشتری را ايفا نمايند چرا كه مقر صرفا يک فرض 
حقوقی است و از مفهوم سنتی خود كه به معنی محلی بود كه رأی داوری در آن صادر می شده، 

فاصله گرفته است.
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محمدعلی	دادخواه	

زندان بس

-	حقوق	بان

نگه كن در احوال زندانيان                                  كه بينی بسی بی گنه در ميان
در اين نوشته دل به پاسخ اين پرسش می سپاريم كه آيا در روزگار ما زندان مجازاتی است كه 

در راستای اصالح جامعه مفيد و مؤثر است و همچون روزگار پيشين كارا و ارزشمند؟ 
و به راستی عاملی است بازدارنده كه از تکرار جرم پيشگيری مي كند؟ يا زمانه دگرگون شده و 

اين اهداف ديگر در زندان های معمول ما به دست نمي آيند؟ 
آيا امروز زندان به يک آموزشگاه جرم آموزی تبديل نشده است؟ كارآيی، تأثير، ارزش اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی زندان چيست؟ آيا زندان آن اعتبار را دارد كه دادوران هنگام رسيدگی كيفری 

بدان دست يازند؟ 
از  امروز گزينش نخست دادرسان در مجازات زندان است؛  تلخ است كه  اين يک واقعيت 
نظر ديگر با توجه به اصل چهارم قانون اساسی كه شرع را تراز همه بايد ها و نبايد ها قرار داده، 
بی گمان بايد زندان مشروع باشد. آيا زندان جواز شرعی دارد كه دادگستری در هر لحظه ای در جرم 

اجتماعی، اقتصادی و جنايی آن را بر می گزيند؟ 
شيخ كلينی معتقد است زندان فقط در سه مورد پشتوانه شرعی دارد؛ نخست براي كسی كه 
مال يتيم را بخورد؛ دوم براي كسی كه اموالی را غصب كرده باشد و سوم براي كسي كه در امانت 

خيانت كند. 
فقها اما بر اين نکته پای می فشارند كه اجتهاد در مقابل نص، باطل است و دين ورزان در برابر 
چنين اخباری سکوت و پذيرش را برگزيده اند. اكنون با دستمايه پيش گفته به اين نکته بنگريم كه 
پرشمار ترين گروه زندانيان ما را جوانان تشکيل می دهند كه هزينه هنگفتی از ثروت ملی به پای 
رشد و برنايی آنان ريخته شده اميد و انتظار آن است كه جامعه از آنان بهره برد. اگر اين رخداد ها 
را از دريچه منافع ملی بنگريم، زندان يعنی بازماندن از تکاپوی روزانه زندگی؛ فاسد و بيهوده شدن 
تدريجی جان و مال آدميان؛ پذيرش بيماری جسمی و روانی كه همواره شب و روز، در جان و تن 
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زندانی رخنه می كند؛ ايجاد سوء پيشينه يعنی تابلوی طرد آدمی در جامعه پس از بازگشت به اجتماع؛ 
از هم پاشيدن خانواده و فساد و تباهی در آن، به ويژه هنگامی كه سرپرست خانواده زندانی است. 
اگر بخواهيم گذشته از اين خسارات و آسيب های شخصی و فردی از ديدگاه منافع همگانی 

زندان را بررسی كنيم، به اين نتايج دست مي يابيم:
1- ايجاد هزينه برای جامعه كه دستاورد آن آسيب های پيشين است. 

2- درگير شدن نيروهای اجتماعی به كارهای غيرمفيد و بی ثمر.
3- فرو ماندن جامعه از توان نيروی كارساز و كارا. 

بجاست يادآور شويم كه زندان غرور، شخصيت و اعتماد به نفس بسياری از زندانيان عادی را از 
بين مي برد. )البته شکي در اين نيست كه زندانيان عقيدتی ـ سياسی شامل اين يادآوري نمي شوند(. 
ويرانگری بيرونی و پوچ نگری درونی را بايد ارمغان امروز زندان به شمار آورد. اكنون جهان 
با تغيير نوع مجازات ها و تبديل زندان به زندان خانگی و حتی محلی، دستاوردهای شگفت انگيز 
و قابل توجهی را به دست آورده كه هم اهداف مورد نظر را به همراه دارد، هم آسيب های پرشمار 

زندان های امروز را ندارد. 
است،  آن  شدن  فراگير  و  توسعه  تکرار،  از  جلوگيری  بازدارنده،  مجازات های  از  هدف  اگر 
گزارش های مراجع رسمی ناظر به زندان ها گويای آن است كه آمار زنانی كه برای نخستين بار وارد 
زندان می شوند دو برابر مردان است و ادامه اين قصه پر غصه چنين است كه اين زنان تحت تأثير 
زنان بزهکار قرار مي گيرند و پس از خروج از زندان به وادی تباهی رهنمون می شوند. پژوهشگران 
دريافته اند زندان هاـ  با حذف عنصر تربيت و اخالق كه دستاورد نهايی آن دگرگون ساختن شخصيت 
تعداد پرشماری از زندانيان استـ  محيط هاي جرم زايي هستند كه به آموزشگاه جرم آموزی شباهت 
بيشتري دارند؛ پس خردورزی ايجاب می كند مجازات های جايگزين را برگزينيم حتی مجازات های 
نقدی، كار اجباری در مؤسسات خيريه يا حبس خانگي بسيار مفيد تر از زندانی شدن در زندان های 

امروز است. 
پيش از پرداختن به جريان زندان و زندانی، توجه به اين گفتة جامعه كاوان ضروري است كه 
زندانی معلول است نه علت. اگر عامل ها را از پيش رو برداريم و جامعه را از آن ها بپيراييم به ميزان 

گسترده ای از ميزان زندانيان كاسته خواهد شد و بالطبع از آسيب ها و پيامدهای آن نيز. 
تحوالت روزگار ما، تجربه های جرم شناسان و بررسی های اجتماعی جامعه شناسان برداشت ما 

از زندانی و شيوه برخوردمان با متهمان را دگرگون مي كند. 
خردورزی فرمان می دهد برداشت تازه را زود تر به كار بنديم تا از خسارت های فزون تر پيشگيری 

كنيم.  
در گير و دار زندگی آدمی بسياری از ارزش ها دگرگون شده است. پسندهای ديروز ناپسندهای 
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امروز تلقی شده و سليقه و عقيده آدميان در رهگذر تاريخ به گونه ای متقابل تغيير شکل يافته است. 
ديروز برده داری حسن بود و امروز جرم؛ اما در اين كاروان تغيير و تحول يک امر هرگز دگرگون 
نمی شود و آن اين است كه انسان مبنا و معيار همه جهان است . لذا فلسفه و منطق، علم و فناوری 
همه بايد در طريق زيست بهتر يک انسان به كار گرفته شود. رابطه ميان انسان ها و محيط شان را 
بر مبنای منافع آدمی تفسير می كنند؛ بنابراين هر نظامی كه در حکومت و فرمانروايی گزيده شود و 
هر بيانی كه بر موضع قدرت به كار آيد ناگزير است كه حداقل در ظاهر اعالم دارد كه آن مکتب 
عالقه مند به تعالی، ترقی و بهبود زندگی آدمی است. خرد جمعی، ارزش اخالقی و هر دغدغه 
ديگر حکيمان بر همين استوار است كه چگونه می توان با شيوه های كارآمد انسان را متعالی و برتر 
ساخت، عيوب او را زدود و جهان بهتری برای او فراهم ساخت؟ در شرق هم حکيمان گذشته ما 

يادآور شده اند كه ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در اختيار استخدام نگرش قرار دهند . 
فرزانگی ايجاب می كند حکومتگران در انديشه نسل های پيش رو باشند و هر موضوعی را به 
نحو كامل بررسی كنند. نظام جزايی هر كشور از مهم ترين نهادهای حقوقی و عامل و ضامن حفظ 
نظم عمومی و حقوق افراد است؛ اگرچه برخی انديشمندان همچون كانت يا ژوزف دومستر، تنها 
هدف مجازات را اخالق و اجرای عدالت می دانستند، شايد مهم ترين هدف حقوق جزا از ابتدای 
تکوين آن تاكنون، فايده و سودمندی آن است تا از رهگذر مجازات مجرمان، ديگران نيز با عبرت 
از سرنوشت آنان، عمل اجتماعی خود را اصالح كنند؛ بنابراين، می توان گفت هدف غايی قوانين به 
طور كلی، و قوانين جزائی به طور خاص، كوشش در اعتالی فرهنگ و سطح زندگی تک تک افراد 
جامعه است. به همين علت امروزه علمای حقوق جزا و جرم شناسی معتقدند احکام كيفری پيش از 

آن كه سركوبگر و مجازاتی باشند، بايد جنبه های اصالحی، تربيتی و تأمينی داشته باشند. 
اگر مجازات را، »واكنش اجتماعی عليه جرم« بدانيم، اين واكنش هم پای تحوالتی كه در نوع و 
چگونگی جرايم مختلف رخ داده، دچار دگرگونی های وسيعی شده است. در اين ميان، زندان به 
عنوان عمده ترين و مهم ترين شکل واكنش جزايی، در سده های اخير دستخوش تحوالت گوناگونی 
شده است و به مرور، بر ترميم و بهبود شرايط نامطلوب و وخيم آن، انسانی تر كردن، كارآمد ساختن 

و تجهيز آن به وسايل و ابزارهای اصالحی تأكيد شده است. 
اگرچه زندان به عنوان يکی از انواع مجازات بجا مانده از دوران كهن وجود داشته، كاربرد آن 
محدود و غير مرسوم بوده است. زندان در ايران باستان و پيش از اسالم، به عنوان مجازات محکومان 
معمول نبود و اعدام، قطع عضو، نقص عضو، شالق، تبعيد و حتی جزای نقدی از مجازات های شايع 
عصر هخامنشيان و ساسانيان بوده است؛ اما در ايراِن پس از اسالم، و پس از رواج روش رسيدگی 

تفتيشی، زندان در كنار ساير اقسام مجازات های بدنی، مورد استفاده حکام وقت قرار گرفت. 
در قرآن، واژه »سجن« )زندان(، شش مرتبه در سوره يوسف به كار رفته است؛ اما زندان به عنوان 
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نهادی برای برخورد با مجرمان در اسالم شناخته نشده است. به طور خالصه، در قرآن و از ديدگاه 
ائمه اطهار، زندان به عنوان مجازاتی شرعی جز در مواردي اندک از قبيل مجازات سارقی كه چند 
بار سرقت كرده يا زن مرتد، جايگاهی نداشته است و از منظر قرآن نيز از ابزارهای مورد استفاده 
طاغوت ها و مستبدان زمان برای دفع مخالفان سياسی يا مطيع كردن آنان است. با وجود اين، از آيات 
و روايات )آيه 106 سوره مائده و روايتی از امام صادق ع كه فرمودند »ان النبي ص كان يحبس في 
تهمة الدم ستة ايام، فان جاء اولياء المقتول بثبت، و االخلي سبيله«( چنين استنباط می شود كه حبس 
به عنوان »بازداشت موقت« مرسوم بوده و تجويز شده است. بر اين اساس، زندان در زمان پيامبرص 
و خلفای راشدين نهادينه نشد بلکه از عصر معاويه به بعد، برای تعذيب و برخورد غير انسانی با 
مخالفان دستگاه بنی اميه باب شد و رفته رفته، از زندان به مثابه يکی از مجازات های تعزيری در 

حکومت های اسالمی استفاده شد. 
در مغرب زمين اما، و در روم قديم )به استناد نوشته های اولپين Ulpien ( زندان فقط بايد برای 

نگه داری مجرمان، نه مجازات كردن آنان، به كار گرفته می شد. 
در قرون وسطا، انديشه رحمت برگرفته از سنت مسيحی ايجاب می كرد كيفر ها در صومعه 
)دير( اجرا شود. شورای اسقفان در سال 817 ميالدی در اكس الشاپل بر مجازات حبس به طور 
كلی و به ويژه حبس انفرادی صحه گذاشت و هر صومعه را به فراهم كردن محلی برای نگه داری 

مجرمان – شامل گرم خانه و اتاق كار- موظف كرد. 
تا پيش از انقالب فرانسه )1789(، زندان مجازاتی نبود كه در سلسله مراتب مجازات ها بالفاصله 
پس از مجازات تعذيب قرار گيرد و حتی از مجازات های معمول و متداولي نبود كه پس از لغو 
مجازات های بدنی جايگزين آن شود، اما در مدتي كوتاه پس از انقالب فرانسه، به شکل اصلی 
مجازات تبديل شد به طوري كه قانون جزای 1810 ناپلئون، سلسله مراتبی از شکل های مختلف 
بر  كه  شد  تلقی  مطلوب  رو  آن  از  اتفاق  اين  گرفت.  نظر  در  مجرمان  مجازات  برای  را  زندان 
»محروميت از آزادی« شهروندان استوار بود و با توجه به اين كه آزادی از ارزش های متعالی مورد 
درخواست انقالبيون بود و به همگان به طور يکسان تعلق داشت، زندانـ  يعنی سلب آزادیـ  بهتر 
از هر مجازاتی می توانست مساوات طلبانه جلوه كند. بدين ترتيب، »تنبيه بدن« و»تعذيب« با انقالب 
فرانسه از بين رفت؛ ولی تنبيه بدنی مجرمان )به طور غير مستقيم( تا به امروز، به شکل های مختلف 

ادامه يافته است.
قانون، محاكمه و مجازات در زمره مهم ترين بحث هايی است كه پيش روی هر حکومتی است. 
بر اين پايه در بررسی »زندان« و » زندانی« نگرش مان نبايد فقط محدود به دوران حبس متهم يا 
مجرم باشد و آثار و پيامدهای زيانبار زندان را از ياد ببريم؛ زيرا ارزيابی در يک ترازوی ارزشمند 

هنگامی قابل استناد است كه همه عوامل مؤثر در آن مورد توجه و دقت قرار گرفته باشد.
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 حال اين پرسش در هر ذهن خردورزی جوانه می زند كه چرا قانون و شيوه زندان و زندانبانی 
ما با روش و تجربه و آموزشهای جهانی هماهنگ نيست. حقوق بانان حق دارند كه از حکومتگران 
سؤال كنند كه چرا كارگزاران تندروترين خودروها را برای انجام امور روزانه خريداری می كنند؟ 
برترين مصالح ساختمانی را می يابند و آن را به كار می برند؟ بهترين روش تحقيق را به بررسی می 
نشينند و برای پوشش انسان و اساس زندگی آدمی مفيدترين اشيا را انتخاب می كنند و در پی سرمايه 
گذاری در كارخانه های بزرگ برای تزئين ظاهر زندگی آدمی اند؟ اما زندان های ما هنوز هم مانند 
قرون هفده و هيجده اداره می شود! فرزانگی ايجاب می كند بياييم برای چنين موضوعی تجربه و 
دانش ديگران را مورد دقت و بررسی قرار دهيم. حاصل ساليان دراز زندانی كردن افراد جز آن نبوده 
است كه هر روز بر تعداد زندان ها و زندانيان افزوده و ناگزير زندانبانان بسياری به كار گمارده ايم. 
بسياری از جرم شناسان، اجتماع مجرمان را در زير يک سقف زيانبار دانسته اند و دوری از خانواده 
و فرزندان را عوامل تشديد روحيه ضد اجتماعی متهمان می دانند. مگر اقدامات تأمينی به كارهايی 
اطالق نمی شود كه از وقوع جرم و تکرار آن جلوگيری می شود؟ پس چرا نياييم با شيوه بخردانه و 
محدود كردن زندانی در خانه و خانواده و موقعيت های ديگر از هزينه های گزاف زندان نکاهيم و 

با نگرش انسانی به متهمان ننگريم؟
اگر خلق يکسره نهال خدايند، و اگر حکومت تنها خدمت و نمايندگی از ناحيه مردم است، 
دادگری ايجاب می كند در روش امروز تجديد نظر و مجازاتهای ديگری جايگزين زندان شد.     
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طرح	موضوع	و	پيشينه	اختالف	
داشت:                                                                          می  بيان    1373 مصوب  انقالب  و  عمومی  دادگاهای  تشکيل  قانون   21 ماده 
نظر  تجديد  دادگاه  شهرستان  هر  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  آرای  نظر  تجديد  »مرجع 
همان استان است مگر در موارد ذيل كه مرجع تجديد نظر آن ديوان عالی كشور خواهد بود                                                                                
1-اعدام و رجم 2-قطع عضو و قصاص نفس و اطراف 3-مصادره و ضبط اموال 4-مجازات 
باشد  متجاوز  ريال  ميليون  بيست  از  آن  ی  خواسته  كه  5-حکمی  سال  ده  از  بيش  حبس 
توليت«                                                                                                                         و  و حبس  وقف  و  نسب  به  راجع  7-احکام  و طالق  نکاح  اصل  به  راجع  6-احکام 
با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستری در سال 1376، بخش اخير تبصره 3 ماده 

6 اين قانون مقرر داشت: 
»كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت  حق قبول وكالت در دعاوی كه مرجع تجديد 

نظر از احکام آنها ديوان عالی كشور می باشد را ندارند0« 

بررسی تحوالت رويه قضايی و قانون در خصوص حدود اختيارات كارآموزان وكالت 
در پذيرش دعاوی با تکيه بر تفاسير كانون های وكالی دادگستری

كارآموز	وكالت	)كانون	گيالن(	و	دانشجوی	كارشناسی	ارشد	حقوق	مصطفی	رجبی	كلوانی		

كيفيت  قانون  تصويب  به  توجه  با 
در  دادگستری  وكالت  پروانه  اخذ 
سال  1376 و تعيين حدود اختيارت 
انواع  پذيرش  در  وكالت  كارآموزان 
گذار  قانون  موضع  تغيير  و  دعاوی 
از  خواهی  نظر  تجديد  روند  در 
انواع آرای حقوقی، به موجب قانون 
سال  در  مدنی  دادرسی  آيين  جديد 
شرح  مصوبه  تصويب  ونيز    1379
سال  در  وكالت  كارآموزان  وظايف 
آشکار  ظاهر  به  تناقض  1390و 
با  اخيرالذكر  مواد مصوبه  از  بعضی 
كيفيت  قانون   6 ماده  تبصره 3  متن 
الزم  دادگستری  وكالت  پروانه  اخذ 
و  بحث  مورد  امور،  بعضی  است  
طرف  يک  گيرند.از  قرار  بررسی 

قانون، حدود اختيار كارآموز وكالت 
كيفری  دعاوی  انواع  پذيرش  در  را 
و حقوقی مشخص نموده واز سوی 
های  كانون  اتحاديه سراسری  ديگر 
اختيار  برای  دادگستری  وكالی 
انواع  پذيرش  در  وكالت  كارآموزان 
نظر  در  هايی  محدوديت  دعاوی 
گرفته است.آنچه در اين مبحث مورد 
محدوده  اوال  ميگيرد  قرار  بررسی 
پذيرش  در  وكالت  كارآموز  اختيار 
انواع دعاوی حقوقی و كيفری بوده 
تبصره  مخصوصا  مورد  اين  در  و 
پروانه  اخذ  كيفيت  قانون   6 ماده   3
وكالت دادگستری مورد بررسی قرار 
می گيرد ثانيا اين موضوع نيز بررسی 
سراسری  اتحاديه  آيا  كه  شود  می 

حق  دادگستری  وكالی  كانونهای 
تصويب مصوبات محدود كننده ای 
بيش از قانون را برای قبول وكالت 
كارآموزان وكالت  در دعاوی دارد يا 
خير؟ و در انتها اين موضوع بررسی 
می شود كه با توجه به قابل  ابطال 
بودن تصميمات خالف قانون كانون 
دادگاه  در  دادگستری  وكالی  های 
انتظامی قضات ، بر فرض تصويب 
سوی  از  قانون  خالف  مصوبه 
كارآموزان  اعتراض  عدم  و  اتحاديه 
از  بايد  محاكم  ،آيا  آن  ابطال  جهت 
تبعيت  قانون  خالف  مصوبات  اين 
نموده يا اينکه بايد از ترتيب اثر دادن 
به آن خودداری نمايند؟                                                                                                                        
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بنابراين از سال 1376 به بعد كارآموزان وكالت حق  قبول وكالت در دعاوی مذكور در ماده 
21 قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب را نداشتند.

اين قانون  با تصويب قانون آيين دادرسی كيفری و به موجب ماده 233  در سال 1378 و 
دعاوی كيفری مذكور در ماده 21)بند 1 الی 4( همچنان قابل تجديد نظر در ديوان عالی كشور 
اعالم گرديدند ، بنابراين ماده 21 تا بند چهار خود كه مخصوص دعاوی كيفری بود عمال منسوخ 
تلقی می شد .ولی قانون جديد همان دعاوی را مجددا قابل تجديد نظر در ديوان عالی كشور می 
دانست. كارآموزان وكالت با توجه به صراحت تبصره 3 ماده 6 حق وكالت در دعاوی هفت گانه  

مذكور را نداشتند.
با تصويب قانون آيين دادرسی مدنی در سال 1379 ماده 21قانون تشکيل دادگاه عمومی و 
انقالب از بند پنجم تا هفتم كه مخصوص دعاوی حقوقی بود  منسوخ شد . و به موجب ماده 
334 آن قانون)آيين دادرسی مدنی(  مرجع تجديد نظر از كليه دعاوی حقوقی دادگاه تجديد نظر 
استان اعالم گرديد. با اين وجود با توجه به صراحت ماده 367 قانون آيين دادرسی مدنی ، دعاوی 
مذكور در بند های پنجم الی هفتم به انضمام ثلث و حبس و فسخ نکاح تحت شرايطی قابل 
فرجام اعالم شد. بنابراين دعاوی مصرح در ماده 21 قانون تشکيل از لحاظ قابليت تجديد نظر 
خواهی دچار دگرگونی شدند.با توجه به صراحت ماده 233 قانون آيين دادرسی كيفری دعاوی 
كيفری همچنان قابل تجديد نظرخواهی  در ديوان عالی كشور بودند.ولی دعاوی حقوقی مذكور 
در همان ماده قابل تجديد نظرخواهی  در دادگاه تجديد نظر استان بوده و تحت شرايطی آرای 
قطعی دادگاه بدوی و تجديد نظر تنها  قابليت فرجام را داشتند.با عنايت به وضعيت ايجاد شده و 
با توجه به تأخر تصويب قوانين آيين دادرسی مدنی و كيفری از قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت 
دادگستری ،با عنايت به تصريح كما فی سابق دعاوی كيفری قابل تجديدنظر در ديوان، در قانون 
آيين دادرسی كيفری هيچ ترديدی وجود نداشت كه كارآموز وكالت حتی نزد قضات دادسرا نيز 
حق وكالت در اين دعاوی را ندارد.اما با توجه به تغيير موضع قانونگذار در مورد تغيير مرجع 
تجديد نظر دعاوی حقوقی مذكور در ماده 21 و متعاقب آن قابل فرجام دانستن اين دعاوی در 
ديوان  همواره اين سوال مطرح شده كه آيا ممنوعيت مقرر در تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ 
پروانه وكالت دادگستری شامل دعاوی حقوقی قابل فرجام در ديوان نيز می شود يا خير؟          

در اين مورد نظرات متفاوتی ابراز گرديده با اين حال صرف نظر از تأكيد اتحاديه سراسری 
كانون های وكالی دادگستری در مورد دعاوی كيفری مورد اختالف و سکوت در مورد دعاوی 
 ، حقوقی در ماده 36 مصوبه شرح وظايف كارآموزان وكالت مصوب سال 1390 نکته مهمتر 
تعيين حد نصاب در دعاوی مالی و الزام كارآموزان به استعفاء در صورت وجود بعضی از شرايط 
می باشد.كه انواع ضمانت اجرا های موجود نيز بررسی می شود.متن ماده 36 و تبصره های آن 
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به شرح ذيل می باشد:                                                                                                    
بر  ،عالوه  ديگر  وكالی  يا  خود  سرپرست  وكيل  همراه  به  متفقا  يا  منفردا  »كارآموز 
محدوديت مقرر در قسمت اخير تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستری، 
ندارد.                                                                                                                      را  اتحاديه  توسط  شده  تعيين  نصاب  حد  از  بيش  مالی  دعاوی  در  مداخله  حق 
تبصره1(در پرونده های كيفری كه مرجع تجديد نظر آنها ديوان عالی كشور است،كارآموز از 
بازپرس (حق وكالت و دخالت نخواهد  داديار و  دادسرا)دادستان  نزد قضات  ابتدای رسيدگی 
داشت تبصره 2(در صورتی كه بعد از قبول وكالت و در جريان دعوی به عللی چون اعتراض 
خوانده به تقويم خواسته يا مواردی كه خواسته به صورت علی الحساب تقويم شده ،مشخص 
شود دعوا خارج از صالحيت كارآموز است ،كارآموز بايد با اعالم موضوع به موكل ، استعفا 

دهد.«
حد نصاب برای دعاوی مالی كه كارآموزان وكالت می توانند نسبت به آن قبول وكالت نمايند، 
آبان  ايران كه 27 و 28  دادگستري  كانونهاي وكالي  اتحاديه سراسري  در سيزدهمين همايش 

1388 در تبريز برگزار شد، پانصد ميليون ريال اعالم گرديد.

بررسی	موضوع	
نكته	اول	:آيا	كارآموزان	وكالت	حق	وكالت	در	دعاوی	قابل	فرجام	در	ديوان	

عالی	كشور	را	دارند	يا	خير:
در مورد سوال فوق سه ديدگاه مطرح شده است:

1-قانون گذار  در وضع ماده قانونی به اهميت ديوان عالی كشور  توجه داشته پس هرگاه به 
هر ترتيبی پرونده ای به ديوان منتهی گردد كارآموز از حق حضور در ديوان  ممنوع و بايد استعفا 
نموده در غير اين صورت به  دفاع يا دعوی او توجه نمی شود. شأن ديوان عالی كشور  به حدی 
است  كه همين كه پرونده ای به آن منتهی شد كارآموز نبايد وارد شود .چون دعاوی حقوقی 
مذكور در ماده 367 قانون آيين دادرسی مدنی قابل فرجام می باشند كارآموز وكالت  حق ورود به 
آن ها  را تا مرحله تجديد نظر دارد و پس از آن به دفاعيات وی توجه نميشود.با اين وصف حتی  
در پرونده های با قابليت اعمال ماده 18 قانون تشکيل دادگاه عمومی و انقالب نيزكارآموز حق 
مداخله ندارد: شعبه دهم تشخيص ديوانعالی كشور، طی دادنامه شماره 2097/10-87/12/24 در 
رد اعتراض يکی از كارآموزان وكالت چنين نظر داده است:» نظر به اينکه طبق تبصره 3 ماده 6 
قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت در دعاوی كه مرجع 
تجديدنظر از احکام آنها،ديوانعالی كشور می باشد را ندارند،و مفهوم اين تبصره اين است كه 
كارآموزان وكالت نمی توانند در ديوان عالی كشور، وكالت نمايند.از اين رو تجديدنظر خواهی 
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آقای..... با وكالت آقای....)كارآموز وكالت(بنا به جهات فوق االشعار و قانونی نبودن سمت وكيل 
تجديدنظر خواه،درخواست تجديدنظر خواهی قابل طرح در اين مقطع نمی باشد و به استناد ماده 

2 قانون آيين دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می گردد.اين رأی قطعی است«
ديوان  به  منتهی  طريق  هر  به  كه  دعاوی  كليه  و  داشته  نظر  مد  را  دعاوی  گذار  2-قانون  
می گردند در رديف ممنوعيت كارآموز قرار داشته و كارآموز حتی بدوا حق ورود به آنها  را ندارد. 
كارآموز مطلقا از پذيرش دعاوی مذكور در ماده 367 قانون آيين دادرسی مدنی حتی در مرحله 
بدوی نيز ممنوع است.چون اين دعاوی قابليت فرجام در ديوان عالی كشور را دارند..بنابراين 
حتی در مرحله بدوی و تجديد نظر نيز حق حضور ندارد.اگرچه هيچگاه پرونده به ديوان عالی 
كشور نيز منتهی نشود.ممنوعيت مطلق است پس دعاوی كه به هر طريق ميتوانند به ديوان منتهی 

گردد كارآموز وكالت  حتی در مرحله بدوی از ورود به آن ها ممنوع است.
ايجاد ممنوعيت از ورود به بعضی از دعاوی، اهميتی بوده كه اين  از  3- هدف قانونگذار 
دعاوی  نزد قانونگذار داشته اند  .لذا ديوان عالی كشور مورد توجه نبوده بلکه دعاوی مد نظرند. 
دعاوی كه مرجع تجديد نظر آنها ديوان باشد به حدی نزد قانونگذار اهميت دارند كه كار آموز 
بدوا از ورود به آنها ممنوع است.اگر مرجع تجديد نظر از نکاح دادگاه تجديد نظر است پس 
كارآموز حق حضور در اين دعوی را دارد.اگر اين دعوی به ديوان نيز منتهی گردد باز هم كارآموز 
می تواند در ديوان حاضر شود .چون قانون گذار  دعوی را مد نظر را داشته و شأن ديوان عالی 
كشور مد نظر وی نبوده است .وقتی كارآموز ميتواند وارد دعوی شود اين كه كدام مرجع به آن 
رسيدگی می كند مهم نيست و اين نوع دعوی است كه مشخص می كند كارآموزوكالت  حق 
وكالت دارد يا خير ؟ بنابراين كارآموز وكالت تنها حق ورود به دعاوی كيفری منصوص در مواد 
232 قانون آيين دادرسی و ماده 21 الحاقی به قانون تشکيل دادگاه عمومی و انقالب را ندارد. 
چون تنها اين دعاوی هستند كه قابليت تجديد نظر در ديوان عالی كشور را دارند.و اگرچه سابقا 
اكنون در صالحيت  اما  قابليت تجديد نظر در ديوان عالی كشور را داشتند و  دعاوی حقوقی 
دادگاه تجديد نظر بوده و تنها قابليت فرجام دارند . پس كارآموز نه تنها ميتواند اين دعاوی را 
بپذيرد در مرحله فرجام نيز می تواند وكالت نمايد.با بررسی نظرات مشورتی و نظرات كميسيون 

حقوقی كانون مركز و نظرات بعضی از قضات و وكال ، گرايش به اين ديدگاه نيز وجود دارد.
برای پاسخ به اين سؤال كه كدام نظريه منطبق با واقع و صحيح است الزم است اصطالح 
تجديد نظر و فرجام تعريف گردند . و حدود اختيارات مرجع رسيدگی كننده )در اينجا ديوان(در 
مقام رسيدگی به تجديد نظر و فرجام بررسی شود كه آيا رسيدگی ديوان در دعاوی حقوقی نيز 
مثل دعاوی كيفری است ؟ همچنين شأن ديوان عالی كشور در بررسی دعاوی حقوقی و كيفری 

نيز بايد مورد بررسی قرار گيرد.
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 قانونگذار اصطالح تجديد نظر را تعريف ننموده و ضمن اعالن اصل كلی قطعی بودن آرا 
تنها به شمارش دعاوی قابل تجديد نظر پرداخته است.اما در تعريف تجديد نظر بيان شده است 

كه: تجديد نظر خواهی دوباره قضاوت كردن امری است كه مورد رسيدگی قرار گرفته است.
دكتر شمس نيز پس از آنکه تجديد نظر را از طرق عادی شکايت از آرا می داند  ابراز می 
،آن را  يا نوشته ای دوباره نظر كردن  امری  به معنای در  ،از جمله  دارد »تجديد نظر در لغت 
مورد بررسی مجدد قرار دادن آمده است. مفهوم اصطالحی تجديد نظر از معنای لغوی آن دور 
نمی باشد .در حقيقت تجديد نظر )پژوهش(دوباره قضاوت كردن امريست كه بدوا مورد قضاوت 
قرار گرفته و به نوعی باز بينی اعمال دادگاه نخستين است. در نتيجه دادگاه تجديد نظر از همان 
اختيارات دادگاه نخستين برخوردار است بدين معنا كه دادگاه تجديد نظر مانند دادگاه نخستين 
هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسيدگی و قضاوت می كند. بنابراين 
دادگاه تجديد نظر مجددا دعوی مورد تجديد نظر را از جهات حکمی و موضوعی بررسی می كند 
و رأی تجديد نظر خواسته را تاييد يا نهايتا مبادرت به نقض آن و صدور رأی شايسته می نمايد.
اما فرجام  در قانون معنای ديگری دارد..ماده 366 قانون ايين دادرسی مدنی  مقرر می دارد:

»رسيدگی فرجامی عبارت است از تشخيص انطباق  يا عدم انطباق رأی مورد درخواست 
فرجامی با موازين شرعی ومقررات قانونی .«

دكتر شمس نيز پس از تقسيم بندی طرق شکايت از آراء به طريق عادی و فوق العاده.فرجام 
خواهی از آراء را برخالف تجديد نظر در رديف طرق فوق العاده شکايت از آراء قرار  می دهد 

و در تعريف آن بيان می كند:
»فرجام ، طريق شکايتی با ماهيت منحصر به فرد است .فرجام طريق شکايت اصالحی نمی 
باشد ،زيرا ديوان عالی كشور مرجع درجه ی سوم نيست تا بتواند امر قضاوت شده ای را دوباره 
مورد قضاوت قرار دهد و رأی شايسته را در اصالح رأی فرجام خواسته صادر نمايد؛بنابراين با 
تجديد نظر كه طريق اصالحی است و علی القاعده در دادگاه تجديد نظر استان به عمل ميايد 
.بلکه  بنابراين ديوان عالی كشور امور را مورد قضاوت قرار نميدهد   .  ... .اما و  متفاوت است 
آنها را در جهتی كه گفته مورد قضاوت قرار می دهد.در نتيجه،ديوان عالی كشور يا رأی فرجام 
خواسته را ابرام ويا آنرا نقض می نمايد ودر صورت اخير چون شأن رسيدگی به ماهيت يعنی 

دوباره قضاوت نمودن و صدور رأی شايسته برای فصل خصومت را  ندارد و ...«
بنابمراتب ، حدود اختيارات ديوان در مقام مرجع تجديد نظر و فرجام ، متفاوت است .يعنی 
در مرجع تجديد نظر، هم به جهات حکمی و هم به جهات موضوعی دعوی  رسيدگی می شود 
و در واقع موضوع مجددا تحت بررسی قرار می گيرد ولی در فرجام ، بدون دخالت در امور 
ماهوی تنها بررسی می شود آيا رأی صادره منطبق مواد قانونی و مقررات شرعی  هست يا خير؟
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از طرفی بيان شد كه دعاوی دو دسته اند دعاوی كه مرجع مستقيم آن ديوان عالی كشور 
ميباشد)دعاوی كيفری منصوص(. در اين دسته از دعاوی ، ديوان در بررسی دعوی هم به جهت 
شکلی و هم به جهت ماهوی رسيدگی می كند .شکی نيست كه كار آموز از ابتدا حق وكالت در 
اين دعاوی را  ندارد و تبصره 1 ماده 36 مصوبه شرح وظايف كارآموزی نيز مؤيد اين مطلب 
است. دسته دوم )دعاوی حقوقی مذكور در ماده 367 قانون آيين دادرسی مدنی(يا دعاوی دادگاه 
بدوی اند كه نسبت به آنها تجديد نظر نشده و قطعی شده اند و يا دعاويی هستند كه مرجع 
تجديد نظر آنها را مورد رسيدگی ودر مورد آنها رأی قطعی  صادر نموده است. مرجع بدوی 
و تجديد نظر هم به جهت حکمی و هم به جهت موضوعی دعوا رسيدگی می كنند و ديوان 
عالی كشور  تنها دعوا را در جهت حکمی مورد بررسی قرار می دهد.بنابراين در مورد شأن و 
صالحيت رسيدگی نيز دامنه رسيدگی ديوان در دعاوی حقوقی بسيار مقيد و تنها محدود به جنبه 
شکلی دعاوی است.به نحوی كه مرجع تجديد نظر استان و حتی دادگاه شهرستان اختيار بيشتری 
در مقام رسيدگی به دعوی  دارند. در حالی كه در دعاوی كيفری منصوص ديوان عالی كشور  
به جهت شکلی و ماهوی رسيدگی كرده و موضوع را كامال بررسی می كند.بنا براين دو اختيار، 
دو جايگاه، دو شان و دو مرتبه در هركدام از دعاوی كه ديوان عالی كشور به پرونده حقوقی و 

كيفری رسيدگی می كند وجود دارد.
با توجه به مباحث مذكور می توان گفت:

اوال اگر قرار باشد حدود اختيارات اين مرجع)ديوان(، در هريک از موارد فوق   متفاوت 
باشد ، در مقام قضاوت به عنوان فرجام و تجديد نظر ،  ديوان عالی كشور يک مرجع و با اختيار 
يکسان  محسوب نمی گردد ، كه اگردر قانونی  به مسامحه اسم يکی از دواصطالح )فرجام يا 
تجديد نظر( ذكر گرديد ، آن را شامل ديگری نيز بدانيم.قانون به صراحت كارآموزان را از پذيرش 
دعاويی كه مرجع تجديد نظر آن ديوان عالی كشور باشد ممنوع نموده  نه دعاويی كه مرجع 
فرجام آن  ديوان باشد. بنابراين در دعاوی مشمول ماده  233 قانون آيين دادرسی كيفری و ماده 
21 قانون تشکيل دادگاه عمومی و انقالب )جديد(، ديوان هم به جهت حکمی و هم به جهت 
موضوعی رسيدگی می كند و معلوم می شود اين دعاوی در نزد قانونگذار چنان اهميتی دارند كه 
ديوان مرجع تجديد نظر از احکام آنها قرار گرفته است .اما دعاوی قابل فرجام دعاوی هستند كه 
ديوان تنها در صورت وجود شرايط تنها  به جهت شکلی آن رسيدگی می كند يعنی حتی كمتر 

از اختيارت مرجع تجديد نظر در همان دعوی.
از طرفی برخالف مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه كه در ماده 25 آيين نامه 
اجرايی آن كه در سال 1381 توسط رياست قوه قضاييه تصويب شده و اصل كلی را عدم جواز 
وكالت  وكالی پايه دوم مگر در موارد منصوص قرار داده ، با عنايت به نحوه نگارش تبصره 3 
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ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستری اصل كلی جواز وكالت برای كارآموزان بوده 
و ممنوعيت امری است خالف اصل و خالف قاعده و بايد در موارد منصوص محدود گردد واز 
گسترش شموليت آن جلوگيری شود. بنابراين نمی توان اصطالح تجديد نظر را در معنای موسع 

خود به كار برد وشامل فرجام هم دانست .
ثانيا با توجه به بررسی شأن ديوان در مقام رسيدگی به دعاوی حقوقی ،  اگر ممنوعيتی وجود 
دارد  كارآموز از همان ابتدا نبايد اختيار پذيرش اين دعاوی را داشته باشد.هرچند اختيار حضور 
در مرجع فرجام را از خود سلب نموده باشد.واگر گفته شود كارآموز می تواند اين دعاوی را 
بپذيرد ولی تنها حق حضور در مرحله فرجام را ندارد اين نقض غرض است .چرا كه اگر كارآموز 
می تواند در مرجعی كه هم به جهات حکمی و هم به جهات موضوعی رسيدگی می كند حاضر 
شود .و در مورد تمام امور حکمی و موضوعی دخالت و دفاع نمايد  به اولويت بايد بتواند در 
مرجع باالتر كه به همان دعوی وتنها در مورد امر حکمی رسيدگی می كند وكالت نمايد. تصريح 
به عدم اجازه كارآموزان به وكالت در مرحله ابتدايی  در دادسرا ومسکوت گذاشتن موضوع در 
مورد امور حقوقی در ماده 36 شرح وظايف كارآموزان نيز اين شبهه را تقويت می نمايد كه كار 
آموزوكالت  ميتواند دردعاوی حقوقی قابل فرجام  تا مرحله ی قبل از ديوان   وكالت نمايد يعنی 

نظر اتحاديه متمايل به ديدگاه اول باشد.
نظريه    شماره  در  مركز  كانون  كميسيون حقوقی  كه  گيرد  می  قوت   آنجا  از  تصور  اين 
فرجام خواهي  كه مرجع  هايي  پرونده  در  كه  اين سوال  به  پاسخ  در  18900مورخ 83/11/26 
آنها ديوان عالي كشور است ، مانند فسخ نکاح در اثر بيماري يکي از زوجين در حين عقد ، آيا 

كارآموزان وكالت حق دخالت و وكالت در مرحله بدوي را دارند يا خير؟بيان نموده اند:
تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه ي وكالت دادگستري ، راجع به ممنوعيت دخالت 
كارآموزان وكالت در دعاوي كه مرجع تجديد نظر از احکام آنها ، ديوان عالي كشور مي باشد ، ناظر 
به دعاوي است كه در جهت رسيدگي به طرق دعاوي شکايت ، مرجع تجديد نظر از آراء صادره 
آنها ، ديوان عالي كشور باشد ، با اين ترتيب قسمت اخير تبصره 3 ماده مرقوم منصرف از قابليت 
فرجام خواهي دعاوي در ديوان عالي كشور مي باشد و در فرض سؤال اخير دخالت كارآموزان در 
مرحله بدوی و تجديد نظر منعی ندارد. « اگرچه در صدرنظريه به صراحت دعاوی  قابل فرجام از 
شمول تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستری مستثنی گرديده اند.  ولی  در ذيل 
نظريه كميسيون از نظر خود عدول نموده و دخالت كارآموز را در مرحله بدوی و تجديد نظر مجاز 
دانسته است. سؤال قابل طرح اينست كه طبق كدام تصريح قانونی اگر كارآموز وكالت حق پذيرش 

دعوی را دارد بايد از حضور در ديوان عالی كشور ممنوع باشد؟
اين در حالی است كه كميسيون اخير الذكر در نظريه شماره)ش 18943 مورخ 1383/11/27(



74

سال چهارم . شماره هفتم . بهار و تابستان 1391 دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

اتهام  به  راجع  كيفري  پرونده  در  وكالت  حق  وكالت  كارآموز  آيا  كه  سؤال  اين  به  پاسخ  در 
                                                                                                           : نموده  ؟بيان  خير  يا  دارد  را  عليها  مجني  راست  دست  قطع  به  منجر  عمدي  صدمه  ايراد 
»نظر به اينکه كارآموزان وكالت در دوران كارآموزي و قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت 
در دعاوي كه مرجع تجديد نظر از احکام آنها ديوان عالي كشور مي باشد را ندارند ، و نظر به 
اينکه در فرض سؤال بهر تقدير مرجع تجديد نظر آراء راجع به ايراد صدمه عمدي منجر به قطع 
دست ، ديوان عالي كشور مي باشد ، لذا كارآموز وكالت حق وكالت در دعواي مزبور را نخواهد 

داشت .«
 با عنايت به تصريح اتحاديه سراسری كانون وكالی دادگستری مبنی بر منع مداخله كارآموز 
در دعاوی كيفری كه مرجع تجديد نظر از احکام آن ديوان عالی كشور باشد و سکوت در مورد 
دعاوی حقوقی اين موضوع متبادر به ذهن می گردد .كه در دعاوی حقوقی  قابل فرجام ، كارآموز 
وكالت  حق مداخله  تا مرحله تجديد نظر را دارد. گرايش نظريه كميسيون حقوقی كانون مركز 
نيز به اين احتمال قوت می دهد .اصوال با طرح چنين مساله ای ، فلسفه وضع چنين ماده قانونی 
به ميان می آيد كه آيا فلسفه وضع چنين قاعده ای احترام به قضات ديوان عالی كشور يا احترام 
به چنين مرجع و يا اينکه احترام به چنين دعاوی مهم و اهميتی است كه قانونگذار به اين دعاوی 
می دهد .اگر مورد اول است كه طبعا با هيچ استداللی كارآموز حق حضور در ديوان عالی كشور 
را نخواهد داشت .اما به نظر چنين نيست كارآموز وكالت حق وكالت در بعضی دعاوی را ندارد 
چون اين دعاوی در نظر قانونگذار  چنان اهميتی دارند كه ديوان عالی كشور بر خالف اصل 
كلی به اين دعاوی هم از جهت جنبه ماهوی و هم از جهت شکلی رسيدگی می كند .و اين 
دعاوی  با اهميتند كه  احصا شده اند و بايد ديد كدام دعوی است كه مرجع تجديد نظر آن ديوان 
عالی كشور است و نبايد توجه نمود كه كدام دعوی است كه به هر طريقی به ديوان منتهی می 
شود.بنابراين در روند بررسی دعاوی نيز به نظر می رسد ديوان مرجعی نيست كه حضور در آن 
مورد تأكيد باشد بلکه اين دعاوی هستند كه مد نظر قانون گذار بوده اند. در آخرين نظری كه از 

كميسيون حقوقی كانون وكالی مركز استعالم گرديده در پاسخ به اين سؤال كه : 
» با توجه به تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري چنانچه پرونده اي كه 
به طرق عادي مرجع تجديد نظر آن ديوانعالي كشور نمي باشد حکم قطعي صادر شود و حکم 
صادره خالف بين قانون يا شرع باشد آيا كارآموز وكالت اقدام كننده پرونده مي تواند باستناد 
تبصره 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب به شعب تشخيص ديوانعالي كشور 

در خواست تجديد نظر بدهد .بيان كرده است:
به نظر مي رسد تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب 1376/1/17 منحصراً 
ناظر به موردي است كه مرجع تجديد نظر دعوا ديوانعالي كشور باشد لذا با توجه به صراحت 
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عبارت قانوني مراجعه كارآموز وكالت به شعب تشخيص ديوانعالي كشور بر اساس تبصره 2 
ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقالب در صورتي كه به طور عادي در صالحيت 

ديوانعالي كشور نباشد بالمانع است .«
اگرچه جواب كميسيون مورد ابهام است و مشخص نيست آيا منظور از عبارت)در صورتيکه 
به طريق عادی در صالحيت ديوان نباشد(چيست.)چون همانطور كه ذكر شد اصوال اين موضوع 
مورد بحث است است كه آيا منظور، دعاوی مذكور در ماده 367 قانون آيين دادرسی مدنی بوده 
يا ساير دعاوی قابل تجديد نظر در ديوان( .با اينحال كميسيون مطلب بسيار جالبی را ذكر نموده 
و آن تجويز حضور كارآموز در ديوان است .يعنی حداقل به اين سوال پاسخ داده شده  كه ديوان 
مد نظرقانونگذار  نيست بلکه اين دعاوی هستند كه حضور كارآموز را مشخص می كننند .اگر 
كارآموز از حضور در دعوی ممنوع باشد حتی در مرحله بدوی نيز حق ورود ندارد و اگر ممنوع 
نباشد حتی می تواند ازدعوی فرجام بخواهد يا اگر فرجام بعمل آمد در ديوان از حقوق موكل 

دفاع كند .

نكته	دوم	:آيا	تعيين	حد	نصاب	برای	كارآموزان	در	پذيرش	دعاوی	قانونيست؟
در ابتدا موضوعی مطرح شد و آن هم تعيين حد نصاب برای دعوی مالی بود.گفته شد كه آخرين 
حد نصاب تعيين شده ، مبلغ پانصد ميليون ريال بوده است . از طرفی بيان كرديم ممنوعيت مقرر 
در تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه مطلق بوده و اگر دعوی مشمول آن بشود كارآموز 
آيين  قانون  ماده 367  به  توجه  است.با  ممنوع  از حضور در دعوی  نيز  بدوی  در مرحله  حتی 
دادرسی مدنی ، دعاوی دادگاه های بدوی كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون ريال باشد 
قابل فرجامند. اكنون اين سؤال مطرح می شود كه اگر كارآموز از پذيرش دعاوی با قابليت فرجام 
در ديوان ممنوع است پس چگونه می تواند در دعوی با خواسته بيش از بيست ميليون ريال كه 

قابليت فرجام در ديوان را دارد وكالت نمايد؟   
  آيا مصوبه اتحاديه مبنی بر تعيين نصاب در دعاوی مالی به لحاظ مقايسه با تبصره 3 ماده 
6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ، افزايش اختيارت كارآموزان است يا كاهش اختيارات آنان ؟ 
آيا اتحاديه سراسری كانون وكال حق تصويب مصوبه ای مبنی بر تعيين نصاب در دعاوی مالی 

را دارد يا خير ؟
گفتيم كه در سيزدهمين جلسه هيأت عمومی اتحاديه كانون وكالی دادگستری سقف پانصد 
ميليون  ريال برای اختيار كارآموزان در قبول دعاوی  پيش بينی شده .اين موضوع از دو جهت 
مورد سؤال است .گفتيم كه اگر تفسير ما از تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت 
دادگستری آن باشد كه اوال كارآموز مطلقا از حضور در دعاوی با قابليت تجديد نظر و فرجام 
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ممنوع است. طبق ماده 367 كارآموز حق شركت در دعوی باالی بيست ميليون ريال را ندارد.
بنابراين اتحاديه با تعيين سقف مالی بيش ازبيست ميليون ريال )دعاوی قابل فرجام(به كارآموز 
خود درجه ای اعطا ميکند كه خالف قانون است.اگر بپذيريم كه كارآموز حق ورود  به دعاوی 
به  نيز  به  دادگاه تجديد نظر است:اين موضوع  مذ كور را دارد ولی حق حضور وی محدود 
داليل فوق نقض غرض است .چون در مراجعی كه به جهت شکلی ، ماهوی رسيدگی می كند  
حق حضور دارد ولی در مرجعی كه تنها به جهت شکلی دعوی رسيدگی می كند حق حضور 
ندارد؟!و از طرفی كارآموز بايد بتواند در دعاوی كيفری منصوص نيز در مرحله بدوی )حسب 
مورد دادگاه كيفری استان و دادگاه بدوی( وكالت كند و در دعاوی مذكور در ماده 367 قانون 
آيين دادرسی مدنی تا مرحله تجديد نظر وكالت كند.در حالی كه نص صريح تبصره 3 ماده 6 
كارآموز را مطلقا از حضور حتی در مرحله بدوی نيز منع مينمايد و گرايش اتحاديه نيز با توجه 
به تبصره 1 ماده 36 شرح وظاليف كارآموزان وكالت به همين منوال است.و اگر دعاوی كيفری 
و حقوقی را جداگانه تفسير كنيم چگونه ميشود يک ماده قانونی علی رغم  صريح بودن ، محل 

ابهام باشد.
به نظر ما اقدام اتحاديه در اين مورد خاص ، غير قانونی است.البته نه آنکه اختيار كارآموزان 
را افزايش داده باشد بلکه اختيار آنها را كاهش داده است.اگر به مذاكرات جلسه ای كه برای 
كارآموزان تعيين تکليف ميگرديد توجه شود به صراحت مشخص است كه عده زيادی به اين 
موضوع تاكيد داشته اند كه تصويب مصوبات  محدود كننده اختيارات كارآموزان ممنوع است .با 
توجه به اينکه قانون مجموع تکاليف و وظايف و اختيارات كاراموزان وكالت را با دقت مشخص 
پروانه وكالت  اخذ  كيفيت  قانون   6 ماده  )تبصره 3  قانون  با و ضع  اينمورد خاص  در   وحتی 
دادگستری(موضوع را از سکوت خارج نموده است واز طرفی كانون های وكالی دادگستری يا 
اتحاديه نيز از تصويب هرگونه مصوبه خالف قانون  ممنوع ميباشند ، ميتوان گفت اقدام اتحاديه 
در مورد تصويب چنين مصوبه ای خالف قانون است. كما اينکه مطابق اصل كلی ترجيح قانون 
اساسی به قانون عادی و  قانون عادی به آيين نامه ،بخشنامه و مصوبه نيز ميتوان فاصله بين قانون 
و مصوبه را مشاهده نمود .هيچگاه مصوبه نميتواند خالف قانون باشد.مصوبه از لحاظ تعريف 
در چها چوب قانون و اجرای مفاد آنست نه آنکه خود موضوعی جديد به وجود آورد.بنابراين 
اتحاديه حق تصويب مصوبه را دارد با اين توضيح كه در چهارچوب اداری ، هر نهادی ، به منظور 
تحقق بخشی به نظم و انضباط داخلی خود ، مصوباتی وضع ميکند اما اين مصوبات هيچگاه نبايد 

خالف قانون باشد. 
را  كارآموزان  وكالتی  اختيارت  كاهش  يا  افزايش  حق  اتحاديه  شرايطی  هيچ  در  ما  نظر  به 
عليرغم تصريح تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستری ندارد.ودر صورت 
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تصويب ، قابل ابطال ميباشد.بر فرض آنکه اقدام اتحاديه صحيح نيز باشد سکوت چندين ساله با 
وجود  تغيير فاحش نرخ تورم ،كاهش ارزش پول قابل انتقاد است.شايسته بود اتحاديه هر سال 
نسبت به افزايش اختيارت كارآموزان حتی بر فرض صحت مصوبه خود اقدام كند .مضافا آنکه 
اتحاديه خوب ميداند كه در مقام دفاع از دعاوی مالی اين قيمت خواسته نيست كه دفاعيات وكيل 
را صورت ميبخشد و دعاوی باالی سقف معين شده خصوصيتی ندارد.كه كارآموز از حضور در 
بعضی از آنها ممنوع باشد. اگرچه نظريه مشورتی الزم االتباع نيست ولی اداره حقوقی قوه قضاييه  

در نظريه شماره 465-79/7/27 بيان نموده است:
»هرچند كه موارد صالحيت دادگاه تجديد نظر مطابق قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب افزايش يافته يعنی تجديد نظر همان موارد داخل در صالحيت ديوان عالی كشور كه 
توانند  می  وكالت  كارآموزان  و  است  گرفته  قرار  استان  نظر  تجديد  دادگاه  در صالحيت  فعال 
وكالت نمايند.ولی با توجه به صراحت قسمت آخر تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه 
پروانه  اخذ  از  قبل  وكالت  )كارآموزان  داشته  مقرر  كه   1376 سال  مصوب  دادگستری  وكالت 
وكالت در دعاوی كه مرجع تجديد نظر از احکام آن ديوان عالی كشور می باشد را ندارند..(ولی 
همانطور كه مذكور افتاد پرونده هايی كه خواسته آن بيش از بيست ميليون ريال و يا مسايل ديگر 
از جمله طالق كه قبل از از تصويب آيين دادرسی مدنی اخيرالتصويب مرجع تجديد نظر آنها 
ديوان عالی كشور بوده و حاليه با  افزايش صالحيت دادگاه تجديد نظر استان در صالحيت اين 
مرجع قرار گرفته است قبولی وكالت در اين دعاوی از ناحيه كارآموزان بال اشکال است« بنابراين 
با توجه به نحوه تغيير صالحيت ديوان در دعاوی حقوقی و صالحيت عام دادگاه تجديد نظر 
كارآموز ميتواند در دعاوی با قابليت فرجام وكالت نمايد.اگرچه رويه عکس اين موضوع باشد.از 
طرفی با توجه به تعريف مصوبه و الزامی بودن تبعيت آن از قانون و عدم مخالفت هر مصوبه ای 
با قانون و صراحت قانونی و عدم تفويض اختيار به كانون های وكال در تعيين حد نصاب در 
دعاوی مالی و توجه به نص ماده 367 قانون آيين دادرسی مدنی وخصوصيت نداشتن دعاوی 
باالی  حد نصاب  معين ، اقدام اتحاديه حتی اگر به مصلحت باشد خالف صريح قانون است «. 
نکته سوم  : بر فرض خالف قانون بودن مصوبه معموال ابطال آن از مرجع مربوطه خواسته 
ميشود. حال اگر بنا به مالحظاتی كارآموزان در دوره كارآموزی ابطال اين مصوبات را نخواهند 
بايد به چنين مصوبه ای توجه نمايند يا خير.اگر كارآموزی  دعوی بيش از پانصد  آيا محاكم 
ميليون ريال را قبول نمود يا در چهارچوب ماده 367 قبول وكالت نمود بر  فرض غير قانونی 
بودن مصوبه اتحاديه سراسری، آيا دادگاها بايد به دليل عدم ابطال آن به آن ترتيب اثر دهند يا 

اين مصوبات به دليل مخالفت با قانون فاقد اثر می باشد.
در اين خصوص به نقل از سايت حقوقی دادخواهی نظری  ارايه شده است كه متن آن به  
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شرح ذيل می باشد:
» در صورتی كه كارآموز وكالت در پرونده ای باالی 15 ميليون تومان وكيل باشد و دادگاه 
بدوی به نفع وی رأی صادر كرده لکن در مرحله تجديد نظر وكيل طرف وارد پرونده شده و به 

اين مسأله اعتراض كرده باشد تکليف پرونده چيست؟ 
زيرا آنچه كه در قوانين آمده مربوط به ممنوعيت كارآموز در وكالت در پرونده هايی است كه 
مرجع تجديد نظر آنها ديوان عالی كشور ميباشد.بنابراين آيا صرف شرح وظايف كارآموزان مبنی 

بر صالح ندانستن كارآموز تکليفی برای دادگاه ايجاد ميکند؟
كارآموز فقط از نظر آئين نامه كانون تخلف كرده، كارآموز منع قانوني براي وكالت در چنين 
پرونده اي ندارد و علي االصول محاكم هم نبايد به اين نکات توجه نمايند. دادگاهها ملزم به 
رعايت قانونند آئين نامه داخلي و كارآموزي الزامي براي محاكم ايجاد نمي كند و اهميتي به آن 

نمي دهند .« 

اين موضوع شباهت بسيار نزديکی با مفاد  اصل يکصد وهفتادم قانون اساسی دارد )ابطال 
آيين نامه خالف قانون (. با اينکه هركس ميتواند ابطال آيين نامه و مصوبات خالف قانون يا 
خارج از حدود اختيارات قوه مجريه را از ديوان عدالت اداری بخواهد. اما قضات دادگاها به 
محض تشخيص خالف قانون بودن آيين نامه يا مصوبه يا خارج از اختيار چنين نهادی مکلفند 
به آن ترتيب اثر ندهند و ترتيب اثر دادن به آن تخلف محسوب ميگردد..حال اتحاديه سراسری 
كانون های  وكالی دادگستری با اينکه دارای چنين اختيار قانونی نيز نميباشد)كه جهت تفسير 
قانون آيين  نامه وضع نمايد(  اگر مصوبه ای كه حتی از لحاظ درجه اعتبار آن به مراتب از 
آيين نامه نيز كمتر است را تصويب نمايد و كارآموززان وكالت نيز مبادرت به در خواست ابطال 
آن از مرجع مربوطه )در اينجا دادگاه عالی انتظامی قضات ( ننمايند ، آيا دادگاه ها بايد به اين 
مصوبات ترتيب اثر دهند ؟.به قياس اولويت ميتوان گفت قضات دادگستری بايد از ترتيب اثر 
دادن به چنين مصوبه ای امتناع نمايند.وقتی در اصل يکصد و هفتادم قانون اساسی به صراحت 
ذكر ميشود قضات دادگاه ها مکلفند از پذيرش و تبعيت  از مصوبات وآيين نامه خارج از حدود 
اختيارات قوه مجريه خودداری نمايند،اين امر حاكی از آنست كه اختيار وضع مصوبه يا آيين نامه 
نيازمند تصريح است ودر صورت تصريح به اختيار وضع چنين مصوبه ای ، اين مصوبه نبايد 
خالف قانون باشد و در غير اين صورت  قاضی بايد به آن ترتيب اثر ندهد هرچند ابطال نشده 
باشد. .بنابراين عدم ابطال اين مصوبات به آنها مشروعيت نمی بخشد و اين مصوبات فاقد اثر 
می باشند .به نظر ما قضات دادگاه ها با احراز خالف قانون بودن اين مصوبات بايد از ترتيب اثر 
دادن به آن خودداری نمايند.اگرچه هيچکس ابطال اين مصوبات را نخواسته باشد.و اما نظر ارايه 
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شده نيز دارای اين ايراد است كه اگر مصوبه ای خالف قانون باشد كانون وكالی دادگستری 
چگونه ميتواند عمل به خالف آن مصوبه را تخلف به حساب آورد.لذا به نظر ما در صورت 
خالف قانون بودن مصوبه عمل ننمودن به آن حتی از نظر كانون نيز نبايد  تخلف محسوب گردد.

نتيجه	:	با عنايت به مسايل مذكور می توان گفت با تغيير موضع قانونگذار در سال 1378 و 
يافته   قانونگذار كاهش  نزد  افزايش صالحيت دادگاه تجديد نظر عموما اهميت بعضی دعاوی 
است. لذا در موارد مذكور دعاوی قابل تجديد نظر در ديوان عالی كشور نمی باشند  تا از موارد 
ممنوعيت كارآموزوكالت  باشد .عليهذا كارآموز وكالت طبق نص صريح مواد قانونی نبايد  ممنوع 
باشد.اتحاديه سراسری  عالی كشور   ديوان  در  فرجام خواهی  قابل  دعاوی حقوقی  پذيرش  از 
كانون های وكالی دادگستری حق تصويب مصوبات محدود  كننده ای بيش از قانون را برای 
اختيارات وكالتی كارآموزان وكالت نداشته  و تعيين حد نصاب برای قبول وكالت كارآموزان 
وكالت قانونی نمی باشد.دادگاه ها مکلفند به اين مصوبات ترتيب اثر نداده و حتی در صورت 
ترتيب اثر دادن مرتکب تخلف انتظامی گرديده اند در هر حال اصالح مقررات در اين خصوص 
الزم به نظر می رسد.                                                                                                                                 
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بهمن	رمضانی

عفودرقانون مجازات اسالمی
وكيل	پايه	يک	دادگستری)كانون	گيالن(

قانون  اليحه  تصويب  به  باتوجه 
تحليل  ضرورت  و  اسالمی  مجازات 
رويکردهای مقنن جزايی دراين نوشتاربه 

بررسی اختصاری مبانی، جايگاه، اقسام عفو، 
شرايط اختصاصی و استثنائات هريک از 
انواع آن، تحول رويکرد قانونگذار نسبت 

ارائه  نيزبه  پايان  در  و  به موضوع عفو 
نتيجه گيری و پيشنهاد به منظور اجرای 

مطلوبتر اين نهاد پرداخته خواهدشد.

مقدمه	

	مبحث	اول-	ماهيت	عفو
گفتار	اول-	تعريف	و	مبانی	عفو

بخش	اول-	تعريف	عفو:
عفو در لغت به معانی گوناگونی آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزيدن، عذاب، معروف و 
احسان خواستن و بخشايش، اّما در اصطالح حقوق كيفری عفو به معنای اقدامی است كه با تصويب 
نهادهای حکومتی اعم از رهبری و مجلس قانون گذاری به منظور موقوف ماندن تعقيب متهمان و يا 

بخشودن تمام يا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گيرد.

بخش	دوم-	مبانی	عفو:
1- عفو خصوصی: حق اعطای عفو امتيازی است كه قوای حاكم هر كشور در اختيار دارد تا بتواند در 
اعمال حاكميّت خود مصالح و منافع گوناگونی را تأمين كند اين امتياز خصوصاً در جرايم سياسی به 
رئيس مملکت اجازه می دهد تا با عفو سران و رهبران، سياسی بار ديگر آرامش و نظم را در جامعه 
مستقر سازد. عفو خصوصی تدبيری است برای كاهش مجازات ها از جمله مجازات اعدام، عالوه بر 
آن اعطای عفو در ترميم خطاها و اشتباهات قضايی بسيار مؤثّر است. لذا دارای فوائد اجتماعی زيادی 

بوده و در حقيقت اين روش، نوعی تطبيق كيفر با خواسته های جامعه به شمار می آيد.
2- عفو عمومی: عفو عمومی معموالً برای جرائمی كه در مواقع انقالبات سياسی و بحران های 
شديد اجتماعـی وقوع می يابد وعده زيادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سياسی- اجتماعی 
در آن شركت می كنند. حق عفو عمومی متعلق به جامعه است لذا جامعه می تواند بنا به مصالح و 
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مقتضيّات از تعقيب مجرمان و حتّی از اجرای مجازات مقرر در باره آنان صرف نظر بکند مثاًل اليحه 
قانونی رفع آثار محکوميت های سياسی به شماره 408- 1358/1/8 كه مقرر می دارد: محکوميت كليه 
كسانی كه به عنوان اتهام اقدام عليه امنيت كشور و اهانت به مقام سلطنت و اتهامات سياسی ديگر تا 
تاريخ 16/ 11/ 57 به حکم قطعی منتهی شده، كان لم يکن تلقی و كليه آثار تبعی محکوميت های 

مزبور موقوف االجرا خواهد بود.

گفتار	دوم-	پشينيه	اقسام	و	جايگاه	عفو
بخش	اول-	پيشينه	عفو

عفـو يکـی از عـوامـل سقـوط و يا تخفيف مجازات و نيز ابراز محبت و رأفت نسبت به محکومان 
است كه از طرف عالی ترين مقام كشور و يا مرجع قانون گذاری اعطاء می شود. عفوی كه از طرف 
عاليترين مقام كشور اعطاء می گردد، عفو خصوصی و عفو ديگر عمومی ناميده می شود. كيفيت اعطای 
عفو در قوانين قبل از انقالب به موجب ماده 55 قانون مجازات عمومی پيش بينی شده بود اّما بعد از 
پيروزی انقالب اسالمی در قوانين جزايی مورد غفلت قرار گرفته و فقط با تفسير موسع از اصل 71 
قانون اساسی می توان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صالحيت مجلس شورای اسالمی دانست. 
امروزه ميان صاحب نظران در خصوص نوع عفو و كيفيت آن اختالف نظر وجود دارد و هنوز اين 

ترديد وجود دارد كه آيا عفو اعطايی توسط عاليترين مقام از نوع عفو عمومی است يا خصوصی!
به موجب بند 11 اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسالمی عفو بايد با پيشنهاد 
رييس قوه قضائيه و تأييد مقام رهبری باشد و ماهيّت قيد »در حدود موازين اسالمی« در اصل و ماده 
مذكور در قوانين مدون تبيين نشده است و به ناچار بايد به منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها 
مراجعه كرد. بهر حال تاكنون در خصوص موضوع عفو تحقيق جامع و مستقلی به عمل نيامده و در 
قوانين موضوعه نيز حدود اختيارات مراجع اعطاء كننده عفو و هم چنين انواع مجازات هايی كه امکان 

عفو يا تخفيف در آن ها وجود دارد مشخص نشده و با نواقص و كاستی هايی همراه می باشد.
عفو عمومی پيامبر اسالم )ص( در جريان فتح مّکه نسبت به تمامی كّفار و مشركانی كه يک عمر 
اسباب آزار و اذيت و تبعيد مسلمانان و طرح قتل حضرت را فراهم آورده بودند، نمونه ای تاريخی در 

حقوق اسالم می باشد.

بخش	دوم-	اقسام	و	جايگاه	عفو
عفو از جهت ماهوی به دو نوع »عفو خصوصی« و »عفو عمومی« تقسيم می شود كه هر كدام، آثار 
مربوط به خود، كيفيت اعطاء و ويژگی های خاصی دارند. عفو عمومی توسط قوه مقننه و بدون توّجه 
به شخصيّت مجرم يا متهم و بيشتر در جرائم سياسی و امنيتی اعمال می شود در حالی كه در عفو 
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خصوصی به شخصيت فرد متهم توجه می شود. در نظام كيفری ايران عالوه بر اينکه نهاد عفو در 
حقوق عرفی مورد توّجه قرار گرفته، عفو در حقوق كيفری اسالم را نيز پذيرفته است.

جايگاه	عفو:
عفو يکی از موارد سقوط عينی مجازات هاست در مقابل موارد شخصی سقوط مجازات ها. بدين معنا 
كه مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت، از اجرای مجازات در مورد 
مجرمين صرف نظر می كند و فايده ای كه در عدم اجرای مجازات مشاهده می كند بيشتر از اجرای 

آن می داند.
اهميت اين نهاد در حقوق كيفری نظام های حقوق امروزه دنيا به حدی است كه برای اجرای 
آن گاهی اصل حتمی بودن مجازات ها و اصل تفکيک قوا، ناديده گرفته می شود. در حقوق كيفری 
كشورمان اين نهاد مسبوق به سابقه است. بعد از استقرار نظام جمهوری اسالمی نيز اين نهاد در قوانين 

كيفری لحاظ شده است.
بند 11 اصل 110 قانون اساسی و همچنين ماده 24 قانون مجازات اسالمی اشاره به اين موضوع 
دارد. ضمن آنکه ماده 55 قانون مجازات عمومی سال 1352 راجع به عفو عمومی نسخ نشده و كماكان 

به قوت خود باقيست.

مبحث	دوم-	تفاوت	ها	و	شرايط	
گفتار	اول-	تفاوت	های	عفو	عام	و	خاص

بخش	اول-	تفاوت	ها
1- مرجع اعطاء كننده: عفو عمومی بوسيله قوه مقننه تصويب می گردد در حالی كه عفو خصوصی 

توسط عالی ترين مقام كشور اعطاء می گردد.
2- شخصيت و درخواست مجرم: عفو عمومی بدون در نظر گرفتن شخصيت مجرم تصويب و 
اعطا می شود اّما عفو خصوصی با در نظر گرفتن شخصيت محکوم و مشاهده آثار اصالحی به وی 

داده می شود.
3- شرايط: درخواست مجرم برای عفو خصوصی ضروريست لکن عفو عمومی بدون لحاظ نظر 
بزهکار اعطاء می گردد. با عنايت به آيين نامه عفو و تخفيف مصوب سال 1387، تقديم درخواست 
اعمال عفو خصوصی از سوی اشخاصی غير از متهم ) محکوم( نيز پذيرفته شده است در حالی كه در 

عفو عمومی اساساً موضوع درخواست جهت اعمال عفو منتفی می باشد.
4- آثار محکوميت: عفو عمومی آثار محکوميت را زايل می سازد و عفو خصوصی از چنين مزيتی 
برخوردار نبوده و اثر محکوميت در سجل كيفری مجرم مشمول عفو خصوصی درج و نگهداری می شود.
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5- قلمرو عفو: عفو خصوصی مربوط به زمان پس از محکوميت قطعی الزم االجراست اما عفو 
عمومی می تواند شامل قبل از شروع تعقيب و يا محکوميت نيز باشد.

6- نوع جرم: عفو عمومی در جرائم حدود، قصاص و ديات وجود ندارد و صرفاً شامل جـرائم 
تعـزيـری و بازدارنـده می گردد ولی عفو خصوصی عالوه بر جرائم فوق می تواند در حد نيز جاری 

باشد مانند توبه در لواط كه قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو بنمايد.
7- افراد موضوع عفو: عفو خصوصی نسبت افراد خاص است اّما مشمولين عفو عمومی گروه يا 

جمعيتی از مجرمين.
8- عفو عمومی جنبه آمرانه دارد لذا متهم يا محکوم عليه حق ندارد از قبول آن امتناع ورزد در 

صورتی كه در عفو خصوصی، محکوم عليه در قبول يا رد آن مخير است.
نکته: اينکه متهم يا محکوم عليه در هر مرحله چه پيش از محکوميت و چه پس از صدور حکم به 
مجازات، چنانچه از عفو عمومی يا خصوصی برخوردار شده و تعقيب يا مجازات وی متوقف گردد، 

اين معافيت، هيچ تأثيری در حق مدعيان خصوصی ندارد.

بخش	دوم-	تأثير	عفو	بر	انواع	جرايم
در مورد جرم آنی مشمول عفـو، محکـوميت و مجازات از بين می رود. ولی اگر جرم مستمر باشد 
تنها به آن قسمت از اعمالـی كه بعد از اعالم عفو عمومی ارتکاب يافته رسيدگی می شود. بنابراين در 
صورتی كه جرم استفاده علنی از لباس های رسمی مأموران انتظامی يا نظامی مطرح باشد، با اعالم عفو 
عمومی و خود داری از استفاده آن ها محکوميت و مجازات منتفی است ؛ ولی وقتی مرتکب به عمل 
خود ادامه بدهد، جرم مستمر مزبور از زمان عفو عمومی به بعد در حال وقوع محسوب شده وحتی 

می تواند مشمول قانونی شود كه مجازات آن شديدتر است.

گفتار	دوم-	شرايط	و	استثنائات	عفو
بخش	اول-	عفو	عمومی	و	استثنائات	آن

عفو عمومی: كه به موجب قانون مقرر می گردد و موضوع آن افعال مجرمانه گروهی از بزهکاران 
است، بدون آنکه شخصيت آنان در نظر گرفته شود، كه با تصويب قوه مقننه برخی از جرايم مورد عفو 

قرار می گيرد.
شرط اصلی آنست كه ارتکاب جرم پيش از تصويب قانون عفو عمومی بوده باشد و اين عفو نسبت به 
آينده اثری ندارد. چون عفو عمومی از قواعد مربوط به نظم عمومی است، در نتيجه، ذينفع نمی تواند از قبول 
آن امتناع كند، به اين معنی كه متهم فرضاً برای اثبات بی گناهی خود نمی تواند تقاضای تعقيب و رسيدگی به 

اتهام خود را از مراجع قضايی درخواست نمايد و يا اگر محکوم است خواهان تحمل مجازات باشد.
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استثنائات	عفو	عمومی:
1- عفو عمومی شامل اقدامات تأمينی و تربيتی نمی شود و اين اقدامات همچنان به قوت خود باقی 

هستند.
2- عفو عمومی شامل محکوميت های انتظامی كه منشاء آن رفتار مجرمانه است، نمی شود.

3- عفو عمومی شامل ديه نمی شود و در هر حال بايد پرداخت شود.
4- عفو عمومی تأثيری در حقوق زيان ديدگان از جرم ندارد و مطالبه ضرر و زيان توسط اشخاص 

متضرر از جرم در هر حال جايز است.

بخش	دوم-	عفو	خصوصی	و	شرايط	آن.
به تصميماتی كه به ابتکار و با پيشنهاد رياست قوه قضائيه و موافقت مقام رهبری اتخاذ و به موجب آن 
تمام يا قسمتی از مجازات محکومان بخشيده و يا در مجازات تعيين شده تخفيف داده می شود، عفو 

خصوصی اطالق می گردد.
عفو خصوصی شامل مجازات های تعزيری و بازدارنده و نيز دربرخی موارد حد ) پس از توبه و 

تقاضای عفو از ولی امر ( می شود.
هم چنين تمام مجازات ها اعم از اصلی، تتميمی و تبعی كه از دادگاه های عمومی، انقالب و 
دادگاه های اختصاصی )دادگاه ويژه روحانيت، دادگاه نظامی ( صادر شده است، شامل می شود. البته در 

مورد مجازات های تتميمی و تبعی بايد در فرمان عفو، تصريح به عفو بشود.

شرايط	عفو	خصوصی:
از شروط اعطای عفو خصوصی اين است كه حکم محکوميت قطعی صادر شده باشد و الزم االجرا 
باشد، يعنی مراحل رسيدگی آن مطابق قانون طی شده و در مرحله اجرا باشد. بنابراين احکام غيابی 
چون الزم االجرا نيست قابل عفو نخواهد بود. اعطای عفو خصوصی، چون جنبه شخصی دارد 
منوط به درخواست محکوم عليه يا خانواده وی می باشد.عفو خصوصی بر خالف عفو عمومی 
محکوميت كيفری را زايل نمی كند و محکوميت با تمام آثارش در سّجل كيفری محکوم عليه باقی 
می ماند و در صورت ارتکاب جرم جديد، در توصيف تکرار جرم لحاظ می شود. نيز در تعليق 
اجرای مجازات، مالک اعطای تعليق، مجازات جرم مورد نظر خواهد بود و لو آنکه بموجب عفو 

تخفيف يافته باشد.
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مصوب	 اسالمی	 مجازات	 قانون	 جديد>>  دراليحه	 عفو	 بررسی	 سوم-	 مبحث	
1390<< و	حقوق	اسالمی

گفتار	اول
رويكرد	اليحه	قانون	مجازات	اسالمی

ماده 24 و تبصره 4 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسالمی به موضوع عفو )خصوصی( اختصاص دارد 
و در اليحه جديد، مواد 95 – 96 و 97 به اين امر اختصاص يافته است.

الف: در قانون مجازات اسالمی به عفو عمومی اشاره ای نشده است اّما در اليحه جديد ماده 96 
به اين موضوع پرداخته است.

ب: ماده 95 اليحه جديد عيناً همان ماده 24 قانون مجازات اسالمی می باشد كه راجع است به عفو 
خصوصی و هيچ تغييری نکرده است.

ج- به موجب تبصره 4 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسالمی، اصل بر عدم زوال آثار محکوميت 
می باشد مگر آن كه تصريح شده باشد. در حاليکه در ماده 97 اليحه، »عفو« زايل كننده همه آثار 
محکوميت تلقی شده است. كه با توّجه به اطالق كلمه عفو، عالوه بر عفو عمومی، عفو خصوصی نيز 

باعث منتفی شدن آثار محکوميت خواهد بود.
بنابراين در اليحه جديد، اوالً در خصوص عفو عمومی تقنين صورت گرفته، ثانياً هر نوع از 
عفو )عمومی يا خصوصی(، موجب زوال همه آثار محکوميت است.ثالثاً – عدم تأثير عفو بر ادعای 
خصوصی مورد تصريح قرار گرفته است. رابعاً- شورای نگهبان هيچگونه اظهار نظری در خصوص 
مواد 95- 96 و 97 ننموده است. خامساً – اگر تعزير را شامل مجازات های باز دارنده و اقدامات 
تأمينی و تربيتی نيز بدانيم، عفو نسبت به كليه جرائم تعزيری و بازدارنده قابل اعمال خواهد بود. سادسًا 
در خصوص حدود و ديات، مطابق مقررات خاص مقرر در آن ها عمل خواهد شد. به عبارت ديگر، 
عفو عمومی در جرائم حدی، قصاص و ديات منتفی بوده و فقط عفو خصوصی در موارد منصوص 

قابل اعمال خواهد بود.

عفو	در	حقوق	اسالمی	
عفو در هر دو قسم آن دو سيستم حقوقی متفاوت با خصوصيات و آثار خاص خود می باشد كه در 
هر دو مورد، به گونه ای متمايز از ديگری است اما در اسالم، عفو و گذشت در اقسام مجازاتها اعم از 
حدود، قصاص، ديات و تعزيرات با توجه به ضابطه حق اهلل و حق الناس بودن متفاوت بوده و شرايط 

خاص خود را دارا است. 
حقوق عمومی از سوی حاكم اسالمی و توبه از سوی بزهکار دو عامل مهم در جلوگيری از اثبات 
و اجرای حدود است به عنوان مثال اگر برخی از احکام جزايی اسالم از طريق راههايی مانند اقرار ثابت 



86

سال چهارم . شماره هفتم . بهار و تابستان 1391 دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

شود و بزهکار توبه نمايد، حد جاری نمی شود.
از سويی ديگر حاكم شرع در تعزيرات كه هدفی جزء اصالح مجرم ندارد می تواند براساس 

مصلحت فردی و اجتماعی برخی از بزهکاران را عفو نمايد.
فرمان عفو مشركان در زمان فتح مکه از سوی پيامبر اسالم )ص( نمونة وجود عفو عمومی در 
حقوق كيفری اسالم تلقی می گردد. و عفو خصوصی نيز با توجه به اختيار حاكم در تعزير بسيار 
گسترده ديده شده است بصورتيکه اعمال عفو از سوی قاضی می تواند نوعی اجتهاد در تعزير يا همان 

واكنش متناسب و موثر محسوب گردد. 
در حقوق عرفی، چون عفو توسط عاليترين مقام كشور اعطاء می گردد، آنرا خالف اصل تفکيک قوا 
و عبث نمودن اقدامات قوه قضائيه از سوی رئيس كشور می دانند ولی در حقوق ايران چون قضاوت از 
طرف ولی فقيه اجازه داده می شود پس با اعطای عفو هيچگونه خللی به اصل تفکيک قوا وارد نمی گردد.

نتيجه	گيری
نهاد عفو به عنوان عاملی مؤثر در اصالح افراد بزهکار و به عنوان نهادی مبتنی بر اصول علم جرم 
شناسی می تواند كمک شايانی به اعمال سياست كيفری نموده و سبب بازگرداندن افراد بزهکار به 
جامعه شود. البته اعطای عفو اگر چه به عنوان نهادی سازنده و مفيد است اما بايد از اعمال بی رويه و 
بدون هدف آن جلوگيری شود تا اغراض اساسی آن نقض نشود. در نظام كنونی ايران، به دليل الهام 
گرفتن مقنن جزايی از قواعد حقوق عرفی و تبعيت از شرع مقدس اسالم در تقنين قانون مجازات 
اسالمی، نهاد عفو چهره ای دوگانه دارد و در واقع دو تأسيس با اختالف در مفاهيم، ويژگيها و آثار 
است. در نتيجه عالوه بر حفظ جنبه های اخالقی عفو، اين نهاد به عنوان يک تأسيس حقوقی كارآمد 
و مؤثر و نيز به عنوان ابزاری كهنه در اعمال سياست نوين جزايی جايگاه مهمی دارد. امروزه از 
اعطای عفو در مواردی كه تأسيساتی چون آزادی مشروط، تعليق مجازات، تخفيف و... كارساز هستند 
خودداری می شود.بعبارت ديگر، نهادهای مذكور موجب شده اند كه عفو، جايگاه مناسب خود را 
يافته و به اهداف خود نزديکتر شود. با وجود آثار مثبت و رضايت بخش نهاد عفو، مع الوصف همه 

حقوقدانان و جرم شناسان متفق القولند كه نبايد در اعطای آن زياده روی كرد.
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تقسم	بندی	انواع	داليل	در	نصوص	قانونی	از	نگاه	كلی	تر:
با عنايت به مراتب مرقوم ، ده نوع دليل به طور كلی در نصوص قانونی آمده است كه در يک جمع 

بندی كلی تر به چهار دسته تقسيم می شوند:
الف- مشاهدات و دريافت های قاضی؛ شامل معاينه محلی، امارات قضايی، علم قاضی

ب- اسناد كتبی؛ اعم از اسناد رسمی و اسناد عادی
ج- اعالن طرفين؛ شامل اقرار، سوگند و قسامه

د- اعالن شخص ثالث؛ شامل شهادت، نظر كارشناس، گواهی و تحقيقات محلی 
اما در خصوص ادلة اثبات جرايم يا »داليل كيفری« كه موضوع بحث اين مقاله خواهد بود، با 
مالحظة قانون مجازات اسالمی 1370، آن چه به دست می آيد اين نکته است كه در اين قانون به 
طور مشخص و ذيل يک ماده جداگانه، ذكری از ادلة اثبات جرايم مشاهده نمی شود بلکه به عنوان 

مثال در ذيل هر يک از حدود، در يک يا چند ماده به ادلة اثبات آن حد، اشاره شده است.
نکته حائز اهميت در باب ادلة اثبات جرايم حدی، اين است كه برای اثبات آنها، تعداد دفعات 
اقرار )به جز حد محاربه، كه در آن يک بار اقرار كافی است( تعدد شهود و بعضاً جنسيت شهود 
مطرح است و نکته ديگر اين كه، تنها در حد سرقت )از حدود( و در ماده 199 از »علم قاضی« به 
عنوان يکی از ادلة اثبات، نام برده شده است. اما اين امر مانع از استناد قاضی به علم خود در ساير 

حدود نمی شود، چرا كه در ماده 105 ق.م.ا. آمده است: »حاكم شرع 
می تواند در حق اهلل و حق الناس به علم خود عمل كند و حد الهی را جاری سازد و الزم است 
مستند علم خود را ذكر كند...«. بنابراين مطابق اين ماده »علم قاضی« در مطلق جرايم واجد جنبه 
حق اللهی و حق الناسی، به عنوان يکی از ادلة اثبات جرايم، شناخته می شود. البته همان طور كه در 
آتيه خواهد آمد، مراد از علم قاضی در اين جا، علم شخص قاضی است كه مافوق  ساير ادله است.

علی	اكبر	شعبانی

صالحيت بازپرس در ارزيابی داليل كيفری

-	پژوهشگر	حقوق

ادلة اثبات دعوی )اعم از جزايی و 
مدنی( در قوانين مختلف به صورت 
پراكنده آمده است. از جمله در قانون 
برای  دليل  پنج  كلی  طور  به  مدنی 
از:  اثبات دعوا ذكر شده كه عبارتند 
،امارات  شهادت  كتبی،  اسناد  اقرار، 

اسالمی  مجازات  قانون  در  قسم.  و 
جزء  نيز  قاضی  »علم   ،  1370
ادلةاثبات معرفی شده است. در جايی 
ديگر از همين قانون ، »قسامه« نيز در 
خصوص قتل  و جرح، به ادلة اثبات 
محلی«  »تحقيق  است.  شده  افزوده 

آن  از  ذكری  مدنی  قانون  در  كه  نيز 
دادرسی  آئين  قانون  در  بود،  نشده 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی 1379 و در مواد 427 تا 435 
آن، به همراه جزئيات بيان شده است.

مقدمه:	
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اما از جمع موادی كه متعرض بحث ادلة اثبات جرايم شده اند، به طور كلی داليل ذيل به عنوان 
»داليل كيفری« به دست می آيد:

1- اقرار                              2- شهادت شهود
3- علم قاضی                    4- قسامه )كه مخصوص جنايات است(

حدود	صالحيت	بازپرس	در	دادسرا
با احيای دادسراها در سال 1381، مطابق اصالحيه قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب، 
صالحيت كشف، تحقيق و تعقيب اكثر قريب به اتفاق جرايم، به دادسرای عمومی و انقالب محول 
گرديد، كه در نتيجة آن، رابطة ميان نهاد دادسرا و دادگاه های كيفری پس از گذشت قريب به هشت 
سال، مجدداً برقرار شد ؛ با اين تفاوت كه اين بار با آئين دادرسی كيفری ای مواجهيم كه بر مبنای 
عدم وجود دادسرا در سيستم كيفری، در سال 1378 به تصويب رسيده است و الجرم، قانون گذار 
برای تعيين و تبيين حدود صالحيت دادسرا، قايل به تغييراتی چند در قانون تشکيل دادگاه های 
قانون در سال 81 شده و  اين  انقالب 1373 )قانون حذف دادسرا(، مطابق اصالحية  عمومی و 
حدود صالحيت دادسرا را ذيل يک ماده )يعنی ماده 3، كه خود شامل چندين بند و تبصره است( 
بيان نموده است. قانون گذار در اين ماده آورده است : »... تشکيالت، حدود صالحيت، وظايف و 
اختيارات دادسرای مذكور تا زمان تصويب آئين دادرسی مربوطه، طبق آئين دادرسی كيفری 1378، 
مصوب كميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسالمی... می باشد.« كه اكنون با گذشت بيش 
از پنج سال، هنوز آن »آئين دادرسی مربوطه« به تصويب نرسيده، بلکه به تازگی تقديم مجلس شده 
است. اين در حالی است كه اخيراً اجرای قانون آئين دادرسی كيفری 78، برای يک سال ديگر تمديد 
شده است. بنابراين كماكان دادسرا با قانونی كه بر مبنای نبود آن تنظيم شده است، اداره می شود 
و طبيعی است كه در اين رهگذر مقامات دادسرا در شناسايی حدود صالحيت و تکليف خود در 

موارد زيادی دچار سردرگمی شوند.
طبق بند »دو« ماده3 اصالحی قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1381، اختيار 
انجام تحقيقات مقدماتی كليه جرايم به بازپرس داده شده است و در جرايمی كه در صالحيت دادگاه 
كيفری استان نيست، دادستان )و به تبع آن داديار( نيز دارای كليه وظايف و اختياراتی است كه برای 
بازپرس مقرر است. بنابراين مطابق اين بند از ماده مذكور، بازپرس درزمينه انجام تحقيقات مقدماتی 
در دادسرا دارای صالحيت عام است باستثنای جرايمی كه رسيدگی به آن ها مطابق تبصره 1 ماده 
20 اصالحيه قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 81 در صالحيت دادگاه كيفری 
استان است. به اين معنا كه مقام ديگری به غير از وی، صالحيت انجام تحقيقات در اين جرايم را 
ندارد. البته در حوزه قضايی بخش، مطابق تبصره 6 ماده مذبور، رئيس دادگاه يا دادرس علی البدل 
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به جانشينی از بازپرس، صالحيت رسيدگی به جرايم مذكور را دارد. عالوه بر اين مطابق قسمت 
اخير بند »و« همين ماده، در اين گونه جرايم، دادستان تا قبل از حضور و مداخلة بازپرس، اقدامات 

الزم را برای حفظ و جمع آوری داليل و آثار جرم به عمل می آورد.
بنا بر آن چه گفته شد، مالحظه می گردد كه بازپرس برای اعمال صالحيت گسترده خود، بايد 
بتواند و اين صالحيت را داشته باشد كه با استفاده از ادلة اثبات جرايم )كه در واقع ابزار كار وی 

محسوب می شوند( اقدام به اظهار عقيده و صدور قرار نهايی نمايد.
حال به بررسی ميزان صالحيت بازپرس در ارزيابی هر يک از ادلة اثبات جرايم می پردازيم:

الف-	اقــرار:
اقرار(  اختيار و قصد مقرحين  بلوغ،  قانونی آن )عقل،  با وجود شرايط  اقرار در صورتی كه 
صورت گيرد، جزمی ترين و در عين حال ساده ترين راه برای اثبات جرم است. چرا كه مرتکب، 
شخصاً با اقرار خود، مسئوليت ناشی از عمل ارتکابی خويش را برعهده می گيرد. بنابراين شکی 
نيست كه بازپرس ) به عنوان يک مقام تحقيق( می تواند بر مبنای اقرار مرتکب و با استناد به آن، 
اقدام به صدور قرار مجرميت نمايد. اما موضوع قابل بحث در اين مورد آن است كه آيا در مواردی 
كه تعدد دفعات اقرار برای اثبات جرم الزم است، بازپرس با يک بار اقرار از جانب مرتکب، می تواند 

اظهار عقيده به مجرميت نمايد؟
پاسخ به اين سؤال قدری مشکل است اما برای ارائه يک پاسخ اصولی، توجه به چند نکته 
ضروری است. اوالً مطابق نظريه شماره 1746/ 7-1372 اداره حقوقی قوه قضائيه، »صدور قرار 
مجرميت بستگی به وجود چنان داليل و مداركی دارد كه اقناع وجدان برای قاضی مرجع رسيدگی 
به نحوی حاصل شود كه اوالً وقوع جرم محرز بوده و ثانياً انتساب آن به متهم مسلم باشد. بديهی 
است ارزش و سنجش داليل و مدارک جمع آوری شده و قرائن و امارات موجود و صحت يا 
عدم صحت اظهارات و تحقيقات، به عهده قاضی مرجع رسيدگی است.« بنابراين با توسل به اين 
نظريه می توان گفت كه با يک بار اقرار، كه تنها در جرايم حدی مصداق می يابد )البته به استثنای 
پرونده های مشمول حد زنا و لواط، چه اين كه مطابق تبصره 3 ماده 3 اصالحی قانون تشکيل دادگاه 
های عمومی و انقالب، چنين پرونده هايی، مستقيماً در دادگاه كيفری شهرستان يا دادگاه كيفری 
استان حسب مورد مطرح می شوند و اساساً بحث اقرار نزد قضات دادسرا در آن ها، موضوعًا 
منتفی است(، اقناع وجدانی برای قاضی حاصل می شود، چرا كه هم وقوع جرم محرز شده است 
و هم انتساب آن به متهم. لذا از اين جهت نيازی به اقرار مجدد نيست. به اين دليل كه مقام تحقيق 
)بازپرس( در پی اثبات و اعمال كيفر بر مرتکب نبوده بلکه وی با احراز وقوع جرم و انتساب آن به 
متهم، اقدام به صدور قرار مجرميت نموده و تکليف قانونی خود را انجام می دهد و عالوه بر اين، در 
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هر صورت اين احتمال وجود دارد كه قاضی دادگاه در مقام صدور حکم، نظر مقام تحقيق را مبنی 
بر مجرميت متهم نپذيرد. حال ممکن است اين نظريه به لحاظ احتمال مغايرت با شرع مورد پذيرش 
قرار نگيرد. اما بايد دانست كه در شرع ، نهادی به نام دادسرا و قراری به نام قرار مجرميت وجود 
نداشته، بلکه همة وظايف كنونی دادسرا و دادگاه را بر عهده حاكم شرع بوده و لذا احراز وقوع جرم، 

احراز انتساب آن به مجرم، اعمال مجازات و اجرای آن، همگی توسط وی انجام می گرفته است.
عالوه بر اين مطابق آنچه گفته شد، در مرحلة دادسرا )تحقيقات مقدماتی(، بازپرس به دنبال 
احراز وقوع جرم است و در مرحلة دادگاه )صدور حکم(، حاكم به دنبال اعمال و اثبات كيفر بر 
مرتکب است. بنابراين به نظر می رسد بايد بين »احراز وقوع جرم« و »اثبات جرم« قائل به تفکيک 
شد. به اين دليل كه احراز وقوع جرم در واقع، احراز عملی خالف قانون و نظم عمومی است )و البته 
خالف شرع(. به عنوان مثال در حد قوادی، با يک بار اقرار مرتکب )در صورتی كه اقرار با تمامی 
شرايط آن صورت گرفته باشد(، انجام عمل خالف شرع و قانون »قوادی« توسط مرتکب محرز می 
شود، اما حد قوادی هنوز بر وی ثابت نشده است، چرا كه مطابق ماده 136 قانون مجازات اسالمی، 

قوادی با دو بار اقرار مرتکب ثابت می شود.
بنابر آن چه گفته شد، به نظر می رسد برای اثبات جرم و محکوميت مرتکب آن به كيفر، ملزم 
به رعايت يک سری قواعد شکلی )كه عموماً در حدود و قصاص و ديات كه مبنای صد درصدی 
شرعی دارند، مشاهده می شود( هستيم كه پس از رعايت اين قواعد، مجازات بر مرتکب ثابت و 
اعمال خواهد شد. در حالی كه در مرحلة احراز وقوع جرم، بازپرس به دنبال اثبات و اعمال كيفر 
نيست تا نيازمند اعمال اين قواعد باشد، بلکه به دنبال تشخيص خالف قانون و شرع بودن عمل 
ارتکابی و انتساب آن به مرتکب است. به عالوه، در مثال ذكر شده، آيا وقتی شخصی كه متهم به 
قوادی است، يک بار نزد بازپرس، نسبت به عمل ارتکابی خويش اقرار می كند، برای بازپرس احراز 
نمی شود كه اين شخص، افراد را برای زنا يا لواط، جمع می كرده است؟ بنابراين در مورد مثال ، 
بازپرس با اين اقرار، قرار مجرميت مبنی بر »ارتکاب عمل خالف شرع جمع و مرتبط كردن افراد 
برای زنا يا لواط، توسط متهم« صادر نموده و پرونده با كيفرخواست به دادگاه فرستاده می شود و در 
دادگاه با توجه به تبصره ماده 59  ، قانون آئين دادرسی كيفری، برای اثبات حد قوادی، بدون توجه 
به اقرار صورت گرفته در مرحلة دادسرا، هر دو بار اقراری كه برای اثبات حد الزم است بايد توسط 
قاضی صادر كننده حکم استماع شود. كه اين موضوع خود دليلی برای اثبات عدم نياز به استماع 

تمامی دفعات اقرار توسط بازپرس است.
اما اگر حتی بنا را بر عدم احراز وقوع جرم »در فرض يک بار اقرار، بدانيم، باز اين سؤال مطرح 
می شود كه اصوالً تکليف چنين پرونده ای چه خواهد شد؟ آيا علی رغم اقرار مرتکب، بايد بازپرس 
قرار منع تعقيب صادر كند؟ آيا با وجود اقرار مرتکب، بازپرس بايد به دنبال جمع آوری ادلة ديگری 
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برای اثبات جرم باشد؟ يا در اين حالت، مرتکب را مستوجب تعزير دانسته و قرار مجرميت صادر 
نمايد؟ در همين مورد اخير، قرار مجرميت تحت چه عنوان مجرمانه ای صادر خواهد شد؟

نبود پاسخ اصولی و متقنی برای سؤاالت مذكور، ما را به اثبات صحت نظرية »جواز صدور 
قرار مجرميت با يک بار اقرار مرتکب در فرض لزوم تعدد دفعات اقرار« توسط بازپرس می رساند.

ب-	شهـادت	شهـود:
در خصوص شهادت شهود چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ جنسيت شهود ، تفاوت هايی 
ميان جرايم وجود دارد. به عنوان مثال، شهادت زنان به تنهايی يا به ضميمه مردان، لواط را ثابت 
نمی كند )ماده 119 قانون مجازات اسالمی(. يا شرب خمر فقط با شهادت دو مرد ثابت می شود 
يا زنای مستوجب حد با شهادت سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن نيز قابل اثبات است و ...

اما در مورد اين كه آيا بازپرس به صرف شهادت يک نفر مجاز به صدور قرار مجرميت خواهد 
بود يا نه؟ اوالً بايد گفت به لحاظ رسيدگی مستقيم به پرونده های زنا و لواط در دادگاه )كه تنها 
در اين گونه حدود بحث جنسيت شهود و شهادت بيش از دو شاهد مطرح است( اصوالً رسيدگی 
به اين پرونده ها در دادسرا موضوعاً منتفی است. شايد بتوان گفت يکی از داليل قانون گذار برای 
رسيدگی مستقيم به اين پرونده ها در دادگاه، اين موضوع باشد كه با طرح در دادسرا، امکان صدور 
قرار مجرميت بر مبنای شهادت شهودی كمتر از تعداد مقرر و يا عدم رعايت جنسيت شهود وجود 
دارد بنابراين برای جلوگيری از بروز چنين مشکالتی )از جهت اهميت پرونده های موصوف( امر 
به رسيدگی مستقيم آن ها در دادگاه بدون نياز به صدور قرار مجرميت و كيفرخواست نموده است.
ثانياً با وصف باال صدور قرار مجرميت بر مبنای شهادت يک شاهد، در حدود غير از زنا و لواط 
و ساير جرايم تعزيری و قصاص و ديات مصداق می يابد. اين در حالی است كه اصوالً در همة اين 
مصاديق، نياز به شهادت دو شاهد مرد برای اثبات جرم است. بنابراين با توجه به استدالل پيش گفته 
در مبحث اقرار، می توان گفت به لحاظ طريقيت داشتن شهادت شهود برای حصول اقناع وجدانی 
در بازپرس، با شهادت يک شاهد نيز امکان اقناع وجدانی برای صدور قرار مجرميت وجود دارد.   

ج-	علــم	قاضــی:
همان طور كه قباًل اشاره شد، قانون مجازات اسالمی، علم قاضی را در عداد ادلة اثبات برخی 
از جرايم آورده و در برخی از جرايم، مورد اشاره قرار نداده است اما با استناد به اطالق ماده 105 
ق.م.ا.، علم قاضی را می توان يکی از راههای اثبات همه جرائم دانست. مطابق اين ماده ، علم قاضی 
از جمله ادلة اثبات مطلق جرايم واجد جنبه حق اللهی و حق الناسی است. كه البته شرط پذيرش آن 

تحصيل از طرق متعارف و استناد آن بر مبادی حسی است.
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اما نکته قابل توجه در اين ماده، استفاده مقنن از لفظ »حاكم« است و علم حاكم را از جملة ادلة 
اثبات جرايم دانسته است. لکن بايد دانست كه مراد از علم در اين ماده، علم شخصی قاضی است كه 
در رأس ساير ادله و مافوق آنها قرار دارد و حتی در صورت تعارض ، بر آن ها مقدم است. اما آنچه 
كه در اين نوشتار بيشتر مورد توجه است، علمی است كه مستحصل و مستخرج از محتويات پرونده 
و ادلة ارائه شده از سوی اصحاب دعوا از جمله شهادت و اقرار است كه اين موضوع از پذيرش 
نظرية طريقيت ساير ادله برای دستيابی قاضی به اقناع وجدانی، بدست می آيد. در نهايت بايد گفت 
كه در حدود و قصاص و ديات، چنانچه برای قاضی از طريق ادلة منصوص و با نام، مانند شهادت 
و اقرار، امتناع وجدانی حاصل شود تعداد شهود و دفعات اقرار بايد به همان ترتيب و ميزانی باشد 
كه شارع معين كرده است و حال آنکه در تعزيرات، اقناع قاضی می تواند بر مبنای ادلة موجود در 
پرونده، يا با تعداد شهودی كمتر و دفعات اقراری نازل تر حاصل شود.  الزم به ذكر است كه اين 
نظريه، نظرية پيش گفته در خصوص عدم نياز به اقرار مجدد و يا شهادت ديگر شهود، در صورت 
حصول اقناع وجدانی برای قاضی را رد نمی نمايد چرا كه آن نظريه در خصوص احراز وقوع جرم 

در مرحلة دادسرا و اقناع وجدانی قاضی تحقيق و نه حاكم بوده است.
اما در خصوص علم قضات دادسرا )اعم از داديار بازپرس و دادستان( نظريه ای از اداره حقوقی 
به شماره 7/124-1364 به اين مضمون وجود دارد كه »مراد از علم قاضی، علم قاضی صادر كنندۀ 
رأی است و علم قاضی تحقيق يا دادستان برای حاكم دادگاه حجيت ندارد و دليل قاطع محسوب 

نمی گردد ولی می تواند از امارات باشد.« از اين نظريه نکات ذيل به دست 
می آيد؛ اوالً مطابق قسمت اخير نظريه، قضات دادسرا، می توانند بر مبنای علم خود عقيده به 
تقصير يا رفع تقصير از متهم داشته باشند، هر چند كه اين علم آن ها برای قضات دادگاه حجيت 
نداشته بلکه در حد يک اماره باشد. چرا كه در هر صورت علم يک فرد برای فردی ديگر، علم 
حاصل نمی كند بنابراين، اين كه قاضی دادگاه بر مبنای علم قاضی دادسرا اقدام به صدور حکم 

نکند از وی پذيرفتنی است.
ثانياً، علی الظاهر اداره حقوقی در تفکيک رأی از حکم دچار اشتباه شده است، چرا كه رأی اعم 
است از حکم و قرار. كه اگر اين اشتباه را سهوی ندانيم بايد گفت قضات دادسرا نيز می توانند در 
صدور رأی به علم خود استناد نمايند اگر چه قاضی دادگاه اين علم را مبنای صدور حکم خود 

قرار ندهد.
و نکته آخر در اين خصوص آن است كه در عبارت »علم قاضی« لفظ قاضی به صورت عام به 
كار رفته است و شامل قضات دادسرا نيز می شود چرا كه بر مبنای نظرية ديگری از اداره حقوقی 
قوه قضائيه به شماره 7/4273-67 »كلمة قاضی مذكور در اصل يکصد و هفتاد و يکم قانون اساسی 

جمهوری اسالمی اعم است از قضات دادگاه ها و دادسراها.«



93

سال چهارم . شماره هفتم . بهار و تابستان 1391 دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

د-	قســامــه:
قسامه به عنوان دليل اثبات جرم تنها مخصوص جنايات است. كه در قتل عمد ثابت كننده 
قصاص نفس و در قتل شبه عمد و خطای محض، ثابت كنندۀ ديه است. اما در جراحات اگر چه 

عمدی باشد، با قسامه فقط ديه ثابت می شود.
قسامه در واقع زمانی قابليت اعمال برای اثبات جرم می يابد كه حاكم به ارتکاب قتل )يا جرح( 
از جانب متهم ظن پيدا كند كه در اين صورت مورد از موارد لوث است و در صورتی كه مدعی 
بينه ای نداشته باشد با قسم پنجاه نفر مرد از خويشاوندان و بستگان نسبی وی، در قتل عمد قصاص 
ثابت می شود كه اين نصاب برای قتل شبه عمد و خطای محض، بيست و پنج نفر مرد خواهد بود.
تحقق لوث و اجرای قسامه ، مقررات زيادی دارد كه پرداختن به همة آن ها از حوصلة اين 
مقاله خارج است. آن چه در اين مبحث مورد نظر ماست، صالحيت بازپرس در صورت مواجهه 

با لوث است.
در مبحث مربوط به قسامه در قانون مجازات اسالمی هم از لفظ حاكم و هم از لفظ قاضی 
استفاده شده است بنابراين بر مبنای قانون مذكور نمی توان حکم كرد كه قسامه تنها توسط حاكم 
قابل اجراست و برای اثبات اين مدعا كه اجرای قسامه از شئونات دادگاه است بايد به دنبال داليل 
ديگری بود. اين در حالی است كه عدم صالحيت بازپرس )به عنوان تنها فرد صالح به رسيدگی قتل 
در دادسرا( در اجرای قسامه، نه بر مبنای قوانين است و نه در اين خصوص رأی وحدت رويه يا 

بخشنامه يا حتی نظريه ای از اداره حقوقی قوه قضائيه وجود دارد.
اما اگر در هر حال، اجرای قسامه را در صالحيت دادگاه بدانيم، اين سؤال مطرح می شود كه در 
صورت حصول لوث برای بازپرس، بر مبنای ظن به ارتکاب قتل توسط متهم، وی بايد چه قراری 

صادر كند؟ آيا می توان برای چنين متهمی، قرار مجرميت و در نتيجه كيفرخواست صادر نمود؟
به گواه بسياری از قضات، اعم از قضات دادگاه كيفری استان و بازپرسان، تاكنون آن ها با چنين 
موردی برخورد نکرده اند. اما اين به معنای عدم امکان تحقق چنين فرضی نيست. به عالوه تکليف 

چنين موردی در قانون نيز مشخص نشده است.
در اين باره ، عده ای نظر به عدم صدور قرار مجرميت و كيفرخواست دارند و معتقدند بايد 
بازپرس، موضوع را به اطالع دادستان برساند و دادستان نيز طی شرحی، از دادگاه كيفری استان 
تقاضای اجرای قسامه را نمايد. در مقابل اين نظر، نظر ديگری نيز وجود دارد كه بر مبنای آن در اين 

فرض، صدور قرار مجرميت و كيفرخواست جايز است.
در خصوص نظر اول بايد گفت: دادگاه كيفری استان كه هم اكنون تنها مرجع صالح برای صدور 
حکم قصاص نفس است، از پذيرش پرونده هايی كه بدون صدور كيفرخواست به آن مرجع ارسال 
می شود خودداری می كند بنابراين صرف اعالم دادستان، نمی تواند مبنای رسيدگی در اين دادگاه 
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باشد. اين سخن بر مبنای مشاوره ای است كه با برخی از قضات دادگاه كيفری استان صورت 
گرفت. در نتيجه نظر اول غيرقابل اجراست.

اما نظر دوم نيز مواجه با اشکال است. پيش تر گفته شد كه مطابق نظرية اداره حقوقی، برای 
صدور قرار مجرميت بايد اقناع وجدانی برای بازپرس حاصل شود در حالی كه مطابق اين نظر، 
مبنای صدور قرار مجرميت، ظن به ارتکاب جرم است و اصوالً ظن به ارتکاب جرم نمی تواند 
مثبت انتساب جرم به متهم باشد و اگر بازپرس را مکلف به صدور قرار مجرميت در چنين مورد 
نمائيم، او را مکلف به اظهار عقيده بدون ايجاد اقناع وجدانی در وی نموده ايم. بنابراين اين نظر را 

نيز نمی توان پذيرفت.

برای	حل	اين	مشكل،	نگارنده	راه	كارهايی	را	پيشنهاد	می	كند:
الف- اعطاء اختيار اجرای قسامه به بازپرس، كه در نتيجة آن ، اقدام به صدور قرار نهايی كند و 
اگر اين قرار ، مجرميت بود پرونده را با كيفرخواست، برای ادامه رسيدگی به دادگاه كيفری استان 
بفرستد. حتی اگر آن مرجع مانند ساير ادلة ذكر شده )علم قاضی، اقرار نزد قضات دادسرا و ...( 
قسامة صورت گرفته توسط بازپرس را مبنای صدور حکم خود قرار ندهد. اما فايدۀ آن اين است 

كه بازپرس با اقناع وجدان، اقدام به صدور قرار نموده است.
ب- اصالح قانون در اين جهت كه، چنين پرونده هايی بدون نياز به كيفرخواست و تنها بر مبنای 
اعالم دادستان مبنی بر حصول لوث برای بازپرس رسيدگی كننده، پرونده را جهت اجرای مراسم 

قسامه به دادگاه كيفری استان بفرستد.

نتيجه:
نتيجه ای كه از مباحث مطروحه در اين مقاله می توان گرفت اين است كه با توجه به احکام و آثار 
متفاوتی كه بين مراتب فوق التوصيف وجود دارد ، بازپرس در زمينه انجام تحقيقات مقدماتی در 
دادسرا، صالحيت عام و در خصوص جرايمی كه رسيدگی به آنها در صالحيت دادگاه كيفری استان 
است صالحيت خاص دارد و اينکه آيا در موارديکه تعدد دفعات اقرار برای احراز بزه ، الزم باشد 
يکبار اقرار از جانب مرتکب ،كافی برای صدور قرار مجرميت از ناحيه بازپرس است؟ می توان 
گفت كه بررسی ارزش داليل و مدارک بر عهده قاضی دادگاه است چون مقام تحقيق ، در جايگاه 
اثبات جرم و اعمال كيفر نيست بلکه نقش احراز ماوقع را دارد و نيازمند اعمال اين قواعد نيست. 
همين استدالل در بحث شهادت نيز مصداق دارد وليکن در مورد علم قاضی بايد پذيرفت كه مراد از 
علم قاضی، علم قاضی صادر كننده رأی است و علم قاضی تحقيق يا دادستان برای دادگاه ، حجيّت 
ندارد و دليل قاطع محسوب نمی شود ولی می تواند از امارات باشد ، و نهايتاً در مورد صالحيت 
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بازپرس در صورت مواجهه با لوث بايد گفت كه عدم صالحيت بازپرس در اجرای قسامه نه بر 
مبنای قوانين است و نه در اين خصوص رأی وحدت رويه يا حتی نظريه ای وجود دارد و اينکه 
در صورت تحقق لوث ، مرجع تحقيق ، چه قراری بايد صادر كند؟ در اين مورد ، دو نظر می توان 
داد؛ يا قائل به عدم صدور قرار مجرميت وكيفرخواست بود كه بر اين اساس ، موضوع بايد از طريق 
دادستان به دادگاه كيفری استان انعکاس يابد و يا اينکه اعتقاد بر اين داشت كه صدور قرار مجرميت 
و كيفرخواست ، جايز است. النهايه اينکه اعطاء اختيار اجرای قسامه به بازپرس و اصالح قانون در 

اين جهت از راهکارهای ابرازی می  باشد.

پی	نوشت:
  . ادله اثبات دعاوی كيفری، گروه پژوهشی حقوقی دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،  انتشارات دانشگاه رضوی

2. تبصره ماده 59 قانون آئين دادرسی كيفری: »در مواردی كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند 
رأی دادگاه 

می باشد، استماع آن توسط قاضی صادر كننده رأی الزامی است.«
3 . محمد آشوری- آئين دادرسی كيفری – ج دوم – انتشارات سمت – چاپ ششم 1384 – صص 276-277

منابـــع:
الف(	قوانين:

1. قانون آئين دادرسی كيفری دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری مصوب 1378.
2. قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379.

3. قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1373 و اصالحية آن در سال 1381.
4. قانون مجازات اسالمی مصوب 1370.

5. قانون مدنی
ب(	كتب:

1. آشوری محمد ، آئين دادرسی كيفری ، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ ششم 1384.
2. ادله اثبات دعاوی كيفری، گروه پژوهشی حقوقی دانشگاه علوم اسالمی رضوی،  انتشارات دانشگاه رضوی، چاپ دوم 1385.

3. نظريات اداره حقوقی قوه قضائيه در زمينه مسائل كيفری، 1357-1358 جلد اول، تهيه و تنظيم از آقايان غالمرضا شهدی و 
سروش ستوده جهرمی

4. پاسخ و سؤاالت از كميسيون استنقاثات و مشاورين حقوقی شورای عالی قضايی، جلد 1و2 ، 1364
5. آملی، مرتضی؛ صالحيت در امور كيفری، پايان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران، 1365

6. ضرابی، غالمرضا، آئين دادرسی كيفری، چ1 ، كتابخانه گنج دانش، 1372
7. قاسم زاده،ح؛ »اصول استنطاق«، پلی كپی دانشگاه حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران، 1370.
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فصل	اول:	
	اوصاف	اسناد	تجاری:	

 الزم به ذكر است كه اوصاف اسناد تجاری كه ذياًل مورد بررسی قرار می گيرد ناشی از عرف و 
رسم بازرگانی بازرگانان می باشد كه بنا به ضرورت و نياز تجار در طی دوران تجارت حاصل و 

ايجاد شده و از سوی قانونگذار مورد حمايت قرار گرفته است. 

	1-	وصف	تنجيزی:	
 چنانچه بين حقوق تجارت و حقوق مدنی در زمينه اعمال حقوقی در حقوق مدنی و اسناد تجاری 
در حقوق تجارت مقايسه بعمل آيد در حقوق مدنی عمل حقوقی در شرايطی خاص گاهاً تابع 
شرايطی خاص می باشد و وفق ماده 184قانون مدنی حسب مورد عقد ممکن است مشروط يا 
معلق باشد كه بعضاً اساتيد حقوق در تعليق در منشا اعتقاد بر صحت و در تعليق در انشاء نظر بر 

اويس	كرم	نژاد	كله	سرايی

اصول حاكم براسناد تجاری

	– وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	گيالن(	و	دانشجوی	كارشناسی	ارشد	رشته	حقوق	خصوصی	

به  تجاری  اسناد  وجود  تاريخ   
تاريخ حقوق تجارت مربوط می شود 
وعلت اينکه اسناد تجاری رواج يافت 
سه دليل عمده ی سرعت- سهولت و 
امنيت تجاری بوده است و به عبارتی 
به جهت آنکه انجام سريع و اطمينان 
به ظاهر و شکل اعمال تجاری بوسيله 
بناچار  شد  نمی  تامين  مدنی  اسناد 
وجود  به  مناسب  كارايی  با  اسنادی 

آمد. 
قابليت  بر  عالوه  تجاری  اسناد 
)موضوع  داشتن  كاشفيت  و  استناد 
به  قائم  مدنی(  قانون   1284 ماده 
دارند  موضوعيت  و  هستند  نفس 
هستند.  مهمی  اوصاف  دارای  و 
تجارت  قانون  در  تجاری  اسناد  از 

نيامده  بعمل  دقيقی  تعريف  ايران 
تجارت  حقوق  علماء  ولی  است 
عام  مفهوم  دو  تجاری  اسناد  برای 
مفهوم  در  اند.  شده  قائل  وخاص 
تجارت  در  كه  ای  نوشته  هر  عام، 
سند  باشد  داشته  كاربرد  بتواند 
اسناد  مقابل  در  ولی  است  تجاری 
تجاری به مفهوم خاص شامل برات، 
سفته و چک می باشد كه به جهت 
توجه خاص قانونگذار اسناد تجاری 
در  شود.  می  گفته  خاص  معنی  به 
ميان اين اسناد برات و سفته وسيله 
پرداخت وعده دار هستند ولی چک 

وسيله پرداخت نقدی است. 
اسناد  بايد گفت  ديگر  نگاهی  در   
تجاری از جمله اسناد عادی هستند 

و تعاريف قانون مدنی در خصوص 
اسناد رسمی )ماده 1287( و ماده 70 
قانون ثبت در خصوص اسناد تجاری 
در  بعضاً  وليکن  نيست.  صادق 
مراودات تجاری اهميت اسناد تجاری 
كمتر از سند رسمی نمی باشد. برای 
مثال ارزش گواهی ورود كاال به بندر 
صادر  كشتيرانی  سازمان  توسط  كه 
می شود و مستند به ماده 1287 ق.م، 
سندی رسمی است نسبت به بارنامه 
عادی  و  تجاری  سندی  كه  دريايی 

است، كمتر است. 
مقاله حاضر در دو فصل، فصل اول 
در اوصاف اسناد تجاری در 6 بند و 
فصل دوم در آثار وصف تجريدی در 

3 بند تحرير شده است. 

مقدمه:	
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بطالن دارند. 
 در حقوق تجارت چنانچه قباًل گفته شد به جهت حاكميت اصل تسريع و تسهيل در گردش 
اسناد تجاری، می طلبد كه هيچگونه قيد و شرطی در صدور اسناد تجاری پذيرفته نباشد و به جهت 
آنکه وجود هرگونه شرط مانع ايفای نقش اساسی و اصولی اسناد تجاری است، اين شروط بی اثر 
خواهند بود. بديهی است به جهت آنکه با صدور اسناد تجاری و به گردش درآمدن آن، جدای از 

منشا صدور خود موضوعيت پيدا خواهد كرد لذا شروط مندرج در اسناد بی اعتبار خواهد بود. 
قسمت اخير ماده 3 قانون صدور چک مصوب مقرر می دارد ))...... هرگاه در متن چک شروطی 

برای پرداخت شده باشد بانک به آن ترتيب اثر نخواهد داد. (( 
 حکم قانون در ماده مرقوم خصوصيتی ندارد تا شامل چک قرار گيرد بلکه به ساير اسناد تجاری 
)سفته و برات( نيز سرايت می كند. بنابراين چنانچه شرطی در سند تجارتی قيد شود، سند را از 

تجاری بودن خارج نمی كند بلکه شروط مذكور بی اثر خواهند بود. 
 البته قانونگذار فقط در خصوص قبولی برات قائل به تفکيک شده است بدين شرح كه از يک 
طرف قبولی مشروط را در حکم نکول دانسته و از طرف ديگر قبول كننده مشروط را در حدود 
شرط نوشته شده متعهد می داند )ماده 233ق.تجارت( مع الوصف اين موضوع فقط مربوط به قبولی 
برات بوده و قابليت تسری به ساير تعهدات مشروط را ندارد. مطابق كنوانسيون ژنو و برخالف 
حقوق تجارت ايران، وجود شرط در اسناد تجاری سند تجاری را باطل و تبديل به سند مدنی 
می كند. البته در خصوص ظهرنويسی مشروط، كنوانسيون ژنو به حقوق تجارت ايران نزديک و 

صرفاً شرط را باطل می داند. 
 )بابک مسعودی- مقاله اصول حاكم بر اسناد تجاری- مجله كانون وكالء شماره 2( 

	2-	وصف	شكلی	)فورماليسم(:	
 شرايط شکلی سند تجاری را ماده 223 قانون تجارت احصاء كرده است. اين شرايط چنان دارای 
اهميت است كه در ماده 226 قانون تجارت فقدان آن از موجبات خروج سند از زمره اسناد تجاری 
می شود. فلذا برهمين اساس ايراد نقص شکلی اسناد تجاری استثنايی بر اصل عدم توجه ايرادات 
بوده و عليه تمامی دارندگان قابليت استماع را دارد و اصل استقالل امضاء ها را نيزتحت الشعاع 

قرار می دهد. 
 در حالی كه اعمال حقوقی مبتنی بر ماهيت بوده و تشريفات شکلی در آن اهميت كمتر دارد 
اهميت  از چنان  اسناد تجاری شرايط شکلی  دارد. در  قراردادها حاكميت  بودن  و اصل رضايی 

برخوردار است كه عدم رعايت شرايط شکلی موجب بی اعتباری سند تجاری می شود. 
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3-	وصف	عمل	به	ظاهر:	
 رواج و گردش اسناد تجاری به جهت اعتبار و تمکن و نام تاجر و امضاءكنندگان آن می باشد و به 

نحوی از اعتمادی كه در اسناد تجاری به امضاءكنندگان آن می شود بايد حمايت كرد. 
 در قواعد حقوق مدنی اراده باطنی حکومت دارد و كسی در مقابل دارنده مسئول است كه اصيل 
باشد )) كسی كه معامله می كند آن معامله برای خود وی محسوب است مگر آنکه در موقع عقد 

خالف آن را تصريح نمايد يا بعداً خالف آن ثابت شود...(( )قانون مدنی- ماده 196( 
 به اين ترتيب اگر امضاءكننده در زمان امضاء ظاهر خود را نشان دهد و يا بعداً ثابت شود در اين 
صورت اصيل مسئوليت خواهد داشت و نماينده يا امضاءكننده فاقد مسئوليت خواهد بود. برعکس 
در اسناد تجاری، اصل اعتماد و اطمينان حاكم بوده و تئوری عمل به ظاهر، مالک توجه مسئوليت 
است و چنانچه امضاءكننده يا مدير در هنگام امضاء سمت خود را ظاهر ننموده باشد خود مسئول 

خواهد بود هر چند بعداً نمايندگی وی به اثبات برسد. 
 الزم است بيان شود چنانچه مديران شركت در زمان صدور چک، حتی اگر سمت خود را ظاهر 
ننمايند باز با صاحب حساب مسئوليت تضامنی خواهند داشت. بديهی است اين امرفقط در چک 

می باشد و شامل ساير اسناد تجاری نخواهد بود. )قانون صدور چک- ماده 19( 
 مورد ديگر در خصوص وصف عمل به ظاهر زمانی است كه اگر نماينده با وجود تصريح به 
نمايندگی از حدود اذن خارج شود. در اين مورد اسناد تجاری از قواعد حقوق مدنی تبعيت كرده و 
عمل نماينده در حکم اعمال فضولی دليل بوده و مسئوليت شخصی نماينده را در پی خواهد داشت 
كه تعهد ناشی از امضاء سند تجاری به دو بخش قابل تجزيه بوده و درحدود اذن تعهد متوجه اصيل 

و در مورد دوم به لحاظ خروج از اذن، خود نماينده مسئوليت شخصی خواهد داشت. 
 )حقوق مدنی- ماده 674(

4-	وصف	تجاری	بودن	تعهدات	براتی	)دعوی	بازرگانی(:	
 روابط حقوقی منشاء صدور اسناد تجاری می تواند مدنی يا تجاری باشد. چنانچه شخصی اقدام به 
خريد مالی كه واجد اوصاف تجاری بودن نباشد نمايد و يا اقدام به عملی نمايد كه واجد وصف 

تجاری بودن وفق ماده 2 قانون تجارت باشد، اين عمل مدنی و تجاری است. 
 مع الوصف شخصی برای پرداخت تعهد ناشی از عمل مدنی يا تجاری ممکن است اقدام به 
صدور سند تجاری نمايد كه تعهد ناشی از امضاء سند تجاری اصوالً تعهدی تجاری بوده است و 
دارنده سند تجاری از قواعد ساده و موثر حاكم بر اسناد تجاری می تواند استفاده نمايد و امضاء 

سـند تجاری بر خالف منشـا صدور آن كـه می تواند مدنی باشد هميشه تجاری است. 
 قانونگذار ايران با احصاء اعمال تجاری معامالت برواتی را تجاری قلمداد كرد.)قانون تجارت 
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ايران- ماده 2( 
مع الوصف مبادله و صدور چک را از معامالت برواتی جدا كرده و آن را غير تجاری دانسته 

است.)قانون تجارت ايران- ماده 314( 
 بدين جهت از جهت صالحيت محاكم- نحوه رسيدگی و نحوه اجرا اختالف ناشی از اسناد 

تجاری و يا دعاوی تحت حمايت قانونگذار قرار دارد: 

الف(	صالحيت	محاكم:	
	1-	الف(	صالحيت	ذاتی:	

 اگر چه تجارت پيچيده امروز وجود محاكمی كه صالحيت ذاتی رسيدگی به دعاوی بازرگانی و 
تجارتی را داشته باشند الزم و ضروری می نماياند، مع االسف در قانون ايران محاكمی كه صالحيت 
ذاتی رسيدگی به دعاوی بازرگانی را داشته باشند پيش بينی نشده است و رسيدگی به دعاوی 

بازرگانی در صالحيت محاكم عمومی قرار گرفته است.)ق. ا. ر. م- ماده اول( 
 الزم به توضيح است كه در بسياری از كشورها دعاوی تجارتی در صالحيت ذاتی محاكم 
بازرگان  دعاوی  به  تری  شايسته  نحو  به  لحاظ تخصصی خود  به  كه  است  گرفته  قرار  تجارت 
رسيدگی می كنند.)بابک مسعودی- مقاله اصول حاكم بر اسناد تجارتی- مجله كانون وكالء- شماره 
2( اميد آن می رود كه رياست محترم قوه قضائيه حسب اختيارات مقرر در قانون )آئين نامه اجرای 
قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب( حتی المقدور در شهرهای بزرگ كه اكثر اعمال تجاری 
در آن محل انجام می شود با تخصيص شعبی، قضاوت متبحر و متخصص در امور تجاری را به 

اين امر منصوب نمايد. 

	2-	الف(	صالحيت	نسبی:	
 در حقوق ايران اصوالً دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسيدگی می باشد. مع الوصف در 
خصوص دعاوی تجاری قانونگذار ايران خواهان در دعاوی تجاری، را مخيّر نموده است كه عالوه 
بر محل اقامت خوانده می تواند در محل انعقاد قرارداد يا محل انجام تعهد اقامه دعوی نمايد. لذا 
در دعاوی تجاری دادگاه محل اقامت خوانده يا دادگاه محل انعقاد عقد يا دادگاه محل انجام تعهد 
صالح به رسيدگی هستند و خواهان دعوی تجاری مخيّر به انتخاب هركدام از محل های مذكور می 

باشد.)ق. ا. د. م دادگاه های عمومی و انقالب- ماده 13 ( 

	ب(	نحوه	رسيدگی:	
 قبل از تصويب قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب، قانونگذار در خصوص دعاوی 
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بازرگانی قواعد دادرسی اختصاری را مقرر داشته بود و تفاوت بين دادرسی اختصاری و دادرسی 
عادی )تبادل لوايح( را تبيين كرده بود.)ق. ا. د. م مواد 143- 144( ولی در حال حاضر تمامی دعاوی 

بصورت يکسان رسيدگی می شود. 

	ج(	نحوه	اجرا:	
 قباًل طبق بند 5 ماده 191ق. ا. د. مدنی سابق، احکام صادره در دعاوی بازرگانی بصورت دستور 
موقت انجام می شد و درخواست اجرای موقت قبل از انقضای مهلت تجديد نظر از دادگاه بدوی و 
پس از آن از دادگاه تجديد نظر بعمل می آمد كه با تصويب ق. ا. د. م دادگاه های عمومی و انقالب، 
مزايای قانون مزبور حذف و مقرراتی در اين خصوص وضع نگرديد كه اين امر يکی از انتقادهای 
وارد بر قانونگذار سال 79 می باشد. )بابک مسعودی- مقاله اصول حاكم بر اسناد تجارتی- مجله 

شماره 2 كانون وكالء دادگستری مركز( 

	5(	وصف	قابليت	انتقال:	
 يکی از اوصاف بسيار مهم اسناد تجاری قابليت انتقال آن است. چنانچه در ابتدا و مقدمه مقاله 
عنوان شد، تسريع در كار تجارت و آسان بودن عمليات تجاری موجب پيدايش اسناد تجاری شده 
است. بدين جهت انتقال و قابليت واگذاری اسناد تجاری از شاخصه های مهم اين اسناد تجاری 
بوده و گردش اسناد تجاری امروزه از طريق تنزيل بانکی سود سرشاری را نصيب كشور می كند. 

 در پاسخ به اين سؤال كه آيا وصف قابليت انتقال جزء وصف ذاتی اسناد تجاری است يا خير؟ 
بايد گفت كه اگر چه قابل انتقال بودن اسناد تجاری نياز به تصريح ندارد اما جزء وصف ذاتی سند 
نمی باشد و حسب مورد می تواند با اراده صادر كننده يا امضاء كننده غير قابل انتقال باشد و دارنده 
نيز می تواند با همين وضع آن را بپذيرد كه در نتيجه، نقل و انتقال بعدی در قالب انتقال مدنی سير 
خواهد كرد. )بابک مسعودی- مقاله اصول حاكم بر اسناد تجارتی- مجله شماره 2 كانون وكالء 

دادگستری مركز( 
 نکته مهم ديگر اينکه در حين انتقال اسناد تجاری كليه حقوق ناشی از امضائات قبلی سند محفوظ 
مانده و به طور كامل واگذار ميگردد كه انتقال گيرنده سند عيناً دارای همان حقوق انتقال دهنده است. 
ضمن اينکه در هر مرحله از نقل و انتقال يک تعهد جديد نيز به زنجيره متعهدين قبلی اضافه می شود. 
به همين جهت نه فقط حقوق انتقال گيرنده سند كمتر از انتقال دهنده نيست بلکه دارای حقوق بيشتری 
نيز خواهد بود. مع الوصف اين گونه انتقال هنگامی تحقق پيدا می كند كه از طريق ظهر نويسی بعمل 
آيد در غير اين صورت هر گونه نقل و انتقال به وسيله قرارداد جداگانه صرفاً يک واگذاری و انتقال 

مدنی است.)حقوق تجارت- دكتر حسنی- نشر ميزان بهار88- قانون مدنی- ماده 292( 
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6(وصف	تجريدی:	
 از آثار مهم و پر اهميت اسناد تجاری وصف تجريدی می باشد. به عبارتی رابطه حقوقی منشاء 
صدور سند تجاری از رابطه حقوقی ناشی از سند تجاری جداست و تعهدات ناشی از امضاء سند 

تجاری نسبت به تعهدات علت و سبب صدور سند تجاری مجزا است. 
 الزم به ذكر است هميشه صدور سند اعم از مدنی و تجاری مبتنی بر يک رابطه حقوقی منشاء 
می باشد. مثاًل كسی ماشينی را می خرد و سندی فيمابين آنان بعنوان مبايعه نامه تنظيم می شود 
صرفنظر از اينکه سند عادی باشد يا رسمی منشا صدور سند همان خريد و فروش ماشين می باشد. 
 در اسناد تجاری نيز وضع به همين صورت است تاجری جهت خريد مال التجاره به بندر 
تجاری مراجعه می نمايد و اقدام به خريد كاالی تجاری نموده و جهت پرداخت ثمن اقدام به 
صدور سند تجاری برات و... می نمايد. صدور سند تجاری مذكور به دليل وجود و تحقق معامله 
مال التجاره می باشد. و از اين نظر )وجود منشاء صدور سند تجاری يا مدنی( ميان اسناد تجاری 
و مدنی مشابهت وجود دارد. اّما آنچه در اين ميان موجب تمايز اسناد تجاری و مدنی می شود 
اين است كه بر اثر صدور اسناد تجاری رابطه حقوقی جديدی به وجود می آيد كه متکی به خود 
سند تجاری است و حيات حقوقی آن وابسته به حيات رابطه حقوقی منشاء صدور سند تجاری 
نمی باشد. به عبارتی سند تجاری به هر دليلی كه صادر شود پس از صدور و امضاء سند تجاری 
موضوعيت پيدا كرده و رابطه حقوقی مستقلی به وجود می آيد كه اين رابطه جدای از رابطه حقوقی 

منشاء صدور سند می باشد. 
 تعهدات متکی بر سند مدنی هميشه دارای حياتی متزلزل هستند و وابسته به تعهدات منشاء صدور 
خود هستند چنانچه تعهدات منشاء صدور سند مثاًل باطل... باشند تعهدات صدور سند مدنی نيز بی 
اعتبار خواهند شد. وليکن تعهدات متکی بر اسناد تجاری مستقل و قابل اعتماد هستند و مستقل از 
تعهدات منشاء خود هستند لذا دارندگان اسناد تجاری نبايد نگران باشند كه مثاًل معامله منشاء باطل يا 
قابل فسخ باشد چراكه وضعيت معامله منشاء صدور سند تجاری تأثيری در وضعيت تعهدات ناشی از 
صدور سند تجاری ندارد. بديهی است وصف تجريدی فقط در مرحله صدور سند تجاری نمی باشد 
بلکه در كليه مراحل پس از صدور سند، ظهر نويسی يا ضمانت وجود دارد و هر كدام از صادركننده، 

ظهر نويس يا ضامن در مقابل دارنده، جدای از تعهدات منشاء صدور سند، مسئوليت دارند. 

فصل	دوم:	
	آثار	وصف	تجريدی:	

 وصف تجريدی موجب پيدايش دو اصل اساسی تحت عنوان عدم توجه ايرادات و استقالل امضاها 
شده است. 
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	1(	اصل	عدم	استماع	ايرادات:	
 سند تجاری موضوعاً فارغ از مبنا و منشاء دين كه علت بوجود آمدن و صدور سندتجاری بوده 
می باشد و تعهدات ناشی از صدور سند بدون توجه به منشاء آن مورد حمايت قانونگذار قرار 
گرفته است. نظر به مراتب، سند تجاری از ايرادات احتمالی مصون بوده و متعهدين سند تجاری 
نمی توانند با طرح ايراد از پرداخت وجه سند تجاری خودداری نمايند. به عبارت ديگر، توجهی به 

ايرادات نمی شود. 
 اصل عدم استماع ايرادات درماده 170 كنوانسيون 1930ژنو )راجع به برات( به شرح زير مورد 
تأكيد قرار گرفته است. »اشخاصی كه برعليه آنان به مناسبت برات اقامه دعوی می شود نمی توانند 
استناد كنند.  با يکديگر است  آنان  به روابط شخصی  ايراداتی كه مربوط  به  برات  برعليه دارنده 

)مسعودی- بابک- مقاله اصول حاكم بر اسناد تجاری- مجله كانون وكالء مركز شماره 2( 
 مع الوصف اصل عدم استماع ايرادات در قانون ايران تصريح نشده است و به جهت عدم الحاق 
ايران به كنوانسيون ژنو، حتی استناد به مفاد كنوانسيون جای خالی اين اصل در قانون ايران را پر 
نمی كند. با وجود اين، رويه قضائی ايران سعی نموده كه در تثبيت اصل مذكور ايفای نقش نمايد و 

در چندين رأی دادگاه عمومی تهران به استناد اين اصل رأی صادر شده است. 

مستثنيات	اصل	عدم	استماع	ايرادات:	
 بر اصل عدم توجه به ايرادات استثنائاتی وارد شده است كه بصورت زير احصاء می شود: 

	الف(	ايراد	مطروحه	عليه	دارنده	با	سوء	نيت:	
 اصل عدم استماع ايرادات برای حمايت از حقوق دارنده با حسن نيت می باشد. لذا اگر ثابت شود 

دارنده برات يا سند تجاری با سوء نيت می باشد، از مزايای اين اصل بهره سند نخواهد شد. 
 منظور از دارنده با حسن نيت سند تجاری كسی است كه از ايرادات سند تجاری مطلع نبوده و 

سند را با تبانی با خوانده ای كه اطالع بر ايرادات داشته بدست نياورده است. 
 نظر به مراتب، دارنده با سوء نيت كسی است كه با اطالع از ايرادات و علم برعدم مديونيت 

ايراد كننده اقدام به دريافت سند تجاری نموده است. 
 قانون تجارت ايران تعريفی از دارنده با حسن نيت سند تجاری ارائه نکرده است. وليکن رويه 

قضائی تا حدی آن را روشن ساخته و در آراء مختلف محاكم مورد استناد قرار گرفته است. 

	نكته:	
 اماره در خصوص موضوع وجود يا عدم وجود سوء نيت يا حسن نيت وجود حسن نيت است كه 
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به موجب آن هر دارنده ای با حسن نيت تلقی می شود مگر آنکه خالف آن ثابت شود يا به نحوی 
ثابت شود كه سند تجاری را با سوء نيت تحصيل كرده است و اين نتيجه فرض قانونی حاكم بر 

اعمال افراد است. 

	ب(	ايراد	مطروحه	در	رابطه	ايادی	بالفصل	)	طرفين(:	
 چون در رابطه بدون واسطه و مستقيم امضاء كنندگان سند تجاری طرفين از مسائل شخصی و 
ايرادات خود آگاهند، لذا ايراد مطروحه در رابطه ميان اشخاص بدون واسطه و مستقيم آنان مسموع 

بوده لذا اصل عدم استماع ايرادات در مقابل اشخاص ثالث )مع الواسطه( كاربرد دارد. 

ج(ايراد	و	نقص	شكلی	)	عيوب	شكلی	سند	تجاری(:	
 اهميت شکل وظاهر سند تجاری از چنان اهميت برخوردار است كه عدم رعايت شرايط شکلی 
موجب خروج سند از مقررات راجع به اسناد تجاری می شود.)قانون تجارت مواد 223- 308- 

 )224 -311
 ايراد مذكور) ايراد به شکل اسناد تجارتی...(، نه فقط استثنائی بر اصل عدم توجه ايرادات می 
باشد بلکه موجب می شود كه سند تجاری تبديل به يک سند مدنی شود و از زمره اسناد تجاری 
خارج گردد. مآالً موجب مخدوش شدن اصل استقالل امضاء هم می شود. در ايرادات قبلی )در 
مقابل دارنده با سوء نيت- در رابطه ايادی بال فصل- ايراد نقص شکلی( اگر چه ايراد استماع می 
شود ولی در عين حال ساير امضاء كنندگان سند تجاری كماكان متعهد باقی می مانند )اصل استقالل 
امضاء ها( حال آنکه در ايراد نقص شکلی حتی تعهد بقيه متعهدين مخدوش می گردد و دارنده سند 

فقط در قالب حقوق حاكم بر تعهدات مدنی می تواند طلب خود را وصول كند. 
 »مصاديق اين ايراد عماًل بسيار محدود و ناظر به مواردی است كه سند تجاری در زمان طرح 

ايراد توسط مدعی فاقد يکی از شرايط شکلی اساسی مندرج در ماده223 قانون تجارت باشد. 
هنگام  وليکن  بوده  مفقود  سند  زمان صدور  در  شرايط  اين  از  برخی  كه  مواردی  در  واالّ   
ظهرنويسی تکميل شده باشد به نظر نمی رسد ايراد نقص شکلی قابليت استماع داشته باشد چرا 
كه از يک طرف اين عمل ظهور در تفويض نيابت به تکميل كننده داشته و از طرف ديگر مفاد 
223 قانون تجارت تصريحی مبنی به ضرورت وجود شرايط شکلی در زمان صدور برات ندارد 
و باالخره اصل كلی حمايت از دارندگان اسناد تجارتی نيز مقتضی تفسير مضيق ماده 223 قانون 
تجارت می باشد« )مسعودی- بابک- مقاله اصول حاكم بر اسناد تجاری- مجله كانون وكالء 

مركز شماره 2( 
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	د(	ايراد	جعل	امضاء:	
 در صورتی كه يکی از امضائات متن يا ظهر سند جعل شده باشد صاحب امضاء مجعول می تواند 
دربرابر دارنده سند تجاری به ايراد جعل امضاء خود متوسل گردد كه قبول اين ادعا به جهت نظم 
عمومی است بخاطر آنکه جامعه در برابر عمل مجرمانه جعل نمی تواند بی تفاوت باشد و عرف 

بازرگانی نيز از كسی كه مدعی جعل امضاء شده حمايت می كند. 
 البته اين ايراد موجب نقص شکلی سند و خروج آن از عداد اسناد تجاری نمی شود به جهت 
اين  از  برای صدور و گردش )ظهرنويسی( سند تجاری كفايت می كند و  امضاء مجعول  آنکه 
جهت خدشه ای به اصل استقالل امضاءها وارد نمی كند. ) يعنی ساير امضائات اثر داشته و تعهد 
امضاء كنندگان ديگر به قوت خود باقی خواهد بود و دليلی برای تبديل اسناد تجارتی به سند مدنی 
مالحضه نمی شود.( در اين زمينه ديوان عالی كشور نيز گواهی و تأييد كرده كه ادعای جعلی بودن 

امضاء ظهرنويس به فرض صحت موجب سقوط مسئوليت صادركننده را فراهم نمی كند. 

	ه(	ايراد	عدم	اهليت:	
 اهليت، شايستگی و ظرفيت شخصی برای انجام معامله و هر عمل حقوقی می باشد. چنانچه 

شخصی برای انجام امور حقوقی اهليت نداشته باشد عمل می تواند باطل و غيرنافذ باشد. 
 در صدور اسناد تجاری چنانچه متعهدی اهليت الزم را نداشته باشد می تواند در مقابل دارنده 
سند تجاری به عدم اهليت خود استناد كند. چراكه اصل حمايت از حقوق محجورين چنين امری را 
اقتضا می كند. » در اين باره ماده 7 كنوانسيون 1930 ژنو بطور ضمنی ايراد عدم اهليت را همرديف 
ايراد جعل امضاء آورده است.« ) مسعودی- بابک- مقاله اصول حاكم بر اسناد تجاری- مجله كانون 

وكالء مركز شماره 2( 
 به نظر می رسد اين ايراد و احتمال پذيرش آن تأثيری در تعهد ساير متعهدين بر اساس اصل 

استقالل امضاء نخواهد داشت. 

و(	ايراد	تحصيل	مجرمانه	سند	تجاری)	به	واسطه	سرقت-	خيانت	در	امانت-	كالهبرداری	و...(:	
 اين مورد نيز مثل ادعای جعل برای اشخاص كه مدعی تحصيل سند تجاری به ساير طرق مجرمانه 
می باشند قابل اعمال است. اگرچه قانون دليل تصريحی در اين خصوص ندارد ليکن قانون صدور 

چک در اصالحات سال 1372 به آن تصريح نموده است. 
 مطابق ماده 14 قانون مذكور، هر يک از امضاءكنندگان چک )صادر كننده يا ظهرنويسان( به 
داللت تبصره يک ماده 14) كه واژه ذينفع را به معنای ظهر نويس دانسته( می توانند ايراد خود را 
عليه دارنده چک مطرح و از شمول اصل عدم استماع ايرادات خارج باشند. نکته قابل توجه اينکه 
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ايراد مدعی حتی عليه دارنده با حسن نيت كه از مجرمانه بودن نحوه تحصيل سند بی اطالع است 
نيز مسموع خواهد چراكه ادعای او نتيجه حمايت اصولی جامعه بوده و استماع چنين ايرادی را 

تجويز می نمايد و مصالح عمومی جامعه برمصلحت فردی اشخاص غلبه دارد. 
 مع الوصف قانونگذار در ماده 14 قانون صدور چک ادعای مفقودی را نيز به ايراد تحصيل 
مجرمانه افزوده است و حال آنکه منطق حقوقی مالكی بين اين دو عنوان مجرمانه نمی بيند و لذا به 
نظر می رسد ادعای مفقودی چک در حدود نص قانون يعنی منحصراً در رابطه با چک قابل اعمال 

باشد و نمی توان به ساير اسناد تجارتی خاص )برات و سند( تسری داد. 

3(	اصل	استقالل	امضاءها:	
 هر يک از امضائات مندرج در متن و ظهر سند تجاری مستقل و بدون توجه به ساير امضائات 
سند اعتبار داشته و قائم به خود است. اين اصل نتيجه منطقی پذيرش وصف تجريدی اسناد تجاری 
است. بخاطر آنکه مطابق اين وصف، هر امضاء، تعهد مجردی را در عالم حقوق ايجاد می كند كه 

مستقل از علت و منشاء امضاء و نيز مستقل از ساير امضائات به حيات خود ادامه می دهد. 
 فلذا چنانچه يکی از امضائات با ايرادی مواجه شد و تعهد ناشی از آن ساقط شد، تأثيری بر 

تعهدات ساير امضائات نداشته و تعهد ساير امضائات به قوت خود باقی خواهد بود. 
 متون حقوقی ايران درباره اين اصل تصريحی ندارد. ليکن اصل مذكور در ماده 7 كنوانسيون 
1930 ژنو )راجع به برات( آمده است. )مسعودی- بابک- مقاله اصول حاكم بر اسناد تجاری- مجله 

كانون وكالء مركز شماره 2( 
 الزم به ياد آوری است چنانچه سند تجارتی فاقد يکی از شرايط اساس شکلی مندرج در ماده 
223 باشد اصل استقالل امضاء كارآيی خود را از دست می دهد چراكه در اين صورت سند مذكور 

از زمره اسناد تجاری خارج شده و محلی برای اعمال اصل استقالل امضاء باقی نخواهد ماند. 

	نتيجه:	
 اسناد تجاری به خاطر داشتن بعضی اوصاف و ويژگيها از اسناد معتبر بوده و می باشد و مطالعه ای 

اختصاصی جدای از اسناد غير تجاری )مدنی( می طلبد. 
 به همين جهت مثاًل اگر براتی صادر شد دارنده برات نبايد مجبور باشد پيرامون روابط پنهان 
منشاء صدور سند تحقيق نمايد چرا كه از نظر او صدور سند تجاری به خودی خود اهميت داشته 
و برای استيفاء حقوق وی كفايت می نمايد )وصف تجريدی( و به همين خاطر از سمت نمايندگی 
احتمالی بعضی از امضاء كنندگان سند تجاری نبايد بيمناک بود و امضاء كنندگان سند تجاری بدون 
توجه به سمت نمايندگی احتمالی، شخصاً مسئول و متعهد می باشند )وصف عمل به ظاهر( و نيز 
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بر خالف اسناد صادره مدنی در اسناد تجاری ايرادات احتمالی عليه دارنده سند تجاری مسموع نمی 
باشد مگر در موارد خاص و استثنائی ) اصل عدم استماع ايرادات ( كه در همين راستا و در همين 
امر اسثتنائی نيز طرح دعوی از سوی يکی از امضاء كنندگان تأثيری بر تعهدات سايرين نخواهد 

داشت) اصل استقالل امضاء ها(. 
 با وصف مراتب، اوصاف مذكور غالباً از جنس قواعد تکميلی هستند يعنی محصول نيازهای 
جامعه تجاری هستند كه به همين خاطر جنبه امری آنها كمرنگتر است وليکن در عين حال نبايد 

ماهيت امری برخی از اوصاف مثل وصف شکلی را فراموش كرد. 
 اسناد تجاری امروزه از جايگاه ويژه ای در جامعه مخصوصاً جامعه تجاری برخوردارند و بايد 
همين موقعيت را ميان تجار ايرانی نيز داشته باشد كه برای دستيابی به اين امر شناسائی حقوقی دقيق 

و متفاوت موضوع ضرورت دارد. 
 قانون تجارت ايران متناسب با جايگاه واقعی سند تجاری نبوده و نيست و نيازمند به اصالح 
و بازنگری دارد تا با پذيرش تصريحی اصول حاكم بر اسناد تجاری، اين اسناد از جايگاه بهتر و 

محکم تری برخوردار باشد.
 يقيناً در صورت توجه قانونگذار، در امر اصالح و بازنگری، استفاده از مقررات كنوانسيون ژنو 

و قوانين پيشرفته ساير كشورها ضروری خواهد بود.

منابع: 
1- قانون مدنی ايران

2- قانون تجارت ايران
3- قانون صدور چک

4- قانون آيين دادرسی مدنی
5- آئين نامه اجرای قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب

6- بابک مسعودی- مجله كانون وكالء شماره 2- اصول حاكم بر اسناد تجاری
7- دكتر حسنی- حقوق تجارت

8- دكتر ستوده تهرانی- حقوق تجارت
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قتل را چگونه مجازات كنيم؟

دانش	آموخته	رشته	حقوق	دانشگاه	گيالنزهرا	محمدی	كجيدی	

به  ورود  و  تحصيل  دوره  اتمام  با 
عرصه كار و تحقيق، خودم را عضوی 
ديدم كوچک در حاشيه ی جامعه ای 
بس بزرگ و فرهيخته كه پرچم دار 
عدالت و آزادی و آزادگی اند در ميان 
ساير اقشار تحصيل كرده ی جامعه. 
شهامت نقد و بررسی آرا و نظريات 
بزرگان و پيشکسوتان حقوق بر آنم 
داشت تا به نوبه ی خود قدمی هرچند 
كوتاه اما محکم و مستمر در اين راه 
بس پرفراز و نشيب بردارم تا شايد 
بارقه های كوچک فکرم نويد بخش 
صبحی طالع باشد. فکری كوچک نه 

درخور اما قابل تأمل، روزنه ای برای 
فرار ميطلبد كه آيا مجازات قصاص و 
درموارد جايگزين آن ديه برای جرم 
اگر  باشد؟  می  مناسب  و  كافی  قتل 
چنين است پس دكترين بزرگ دنيا 
پس از سالها تجربه و تبادل نظر در 
پی جنگهای مکتبی و هرج و مرج 
فکری بس بی راه ميروند كه قتل و 
مجازات آنرا به دسته های بزرگ و 
از  مختلف  حاالت  انواع  با  كوچک 
عمدی  قتل  تا  ساده  محض  خطای 
اند!نگاهی  كرده  تقسيم  يک  درجه 
دلسوزانه و فقط كمی عميق به پرونده 

حقوقدان  هر  ايران  در  قتل  های 
بزرگ و كوچکی را به فکر وا ميدارد 
كه چرا يک قاضی فقط بايد از ميان 
چند ماده ی ساده، حکمی به سنگينی 
قصاص يا به سبکی ديه صادر كند 
و  است  مرگ  اش  فاصل  حد  كه 
حيات و بدتر آنکه اين انتخاب را به 
دستهای اوليای دمی ميسپارند كه داغ 
اند و سراسر وجودشان  ديده  عزيز 

غم است و نفرت.
در اين مختصر به دنبال بررسی قتل 
آن  مجازات  بد  و  نيک  ارزيابی  و 

درقوانين ايران هستيم.

مقدمه

فصل	اول	-	تعريف
بحث را با تعريف مختصری از قتل آغاز ميکنم:

 1-1- تعريف لغوی :
آميز  از زمره ی جرايم طبيعی و خشونت  تماميت جسمانی و  از جمله جرايم عليه  قتل  جرم 
می باشد كه عليه جسم و جان افراد ارتکاب می يابد. قتل، انسان را از عزيزترين دارايی خود 
يعنی حيات محروم می سازد و تنها جرمی است كه صدمه ی ناشی از آن غير قابل جبران است 
انجام فعل و ترک  با  به حيات ديگری  لطمه  قتل وارد كردن  )ميرمحمدصادقی،1387،ص19(. 
فعل است يعنی سلب حيات و تعدی به حق حيات يک انسان كه منجر به فوت وی می شود، 
و از نظر لغت شناسان مأخوذ از ريشه عربی و به معنای كشتن)دهخدا،1377،ص162( آميختن 
شراب با آب، شکستن و كاستن از شدت سرما و گرسنگی است. اصل قتل ازاله روح از بدن می 
باشد )خدارحمی،1387،ص42(. در منابع عربی به جای واژه قتل، قصاص را به كار برده اند كه 
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معتقدند قصاص يعنی دنبال كردن و پيگيری نمودن نشانه و اثر چيزی و قصاص دنبال كردن خون 
با مجازات است)نوكنده ای،1383،ص12(. و باالخره قتل عمد، همان خارج كردن روح از بدن 
انسان ديگر با قصد و اراده است و در مقابل، قتل غيرعمد قتلی است كه قصد و اراده مرتکب در 
آن نقشی ندارد. در زبان فرانسه از قتل با عنوان "homicide"  به معنای آدمکشی ياد می كنند 

كه اين واژه در زبان انگليسی هم به همين معنا به كار می رود.
2-1- تعريف قانونی :

در مجموعه قوانين كيفری ايران قبل و بعد از انقالب تعريفی از  قتل ارائه نشده كه متاسفانه 
اين خالء در قانون مجازات اسالمی مصوب1390 هم به چشم می خورد، اهميت تعريف اين 
واژه و موارد مشابه آن به اين خاطر است كه مهم ترين منبع حقوق ايران، قانون است و همه ی 
اين تعاريف حقوقی هرچقدرهم نغز و لطيف باشند قابليت اجرايی نداشته و در هر حال جزء 
منابع فرعی و حاشيه ای محسوب می شوند. در ترمينولوژی حقوق در تعريف قتل آمده است؛ 
لطمه به حيات ديگری وارد ساختن، خواه به واسطه عمل مادی و فيزيکی و خواه به واسطه ترک 
فعل. با توجه به تعاريف ارائه شده، از منظر لغت شناسان و دكترين حقوق . شايد اين جامع ترين 
تعريف باشد؛ ))قتل سلب حيات از انسان زنده ی ديگر است يا ايجاد وضعيتی در شخص كه 
منجر به مرگ مغزی او شود((. در مقابل، قانونگذار فرانسه در ماده 1-221 مقرر می دارد عملی 
كه به طور ارادی منجر به مرگ ديگری شود جرم قتل به شمار آمده، كه اين همان تعريف قانونی 

قتل در قوانين كيفری كشوری خواهد بود. 

فصل	دوم-	انواع	قتل
قتل در ايران و ساير كشورها به انواع مختلفی تقسيم می شود، كه هر يک ار آنها ضوابط و شرايط 
گوناگونی دارند. در حقوق ايران قتل به دو دسته ی عمد و غيرعمد تقسيم می شود. قانونگذار 
ايران با توجه به منابع فقهی در ماده 204 قانون مجازات اسالمی قتل را به سه نوع عمد، شبه عمد 
و خطای محض تقسيم كرده كه در ماده 206 مصاديق قتل عمد و در ماده 295 موارد قتل غير 
عمد شامل شبه عمد و خطای محض را بيان نموده. البته اين تقسيم بندی جامع نيست چرا كه 
در حقوق كيفری ايران با توجه به مواد ديگر قانون مجازات اسالمی دسته ی ديگری از قتل های 
غير عمد با عنوان "در حکم شبه عمد" و "در حکم خطای محض" هم ديده ميشود كه اين شاخه 
بندی مبتنی بر ويژگی ها و اجزای تشکيل دهنده ی ركن روانی افراد می باشد. تعاريف انواع 

قتل های غير عمد به قرار زير است:
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قتل شبه عمد- جنايتی است كه مقصود جانی نبوده هر چند فعل واقع شده بر مجنی عليه را 
قصد كرده است. مانند آنکه كسی ديگری را به قصد تأديب به نحوی كه نوعا سبب جنايت نمی 

شود بزند و اتفاقا موجب جنايت گردد.
قتل خطای محض- مرتکب در فعل و نتيجه ی آن عمد ندارد .

قتل در حکم شبه عمد- جنايتی كه آميخته با عمد و خطای محض است اما قانونگذار به 
دليل شرايطی خاص آثار جنايت شبه عمد را بر آن مترتب ساخته است. مانند مورد مندرج در 
ماده 714 كه بيان ميدارد: ))هرگاه بی احتياطی يا بی مباالتی يا عدم رعايت نظامات دولتی يا عدم 
مهارت راننده يا متصدی وسيله موتوری منتهی به قتل غيرعمدی شود به شش ماه تا سه سال 
حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اوليای دم محکوم ميشود.(( قانونگذار در 
اين ماده به دليل شرايط خاص مابين عمد و خطای محض، حکمی به مانند شبه عمد داده است.
قتل در حکم خطای محض- كه ميتوان گفت حکمی تقريبا استثنايی است؛ جنايتی كه بر 
بنا به داليلی مانند جنون،  حسب قواعد و اصول حقوقی می تواند عمد يا شبه عمد باشد اما 
تاثير اراده مجنون از فشارهای  قانونگذار آنرا در حکم خطای محض قرار داده است. به دليل 
روانی و عدم اعتبار قصد، انصاف ايجاب ميکند كه جنايات عمد و شبه عمد مجنون و صغير در 

حکم خطای محض انگاشته شود. 
در حقوق فرانسه نيز قتل به دو دسته ی بزرگ عمد و غيرعمد ولی با زير شاخه های عمد 
ساده و مشدد تقسيم می شود. كه اين امر شرايط مجازات قتل عمد را در اين دو كشور متفاوت 
كرده است. در انگلستان قتل عمدی مانند ايران درجه بندی نشده و تنها يک مجازات برای آن 

در نظر گرفته شده است. )غرباء. 1390(

فصل	سوم-	مجازات
و اما بحث مهم و چالش برانگيزمجازات، آنهم مجازات جرمی كه صدمه ی ناشی از آن غير قابل 
جبران است. به راستی قتل را چه مجازاتی درخور است؟ چگونه شخص جانی را مجازات كنيم 
تا هم بتوانيم عدالت را برپا داريم، هم ضرر و زيان مجنی عليه را جبران كنيم و هم به اصالح 
و تربيت جانی بپردازيم؟ مجازات ها با توجه به اهداف و ويژگی های بنيادينی كه دارند به انواع 
مختلفی تقسيم ميشوند كه متخصصين امر با كمک علوم ديگر چون روانشناسی، جامعه شناسی، 
جرم شناسی و ساير رشته های مربوطه به دسته بندی و ارتباط آنها متناسب با جرايم می پردازند. 
بی شک قانونگذار محترم برای انتخاب مجازات هر جرمی به تناسب جرم و مجازات و لحاظ 
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اهدافی كه مجازات ها به دنبال دارند توجه ويژه مبذول می دارد تا بتواند در پی مجازات مناسب 
كه همچون دارويی ست برای درد بيمار به درمان و اصالح افراد مجرم جامعه بپردازد. همانطور 
كه ميدانيم مجازات ها سه هدف عمده و اساسی را دنبال ميکنند: ترساندن، سزا دادن و بازسازگار 
كردن كه همواره اين اهداف سه گانه در اجرای مجازاتها وجود داشته و دارد. اما گاه برحسب 
زمان و مکان و به داليل مختلفی چون پيروی از احکام دينی يا مسائل سياسی تاكيد بر يک هدف 

بيش از ديگری به چشم ميخورد؛ كه مجازات مربوط به قتل هم از آن مقوله است.
از آنجاييکه جرم قتل و جرايم عليه تماميت جسمانی افراد از شنيع ترين جرايم تاريخ بشريت 
بوده و هنوز هم هست بالطبع، مجازات سنگينی هم با خود به همراه دارد كه قصاص به عنوان 
اولين و شايد به تعبير برخی  اصلی ترين مجازات برای اين دسته از جرايم باشد. در قوانين 
قديمی مثل مجمع القوانين حمورابی و نيز كتب آسمانی قبل به ويژه تورات و با توجه به عدم 
نسخ حکم تورات توسط انجيل، از نظر انجيل و همينطور آيات قرآن، قصاص به طور صريح 
و غير صريح مورد اشاره و تاكيد قرار گرفته است. كه اين امر باعث شده تا همين اواخر)قبل 
از نهضت لغو مجازات اعدام( اين مجازات در اكثر كشورهای جهان عليه متجاوزان به تماميت 
جسمی افراد، اجرا شود. در قانون مجازات عمومی سابق در ماده 170 دقيقا همين موضع دنبال 
ميشد، در حقوق انگلستان ، مطابق قانون قتل مصوب سال 1957 مجازات اصلی قتل عمد، اعدام 
بود)به موجب قانون مصوب سال 1965 مجازات اين جرم از اعدام به حبس ابد به شکل ثابت 

تقليل يافت(.)ميرمحمدصادقی.1387.ص 137(
در حال حاضر در حقوق كيفری ايران قتل دارای مجازات های اصلی و غير اصلی است كه 
در رأس آن مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی برای قتل عمد در نظر گرفته شده است. 
از آنجاييکه قتل عمدی در حقوق ايران درجه بندی نشده، همه انواع آن ، مجازات ثابتی دارند 
برخالف ساير نظام های كيفری مثل آمريکا كه قتل عمدی به عمدی درجه يک، دو و سه تقسيم 
ميشود يا فرانسه كه قبال بيان كرديم قتل عمد را به عمد ساده و مشدد تقسيم كرده است و اين 
امر در عمل مشکالت و مسايل بسياری را به دنبال دارد، چرا كه همگان به وضوح ميدانيم ثابت 
بودن مجازاتی اين چنين سنگين برای جرمی كه اركان اساسی آن صد درصد تحت تاثير عوامل 
گوناگون ، دست خوش تغييرو تحول است قابل تأمل بنظر ميرسد. اينکه ما تنها يک مجازات آنهم 
از نوع سالب حيات برای جرم قتل عمد در نظر بگيريم و بدتر آنکه اختيار اعمال آنرا به اراده ی 
اوليای دم بسپاريم ، بسی جای تأمل دارد . خوب ميدانيم همه محکومين از جمله محکومين به 
قتل، بالفطره مجرم و گناهکار نيستند و مهمتر آنکه خيل عظيمی از اين محکومين از روی هيجان 
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پيامدهای آن دست به  التفات به عواقب و  و يا بی فکری و بدون سبق تصميم و حتی بدون 
چنين جرمی ميزنند؛ حال سوال اين است كه كجای عدالت اقتضا ميکند سرنوشت چنين شخصی 
به دستهای اوليای دمی سپرده شود كه سراسر وجودش غم و نفرت و انتقام است؟ يقين دارم 
قضات محترم در طی سالهای قضاوتشان به چنين باريکه ی تأمل برانگيزی برخورده اند؛ بررسی 
در پرونده های قتل و آمار قصاص و بخشودگی و ديه و تنوع احکام صادره كه بعضا ناهمگون 
و ناهماهنگ است با جريان قتل، اين معضل را آشکارا به رخ ميکشد. گاه ميبينيم كه چند جوان 
كوته فکر و بی خبر از دار دنيا كه تنها بلوغ جنسی شان را پشت سر گذاشته اند و از نظر روحی 
و قوای فکری نارس و نابالغند ) نه به معنای مجنون، سفيه يا غير رشيد( در يک حادثه ی هيجانی 
و از سر خامی و نادانی محض دست به قتلی ميزنند كه خود از هضم آن عاجزند، و بعد از اصرار 
خانواده مقتول بر قصاص و تکليف قاضی به صدور حکم قصاص ، در نهايت منتهی به اجرای 
مجازات قصاص می گردد. اين مجازات به چه ميزان، آن اهداف اساسی و بنيادينی كه در مطالب 
قبلی بيان كرديم را دنبال ميکند؟ چه اندازه به بازسازگاری و اصالح آن مجرم جوان و نابلد می 
پردازد؟ اهميت مطلب در مقايسه با پرونده ديگری است كه در آن بطور مثال ، جانی با يک 
نقشه ی از پيش طراحی شده، با علم و آگاهی و بلوغ فکری و سبک و سنگين كردن جوانب، 
دست به قتل يک مدير شركت ميزند و در نهايت با چکهای سفيد امضای چند ميليونی و... اوليای 
دم را به سکوتی مصلحتی و بالمآل رضايتی ناشايست وا ميدارد؛ اينجاست كه قاضی ميماند و 

دستهای بسته و رويای خوش عدالت.
شايد اين شبهه بوجود بيايد كه نگارنده به دنبال نقد قصاص و حذف آن از مواد قانونی است، 
بايد بگويم كه چنين نيست و مباحث فوق در مقام بيان حسن و قبح مجازات قصاص نيست، 
عرض بنده اين است؛ ثابت بودن مجازات قصاص و عدم تقسيم بندی قتل عمد بر حسب عوامل 
مهم و تاثير گذاری چون سبق تصميم، هيجان، التفات يا عدم التفات مرتکب به پيامدهای جرم، 
به كار بردن اعمال شاقه در قتل و موارد مشابه ديگر؛ كم لطفی و سهل انگاری بزرگ وغير قابل 
جبران است كه عواقب آن طناب داری ميشود شايد به ناحق، به گردن انسانی جامانده از قافله. 

روند روبه رشد زندگی بشر ايجاب ميکند كه هرچه قدم به جلو بر ميدارد الاقل يک اشتباه 
يا نارسايی در گذشته را جبران كند تا بلکه بتواند آجری از بنای آرمانشهر خويش را بر جايش 
بگذارد؛  اگر در قانون مجازات عمومی سابق بحث قصاص يا اعدام مرتکب قتل مطرح بود بدون 
دسته بندی و پيش بينی حاالت مختلف، اميد بود كه بعد از انقالب، اين كاستی به نحوی جبران 
شود تا ديگر شاهد احکامی بدون پشتوانه ی اصول حقوقی نباشيم، اما متاسفانه بعد از انقالب 
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اسالمی ، به دنبال شتاب اسالمی كردن قوانين و مقررات و تطبيق هرچه بيشتر آنها با كتاب و 
سنت اسالمی اين مهم از نظرهادور ماند كه در كنار مبانی استنباط حقوق اسالمی بايد به قواعد 
و اصول حقوقی بين المللی هم توجه شود تا بتوان به وضع قانونی هرچه كامل تر و بی نقص تر 
دست يافت؛ و صرف تکيه بر بخشی از منابع با اين استدالل كه كافی و وافی برای قانون نويسی 
است ، واجد با نتايجی جبران ناپذير خواهد بود. جان و تن آدمی شريف است و هر كس انسانی 
را بکشد، انسانيت را كشته است؛ به يقين راه چاره ای اساسی برای جبران اين ناراستی؛ هم در 
منابع فقهی و هم در اصول و قواعد حقوقی يافت می شود كه فقط همت و نکته بينی متخصصين 

امر را می طلبد. اميد كه اين مهم سرانجام تحقق پذيرد.  

منابع
كتاب	
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اصول متفاوت آئين دادرسی مدني و كيفري و ضرورت تقيد به اين اصول در 
دعاوي مدنی و كيفري

استاديار	دانشگاه	گيالن	و	وكيل	پايه	يک	دادگستري	)كانون	گيالن(دكتر	محمدرضا	نظري	نژاد

حقوق  شاخه هاي  از  جزا  حقوق 
فرد  روابط  به  كه  است  عمومي 
موضوعات  مي پردازد.  دولت  و 
است  عبارت  حقوق  از  شاخه  اين 
و  كيفري«  »مسئوليت  »جرم«،  از 
مدني  حقوق  مقابل،  در  »مجازات«. 
و حقوق تجارت كه ناظر بر روابط 
حقوق  ذيل  است،  يکديگر  با  افراد 
مي شوند.  دسته بندي  خصوصي 
حقوق جزا، حقوق مدني و حقوق 
معروفند  ماهوي  حقوق  به  تجارت 
كه غالباً احکام و ضمانت اجراها را 

بيان مي دارند اما در صورت حدوث 
واقعه و يا اختالف بين اشخاص، نياز 
به رسيدگي قضايي است كه اصول 
و قواعد آن، در آئين دادرسي مطالعه 
حقوق  يا  دادرسي  آئين  مي شود. 
شکلي، مجراي تجلي و بروز قواعد 
كيفري  دادرسي  آئين  است؛  ماهوي 
ناظر بر حقوق جزاي ماهوي و آئين 
دادرسي مدني ناظر به حقوق مدني 
و حقوق تجارت است. پيش بيني دو 
براي دعاوي  متفاوت  دادرسي  آئين 
علت  به  حقوقي،  دعاوي  و  كيفري 

حقوق  بين  ذاتي  تفاوتهاي  وجود 
و  مدني  حقوق  و  سو  يک  از  جزا 
حقوق تجارت از سوي ديگر است. 
ساز  و  اصول  مذكور،  تفاوت هاي 
آئين  براي  را  متفاوتي  كارهاي  و 
دادرسي كيفري و مدني موجب شده 
است. در اين نوشتار ضمن مقايسه  
دو  اين  متفاوت  اصول  بين  اجمالي 
آئين دادرسي، به مطالعاتي كه پاره اي 
دعاوی  به  رسيدگی  در  دادگاه ها  از 
دچارند،  آن  به  كيفری  و  حقوقی 

پرداخته مي شود*.

مقدمه

1-	ويژگي	عمومي	بودن	جرم	و	آثار	و	نتايج	آن
موضوع آئين دادرسي كيفري همانطوريکه گفته شد جرم است. جرم به نظر »دوركيم« اعمالي 
به   )86:1369 )دوركيم،  مي كنند  محکوم  عام  بصورت  را  آنها  جامعه،  يک  اعضاي  كه  است 
نظر او، احساساتي كه از ارتکاب جرم جريحه دار مي گردد، احساساتي هستند كه در ميانگين 
عمده افراد يک جامعه مشترک اند به همين دليل قواعدي كه مضمون آنها، ممنوعيت اين گونه 
كه  هستند  قاعده هايي  مي شود،  محسوب  آنها  قانوني  پشتوانه  جزا  حقوق  و  است  تخطي ها 
به درستي در  قانون آگاهي دارند«،  از  اين است كه همگان  بر  دستور حقوقي معروف »اصل 

مورد آنها كاربرد دارد )همان(
با توجه به اين تعريف از جرم و از طرف ديگر نقش حکومت در اعمال نظم، غالب جرايم در 
عصر حاضر جنبه عمومي دارند؛ به اين توضيح كه جز معدودي از جرايم قابل گذشت كه در آنها 
سرنوشت آغاز و پايان تعقيب در اختيار بزه ديده است، در ديگر جرايم، آغاز يا پايان تعقيب در 

* در اين نوشتار مراد از » ق.آ.د.ک« قانون آئين دارسی كيفری و مراد از » ق.آ.د.م« قانون آئين دادرسی مدنی است.
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اختيار بزه ديده نمي باشد. در همين راستا قانون آئين دادرسي كيفري ايران در ماده 4، جرايم را به 
سه دسته تقسيم مي كند:

1- جرايمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است چه شاكي خصوصي شکايت 
كرده يا نکرده باشد.

2- جرايمي كه با شکايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد.
3- جرايمي كه با شکايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف مي شود.

نظر به استثنايي بودن مصداق سوم، اصل بر عمومی بودن جرايم است مگر اينکه خالف آن 
تصريح شده باشد. در همين راستا برخی قوانين خاص و همچنين قانون مجازات اسالمی در ماده 
726، جرايم قابل گذشت را ذكر نموده است و غير آن، از جرايم غيرقابل گذشت محسوب خواهد 

شد.
ويژگي عمومي بودن جرم و ضرورت حفظ نظم اجتماعي، موجب پيدايش تدابير و اصولي در 
آئين دادرسي كيفري است كه مشابه آن در آئين دادرسي مدنی مشاهده نمی شود. از جمله در آئين 

دادرسي كيفري بايد به موارد زير اشاره كرد:
اطمينان حاصل مي شود  آنها  قول  از  كه  اشخاصي  يا  دادگستري  اخبار ضابطين  و  اعالم   -1

مي تواند مبناي شروع به تعقيب يا تحقيق باشد. )بند ب مادۀ 65 ق.آ.د.ک(
2- در جرايم مشهود در صورتي كه بازپرس ناظر وقوع جرم باشد از جهات شروع به تعقيب 

است. )بند ج ماده 65 ق.آ.د.ک(
3- اظهار و اقرار متهم از ديگر جهات شروع به تعقيب است.

4- كشف جرم ديگر در جريان رسيدگي به يک جرم، امکان تعقيب و تحقيق در مورد جرم 
جديد را ميسر مي كند. )ماده 77ق. آ.د.ک(

)ماده 66  است.  كافي  تعقيب  به  براي شروع  ديده  بزه  غير  اشخاص  توسط  اعالم جرم   -5
ق.آ.د.ک(

6- تحت شرايطي، گزارش ها و نامه هايي كه هويت گزارش دهندگان مشخص نيست، مي تواند 
مبنايي براي شروع تعقيب و تحقيق باشد. )ماده 67 ق.آ.د. ک(

7- امکان شروع به تعقيب حتي اگر محل وقوع جرم معلوم نباشد وجود دارد. )ماده 53 ق.آ.د.ک(
8- امکان تعقيب امور جزايي در مواردي كه منوط به شکايت شاكي خصوصي است، در موارد 

خاص رأساً براي مقامات تعقيب وجود دارد. )ماده 72 ق.آ.د.ک(
9- در جرايم مشهود امکان جلب، توقيف و دستگيري مظنون به ارتکاب جرم، راساً از سوی 

ضابطين قضايي وجود دارد. )مواد 21 تا 24 ق.آ.د.ک(
10- در جريان تعقيب و تحقيقات مقدماتي امکان سلب يا محدود كردن حقوق و آزاديهاي 
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اشخاص تحت عنوان قرارهاي تأمين كيفري وجود دارد. )مواد 33 تا 37 و 132 تا 147 ق.آ.د.ک(
11- تفتيش و بازرسي منازل و اماكن جهت كشف جرم و آالت و ادوات آن مجاز است. )مواد 

96 تا 111 ق.آ.د.ک(
12- جلب متهم و يا حتي شهود در آئين دادرسي كيفري پيش بيني شده است. )مواد 118-117 

و 159 ق.آ.د.ک(
13- مهمترين ويژگي عمومي بودن جرم و ضرورت حفظ نظم اجتماعي، پذيرش اصل آزادي 
داليل در آئين دادرسي كيفري است. در راستاي كشف جرم، مقام تعقيب مقيد به ادله ارائه شده 
نبوده و مي تواند در راستاي كشف حقيقت هر گونه تحقيق انجام دهد. )مواد 39 تا 43 و 45 تا 61 

و 78 تا 111 ق.آ.د.ک(
14- امکان تعقيب نسبت به كليه مرتبطين با متهم اصلی در پرونده كيفري از جمله شريک، 

معاون و... وجود دارد حتي اگر در شکايت شاكي نامي از آنها برده نشده باشد. )ماده 5 ق.آ.د.ک(
15- مقام تعقيب در آئين دادرسي كيفري مقيد به عنوان اتهام انتخابي از سوی شاكي نبوده و 
شاكي نيز الزامي به انتخاب عنوان جزايي براي شکايتش ندارد. وظيفه شاكي بيان ماوقع و درخواست 
رسيدگي است و اين درخواست حتي اگر ناقص و مبتني بر داليل ناكافي باشد مانعي در رسيدگي، 

تعقيب و تحقيق نخواهد بود. )ماده 68 تا 70 ق.آ.د.ک(
اصول فوق در آئين دادرسي مدني مالحظه نمي شود. در آئين دادرسي مدني دادگاه مقيد به 

خواسته انتخابي خواهان و مقيد به ادله ارائه شده توسط اوست. در آئين دادرسي مدني:
1- هيچ دادگاهي تا زماني كه شخص يا اشخاصي ذينفع تقاضاي رسيدگي نکند امکان رسيدگي 

ندارد. )ماده 2 ق.آ.د.م(
2- دادگاه مقيد به خواسته مندرج در دادخواست از سوی خواهان و مکلف به صدور حکم در 
محدوده آن است و نه بيشتر. از طرف ديگر، خواهان نيز جز در موارد خاص و با رعايت شرايط 

ويژه، امکان افزايش خواسته را ندارد. )ماده 40 و 98 ق.آ.د.م(
3- اشخاص غير ذينفع، امکان طرح دعوي ندارند. )بند 10 ماده 84 ق.آ.د.م(

4- سمت خواهان يا اهليت قانوني او اگر محرز نباشد از جهات رد دعوي است. )بند 3 و 5 
ماده 84 ق.آ.د.م(

6- عدم صالحيت دادگاه از جهات عدم رسيدگي است. )بند 1 ماده 84 ق.آ.د.م(
7- دعوي ظني و احتمالي قابل پذيرش نيست. )بند 9 ماده 84 ق.آ.د.م(

8- طرح دعوي عليه اشخاص فاقد صالحيت و يا فاقد سمت مجاز نيست. )ماده 8 و 86 
ق.آ.د.م(

9- برخي از اختيارات براي وكيل بايد تصريح شود، در صورت عدم تصريح، او فاقد اختيار 
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محسوب مي شود. )ماده 35 ق.آ.د.م(
10- دادخواست بايد حاوي شرايط خاص باشد تا امکان رسيدگي فراهم گردد. )48 تا 66 

ق.آ.د.م(
11- عدم رعايت شرايط ابالغ از موجبات تجديد وقت رسيدگي و... است.

12- قاضي در امور حقوقي مقيد به ادله اعالمي است و امکان ابطال دادخواست را در صورت 
عدم امکان صدور حکم دارد. )ماده 95، 96، 259 و 356 ق.آ.د.م(

13- زوال سمت از موجبات توقف دادرسي است. )ماده 105 قانون آ. د.م(
14- در فرض استرداد دعوي و دادخواست، رسيدگی ناممکن خواهد شد. )ماده 106 ق.آ.د.م(
15- امکان جلب گواه در قانون آئين دادرسي مدني مجاز نمی باشد. )مواد 243 تا 247 ق.آ.د.م(

2-	نتايج	اصل	برائت	در	امور	كيفري	و	تفاوت	آن	با	آئين	دادرسي	مدني
حاكميت گفتمان حقوق بشر و ضرورت لحاظ حقوق و آزاديهاي فردي، حقوق كيفري را واجد 
خصيصه هايي متفاوت از حقوق خصوصي از جمله حقوق تجارت و حقوق مدني كرده است؛ به 
اين توضيح كه در حقوق كيفري اصولي ديده مي شود كه در حقوق خصوصي دقيقا شاهد اصولي 

مغاير آن هستيم از جمله:
- در حقوق كيفري، نظر به استثنايي بودن جرم و ضرورت علم و اطالع شهروندان از عمل 
مجرمانه، ضروري است كه عمل مجرمانه در قانون، صريح، روشن و بدون ابهام مشخص گردد 

)اصل قانوني بودن جرم و مجازات(
- نظر به ضرورت صراحت، روشني و فقدان ابهام در قانون جزا قانون مجازات، مضيق و محدود 
تفسير مي شود ودر صورت ترديد، به نفع متهم تفسير مي گردد.)اصل تفسير مضيق قوانين جزايی 

ماهوی(
- اصل در عمدي بودن جرم است و جرايم غيرعمدي استثنايي است.

- در صورت عدم مسئوليت كيفري مرتکب جرم از جمله به علت جنون، صغر، اكراه و...، 
شخص از قلمرو حقوق كيفري خارج مي گردد. 

در مقابل اين اصول، در حقوق خصوصي:
- اصل تفسير موسع قوانين و امکان استناد به عرف و ديگر منابع حقوق وجود دارد.

- فقدان شرايط عامه تکليف از جمله عقل، بلوغ، اختيار و... مانع مسئوليت مدني مرتکب فعل 
ضرري نخواهد بود.

با توجه به ضرورت حفظ حقوق و آزادي فردي، سازوكارها و اصولي در آئين دادرسي كيفري 
وجود دارد كه مشابه آن در اصول آئين دادرسي مدني مالحظه نمی شود. اهميت اين اصول و 
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سازوكارها تا بدانجاست كه گفته شده است اگر خواستار مالحظه رعايت يا عدم رعايت حقوق و 
آزاديهاي فردي در كشوري هستيد، به قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور بنگريد. اصول و تدابير 
متفاوت آئين دادرسي كيفري) با لحاظ اصل برائت و توجه به حقوق و آزاديهاي فردي( را مي توان 

بطور خالصه به شرح زير فهرست نمود:
1- در قوانين آئين دادرسي كيفري، نهاد وكالت متفاوت از آئين دادرسي مدني است.به اين 
توضيح كه در برخی جرايم مهم مندرج در قانون مذكور در راستاي حفظ حقوق و اصل برائت 
متهم، الزامی است كه براي وی اگر به هر دليل،وكيل، اختيار ننمود، وكيل تسخيري انتخاب گردد در 

حاليکه در آئين دادرسي مدني اين الزام وجود ندارد.
2- در آئين دادرسي كيفري و در راستاي حفظ آبرو و حريم خصوصي اشخاص، پاره اي از 

محاكمات، غير علني است.
3- نظر به اينکه مطابق اصول حقوقی، ضروري است كه مجازات منطبق با وضعيت متهم و 
اوضاع و احوال ارتکاب جرم باشد )اصل فردي كردن مجازات( تخصص قضات و استفاده از 

مشاورين و مددكاران اجتماعي، حداقل در جرايم خاص ضروري است.
4- ذكر نام اشخاص در دادرسي های كيفري تا قطعي شدن حکم، ممنوع و مصداق افتراست 

)تبصره 1 ماده 188 ق.آ.د.ک( در حاليکه اين ممنوعيت در آئين دادرسي مدني وجود ندارد.
5- رعايت قيود و تکاليف خاص در تحصيل دليل از جمله منع شکنـجه، قواعد خـاص در 
ورود به منزل غير و... نيز محدوديتهايي است كه به اصل آزادي داليل وارد شده است؛ به عبارت 
ديگر به موازات پذيرش اصل آزادي داليل در آئين دادرسي كيفري، قيود و تکاليفي نيز براي مقامات 

تعقيب پيش بيني شده است كه مبناي آن، ضرورت احترام به فرد و حقوق انساني او است.
6- يکي از بزرگترين تفاوتهاي آئين دادرسي كيفري و مدني را بايد تفاوت آثار اعتبار امر مختوم 

كيفري و حقوقي به شرح زير دانست؛
1-6- شرط وحدت اشخاص در امور كيفري و مدني متفاوت از يکديگر است. به اين توضيح 
كه در دعوي كيفري »آنچه اهميت دارد، طرح و به جريان انداختن دعوي عمومي است و عامل طرح 
كه مي تواند شاكي يا مقام تعقيب )اعم از دادسرا يا رئيس حوزه قضايي( باشد، تأثيري برحصول 

وحدت اصحاب دعوي مورد نظر ندارد« )آشوري 1383: 235(
بنابراين در دعوي كيفري طرح دعوي عمومي توسط هر كس، مانع طرح مجدد آن حتي با 
تغيير شاكي خواهد شد. در حاليکه تغيير شخص در دعوي مدني اين اثر را نداشته و هيچ دعوايي 
نمي تواند مانع از ادعاي شخص ثالث شود و هر بار كه در مسايل مدني، شخص تغيير يافت دعوي 

نيز قابل طرح مي باشد.
 )مفهوم بند 6 مـاده 84 بند 4 مـاده 371 و بـند 4 ماده 426 ق.آ.د.م( )عبـداهلل خدابـخشي قـرار 
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شمـاره 11/2039/85-1386/2/8 از كالسه پرونده 11/2039/85(
نتيجه  در  و  عمل  ارتکاب  با چگونگي  متناسب  تعيين وصف  كيفري چون  دعوي  در   6-2
انتخاب كيفر متناسب در اختيار دادگاه است، به عمل مجرمانه، صرفنظر از عنوان انتخابي رسيدگي 
مي شود. تغيير عنوان يا وصف مجرمانه بعد از رسيدگي كيفري نخستين، از موارد حصول اعتبار 
امر مختوم بوده و مانع رسيدگي مجدد است در حاليکه در دادرسي مدني عنوان و سبب دعوي را 
مدعي انتخاب مي كند و دادگاه نيز از همان عنوان پيروي می نمايد و در نتيجه، حکمي كه صادر 
مي شود نسبي و تابع همان عنوان است و هيچ مانعي ندارد كه با عنوان و جهت ديگري همان حق، 
دوباره مطرح شود و موضوع حکم قرار گيرد چرا كه رسيدگي به عنوان تازه، به تعارض دو حکم 
نمي انجامد؛ به عنوان مثال اگر بدل منافع ملکي به عنوان اجاره بها مطالبه شود و مدعي به دليل 
منجر نشدن تراضي به انعقاد عقد اجاره، محکوم شود، مطالبه همان حق به عنوان اجرت المثل كه به 

استيفاء منافع تکيه دارد، با هيچ مانع قانوني روبرو نمي شود )كاتوزيان، 1388،12(
بار  امر مختوم مي باشد عمل مرتکب است كه يک  آنچه مشمول  در دعوي كيفري   –  6-3
رسيدگي و با هر وصفي مورد حکم قرار گرفته است لذا حضور يا عدم حضور شخص در دعوي 
سابق نمي تواند امر مختوم را نقض و طرح مجدد را تجويز كند، حتي اثبات اشتباه در توصيف نيز 
خللي به اعتبار مورد نظر وارد نمي آورد و به اين بهانه نمي توان دعوي مختومه را به جريان انداخت 

)خدابخشي، همان(
با لحاظ اين موضوع، اعاده دادرسي در آئين دادرسي مدني متفاوت از آئين دادرسي كيفري 
است. در آئين دادرسي مدني، امکان اعاده دادرسي به زيان خوانده اي كه سابقاً در مورد او حکم 
برائت صادر شده است، وجود دارد )مواد 426 تا 441 ق.آ.د.م( اما در آئين دادرسي كيفري اعاده 
دادرسي را نمي توان به زيان متهمي كه حکم برائت اخذ كرده است به جريان انداخت )استفاني و 

لواسور، 1377:1211- آشوري، 1383: 232 و ماده 272 ق.آ.د.ک(
تنها استثناي اين مورد، صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم كفايت دليل است كه برابر بند 3 
ماده 3 قانون اصالح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقالب،مصوب 1381، در صورت پيدايش 

داليل، تنها براي يک مرتبه و با شرايط ويژه مي توان مجددا دعوي كيفري را به جريان انداخت.
با لحاظ تفاوتهاي مذكور، اينک به شرح چند دادنامه و نقد آنها می پردازيم:

3-	نقد	آراء
1-3- پرونده اول: در اين پرونده، شکايتي داير بر خيانت در امانت عليه مديرعامل سابق شركت....... 
مطرح و در اين شکايت، شاكيان آقاي.......... و خانم............... مدعي شدند كه، مديرعامل سابق 
شركت، در مدت تصدي سمت مديريت عاملي از حسابهاي شركت به نفع خود برداشت نموده 
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است. دادگاه به منظور احراز ماوقع، كارشناس رشته حسابداري را انتخاب و به شاكيان تکليف 
مي كند كه دفاتر شركت را جهت ارائه نظريه كارشناسي در اختيار دادگاه قرار دهند. شاكيان دفاتر 
سالهاي 1381 تا 1385 را در اختيار دادگاه قرار مي دهند. در پرونده مطروحه، دفاتر با اعطاء رسيد 
از سوي كارشناس جهت انجام كارشناسي در اختيار او قرار می گيرد. پس از ارائه نظريه  كارشناسي 
به نفع مشتکي عنه و به ضرر شاكيان صادر گرديد، شاكيان متوجه مي شوند كه بجاي دفتر  كه 
سال........ كه تحويل دادگاه شده و توسط دادگاه در قبال اخذ رسيد به كارشناس تحويل داده شده 
بود، دفتري جديد با محتوياتي جديد تهيه و در اختيار دادگاه قرار گرفته است. شاكيان مدعي هستند 
كه مديرعامل سابق كه اتفاقاً در يک مقطع زمانی، حسابدار شركت نيز بوده و دفاتر شركت توسط 
او تهيه شده بود با تباني با كارشناس، دفتر سال... كه به ضرر او بود را معدوم و دفتري جديد با 
محتويات جديد تهيه و تحويل دادگاه نموده اند. با لحاظ اين موضوع و با ادعاي از بين بردن دفاتر 
قديم و جعل دفتر جديد، شاكيان پرونده، شکايتي ديگر داير بر خيانت در امانت، اين بار عليه 
كارشناس منتخب دادگاه مطرح مي كنند. نامبردگان بجاي طرح شکايت كيفري اتالف يا تخريب 
اسناد و جعل عليه كارشناس، به اشتباه شکايت خيانت در امانت مطرح و دادگاه كيفري بخش...... 
كه قانوناً مقيد به عنوان جزايي مورد نظر شاكی نيست، صرفاً به بررسي اركان و عناصر جرم خيانت 

در امانت پرداخته و به شرح زير حکم صادر كرده است:
»... شکات مدعي اند كه پيرو شکايت خود عليه خانم ---- متهم پرونده -----، مشتکي 
عنه نامبرده به عنوان كارشناس از طرف دادگاه انتخاب گرديد و يکي از مستندات شکايت آنان 
دفاتر كل سالهاي 82 و 83 كه دست نويس متهم پرونده بوده عينا در اختيار وي قرار داده و او 
نيز تمام مستندات دال بر حقانيت شکات را از بين برده و دفاتر تازه اي تهيه و تحويل دادگاه داده 
است. دادگاه با مالحظه شرح شکوائيه شکات و لوايح پيوستي، و دفاعيات موجه متهم به شرح 
صورتجلسات دادگاه و لوايح پيوستي نظر به اينکه اركان خيانت در امانت از نظر دادگاه محقق نبوده 
و بزه مذكور ثابت نمي باشد فلذا به لحاظ فقد ادله اثباتي و با حاكميت و اقتضاء اصل كلي برائت به 
استناد بند الف ماده 177 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري حکم به 

برائت مشتکي عنه موصوف صادر و اعالم مي  دارد.« 
با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه........ در مقام تجديدنظرخواهي عيناً رأي صادره را تأييد 
مي كند پس از قطعيت حکم، كارشناس مذكور به استناد رأي مذكور شکايتي داير بر افترا مطرح 
و شکات را به اتهام افترا مطابق دادنامه هاي شماره --- و --- به استناد ماده 697 قانون مجازات 

اسالمي محکوم مي نمايد.
شرح پرونده و حکم دادگاه، به خوبي حاكي از اشکاالت وارد به رأي است كه مختصراً مي توان 

آنها را به شرح زير فهرست نمود:
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نخست؛ قاضي كيفري عليرغم اينکه مأخوذ به بررسي عنوان انتخابي شاكي نيست با تقيد خود به 
عنوان انتخابی وي و بررسي اركان جرم خيانت در امانت و به زعم خود فقد اركان اين جرم، حکم 

به برائت مشتکي عنه صادر كرده است.
دوم؛ عنوان صحيح شکايت شاكي، اتالف سند و جعل سند است كه ارجاع امر به كارشناس 
خط و امضاء و مقايسه تقدم و تأخر زمان تدوين دفتر مورد بحث با دفاتري از شركت كه در دادگاه 
قرار داشت، می توانست به كشف حقيقت كمک كند. دادگاه مذكور اساساً در حکم صادره اشاره اي 
به عنوان صحيح شکايت )اتالف سند و جعل سند( نکرده و خود را مقيد به عنوان انتخابي شاكي 

)خيانت در امانت( و بررسي اركان آن كرده است.
سوم؛ در دادگاه بخش با توجه به عدم تفکيک وظايف دادسرا و دادگاه، در صورت فقد ادله 
اثباتي، )همانطوريکه در حکم دادگاه قيد شده است( معقول آن بود كه قرار منع تعقيب صادر گردد 
تا در صورت حدوث داليل جديد براي شاكي، امکان طرح شکايت مجدد وجود داشته باشد در 
حاليکه دادگاه بخش در اين حکم به لحاظ فقد ادله اثباتي به صدور حکم برائت مبادرت كرده است.
چهارم؛ اگر از نظر قاضي دادگاه بخش، اركان جرم خيانت در امانت محقق نبوده يعني اينکه 
عمل، اساساً جرم نمي باشد، بنابراين صدور قرار منع تعقيب يا حکم برائت به علت جرم نبودن عمل 

بايد صادر گردد و نه فقد ادله اثباتي.
پنجم؛ اگر دادگاه، مدعي فقد ادله اثباتي است، پرسش اين است كه خود با توجه به اصل آزادی 
داليل قاضي جزايي در دعاوي كيفري، چه تالش و تقاليي در جهت احراز حقيقت انجام داده 
است؟ آيا در راستاي كشف حقيقت و با توجه به شکايت شاكي مبني بر از بين بردن دفتر سابق و 
ساختن دفتر جديد، هيچ تحقيق يا بازجويي از جمله ارجاع امر به كارشناس خط و امضاء و... انجام 

داده است؟ پاسخ منفي است.
ششم؛ صدور حکم برائت، مفيد معناي غيرواقعي بودن شکايت شاكي و پاكدستي متهم است؛ 
بنابراين، به عبارت اخري، حکم برائت، ايجاد حق طرح شکايت كيفري افترا براي مشتکي عنه يا 
متهم آن پرونده است. اگر چه اداره حقوقي قوه قضائيه به موجب نظريه شماره        ، شاكي 
را كه جهت احقاق حق به طرح شکايت كيفري مبادرت مي كند، مفتری محسوب نمي نمايد، اما در 
اين پرونده و به استناد احکام قطعي، شاكيان آقاي............. و خانم............. محکوم به تحمل مجازات 
افترا به علت شکايت مطروحه عليه كارشناس شدند. به عبارت بهتر، حکم سراسر اشکال فوق، 

موجد حقي براي متهم در طرح شکايت كيفري گرديد.
به ديگر سخن، مراجعه اشخاص براي احقاق حق و اجراي عدالت در اين پرونده منتهي به 

اعمال مجازات عليه خود عارضين گرديد!!!
هفتم؛ در اين پرونده، خانم.......... نيز به عنوان كاتب دفتر)جاعل( معرفی شده بود كه اساساً هيچ 

7/3894
64/6/26
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تحقيقی از او به عمل نيامد. درحاليکه مطابق صراحت قانون آئين دادرسی كيفری، تعقيب امر جزايی 
نسبت به مباشر، شريک و معاون الزامی است.

2-3	پرونده	دوم
در اين پرونده آقاي الف زمين متعلق به ب را به غير انتقال مي دهد. زمين مذكور در روستای....... واقع 
است با انجام تحقيقات محلي و مشخص شدن مالکيت آقاي ب، شعبه............. دادگاه كيفري.........، 
الف را به اتهام انتقال مال غير )كالهبرداري( محکوم به يکسال حبس به عالوه رد قيمتي كه زمين 
را فروخته است مي كند. پس از صدور حکم كيفري بدوي، الف به ادعاي فقد مالکيت ب تقاضاي 
از حکم صادره تجديدنظرخواهي كرده و  نيز در مورد رد مال،  تجديدنظرخواهي مي كند و ب 
استدالل مي كند كه چون انتقال مال غير، مصداق معامله فضولي است و با طرح شکايت كيفري، 
معامله انجام شده محکوم به بطالن است، رد مال، نبايد ناظر به رد قيمت معاملة باطل باشد بلکه بايد 
رد عين مال، مورد حکم قرار گيرد. شعبه.............. دادگاه تجديدنظر بدون طرح هر گونه پرسشي 
از الف، از ب، دليل مالکيتش را استعالم نمود. ب در پاسخ و ضمن اشاره به استشهاديه محلي كه 
غالب ساكنين محل بر تصرفات دهها ساله وي، پدر و پدربزرگش بر زمين مورد بحث گواهي نموده 
بودند، تأكيد كرد كه پدر وي صاحب نسق زارعانه است ولي از اين نسق، نسخه اي در اختيار ندارد 
ولي از دفترخانه......... قابل استعالم است. توضيح اينکه چون پدر ب در زمان اخذ نسق زارعانه، 
تغيير نام خانوادگي داده بود و نسق زارعانه به نام خانوادگی جديد صادر شده بود و بعد از تغيير نام 
خانوادگي، نامبرده مجدداً به نام خانوادگي اول برگشته بود و در حال حاضر ب به اين نام خانوادگي 
جديد، شناسنامه داشت، امکان گرفتن نسق زارعانه مذكور از دفتر خانه............ براي شخص ب 
ميسر نبود. از طرف ديگر، مدارک مثبت تغيير نام خانوادگي نيز در اختيار نداشت تا به اتکاء آن، 
دفترخانه را مجاب به دادن نسخه ای از نسق زارعانه كند. از اين رو ب از دادگاه درخواست نمود 
كه اگر به رغم استشهاديه محلي، همچنان بر مالکيت او ترديد دارد، مراتب تغيير نام خانوادگي را از 

اداره ثبت احوال و وجود يا فقد نسق زارعانه را از دفترخانه مربوطه استعالم نمايد. 
نکته ديگر اينکه در جلسه دادرسي، محکوم عليه مصرانه از دادگاه درخواست مي نمود كه با دادن 
مهلت به وي، به او فرصت صلح و سازش با شاكي را اعطاء كند. به رغم اين موضوعات، دادگاه در 

مقام تجديدنظرخواهي از حکم دادگاه بدوي، چنين حکم نمود:
»تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه )الف( را وارد و موجه مي داند زيرا شاكي دليلي به مالکيت 
خود در ملک و زمين فروخته شده از ناحيه متهم اقامه و ابراز ننموده بنابراين در اين فرض، تحقق 
بزه فروش مال غير و انتساب آن به متهم مواجه با اشکال مي باشد. بناء عليهذا به تجويز شق 4 بند 
ب ماده 257 قانون آئين دادرسي كيفری با نقض اين بخش از دادنامه مستنداً به ماده 177 قانون 
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مذكور رأي به برائت متهم از بزه انتسابي صادر و اعالم مي نمايد و در خصوص اعتراض ب به نحوه 
رد مال با توجه به نقض دادنامه و صدور حکم برائت متهم، رد مال موضوعاً منتفي و سالبه به انتفاء 

موضوع مي باشد اين رأي قطعي است.
حکم صادره نيز مانند حکم پيشين، شخص شاكي را پشيمان از مراجعه به دادگستري مي نمايد. 
شخص براي احقاق حق و اجراي عدالت به دادگستري مراجعه كرده است اما نه تنها حقش احقاق 
نشده است بلکه حق او دودستي تحويل متهم گرديده است. اشکاالت اين حکم را مي توان به قرار 

زير دانست:
نخست؛ دادگاه كيفري با تلقي جايگاه خود به عنوان دادگاه حقوقي، خود را مقيد به بررسي ادله 
اعالمي شاكي )بخوانيد خواهان( نموده و با توجه به ناتوانی نامبرده از ارائه دليل رسمي مالکيت، 

حکم به تبرئه متهم صادر كرده است.
دوم؛ به عبارت اخري عدم پذيرش اسناد عادي مثبت مالکيت شاكي و لزوم ارائه دليل رسمي 
مالکيت از سوي شاكي، پذيرش مالکيت متهم است. متهمي كه در دادگاه التماس مي كند كه به او 
فرصت صلح و سازش با شاكي داده شود، آيا از نظر دادگاه در عدم مالکيت او شبهه اي نيز وجود 

ندارد كه هيچ پرسشي از او در مورد دليل مالکيت و علت انتقال ملک، نمي شود؟!
سوم؛ انتقال مال غير مصداق جرم است و مطابق قانون آئين دادرسي كيفري از جرايم عمومي؛ با 
فرض وجود داليل عادي مالکيت و امکان استعالم از مراجع ذيربط در مورد داليل رسمي مالکيت، 
وظيفه دادگاه كيفري است تا براي احراز حقيقت) و در فرض ترديد در مالکيت شاكي(، تحقيق 

نمايد.
بلکه مال خود را  نه مال غير،  انتقال مال غير، مبين آن است كه متهم  چهارم؛ عدم پذيرش 
انتقال داده است و صدور حکم برائت وي و منقلب كردن دعوي توسط دادگستري، آثار و توالي 
بسيار ناگوار در روستايي دارد كه شاكي و متهم ساكن آن هستند. در روستاها و محالت به علت 
درگيري هاي قومي و قبيله اي، گاه يک وجب خاک، موجد اختالفات بسيار دامنگيري مي گردد كه از 
دادگستري انتظار فصل خصومت مي رود. در ما نحن فيه، به رغم روشن بودن تکليف دادگستري در 

اجراي عدالت و يا حداقل فصل خصومت، خصومت جديدي شکل خواهد گرفت.
پنجم؛ حکم مذكور نافی حق متهم در طرح دعوی افترا نيز به شرحی كه سابقاً گفته شد نمی 
باشد!!! در اين صورت، شخص شاكی پشيمان از مراجعه به دادگستری بايد هزينه مراجعه خود را 

نيز بپردازد.

3-3-	پرونده	سوم
در اين پرونده خانم الف به عنوان مادر ب و وكيل رسمی او اقدام به انتقال سرقفلي يک باب 
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مغازه واقع در................ به آقاي ج مي كند. پس از فوت خانم الف )وكيل ب(، همسر و فرزند 
بين  از  با فوت موكل  بود و وكالت  انجام معامله، ب فوت شده  اينکه در زمان  ادعاي  با  ب 
مي رود و از اين رو خانم الف به عنوان وكيل، امکان انجام معامله  را نداشته، با طرح دعوی 
عليه ج، ابطال اجاره نامه رسمي و مطالبه اجرت المثل را از دادگاه تقاضا مي كنند. دادگاه بدوي 
اين ادعا را رد و پرونده در شعبه..........تجديدنظر مطرح و اين شعبه با ارجاع امر به كارشناس 
پرداخت  به  محکوم  را  ج  نامه،  اجاره  ابطال  ضمن  تصرف،  ايام  اجرت المثل  محاسبه  جهت 

اجرت المثل ايام تصرف مي نمايد.
با پيدا شدن اسنادي كه حکايت از محکوميت ب به اعدام و مصادره اموال او به نفع دولت 
جمهوري اسالمي ايران از سوي دادگاه انقالب داشت، و اخذ گواهي از دادگاه انقالب اسالمي 
شهر.......خطاب به شعبه............ دادگاه تجديدنظر، شخص ج در مهلت مقرر نسبت به حکم 
صادره تقاضاي اعاده دادرسي نمود و درخواست كرد كه با توجه به اينکه اساسًا مغازه مورد 
ذينفع  آنها در طرح دعوي  و  نداشته  فرزند مرحوم ب(  به خواهانها )همسر و  تعلقي  انتقال، 
نبوده اند، و مالکيت اين مغازه در وضعيت حاضر با دولت جمهوري اسالمي است كه دعوايي 
بدين  تجديدنظر  دادگاه  چهارم  شعبه  گردد.  نقض  است، حکم صادره  نکرده  مطرح  بطرفيت 

شرح اتخاذ تصميم نموده است:
به  مغازه  منافع  از  او  سهم  انتقال  به  نسبت  )ب(  فرزندش  وكيل  عنوان  به  الف  خانم   ...«
خواهان با تنظيم اجاره نامه اقدام نموده است با توجه به فوت فرزندش قبل از تاريخ تنظيم 
نسبت  اجاره  عقد  انعقاد  در  ديگر سمتي  موكل  فوت  با  وكالت  عقد  زوال  با  وي  نامه  اجاره 
به سهم فرزندش نداشته حال كه خواهان، با اين ادعا كه در زمان عقد اجاره آقاي ب بعلت 
مصادره اموالش با تصميم دادگاه انقالب مالکيتي در رقبه موضوع اجاره نداشته است، دعوي 
اعاده دادرسی طرح نموده است. در فرض پذيرش ادعا و صحت دعوي نيز آن دليل ديگري 
در بطالن عقد اجاره خواهد بود و دعوي خواهان را به كيفيت مطروحه از مصاديق بند 7 ماده 
84 قانون آئين دادرسي مدني قرار مي دهد كه در فرض ثبوت ادعا اثر قانوني بر صحت قرارداد 
اجاره كه منظور نظر خواهان است نداشته بلکه تأكيدی خواهد بود بر بطالن قرارداد اجاره كه 
به شرح رأي......... موضوع حکم قرار گرفته است. فلذا به استناد ماده 89 قانون آئين دادرسي 

مدني قرار رد دعوي خواهان صادر و اعالم می گردد اين رأي قطعي است.«
صرفنظر از اشکاالت نگارشي كه به محتواي رأی خلل وارد مي سازد، اشکال اساسي رأي 
شعبه........دادگاه تجديدنظر استان......... آن است كه؛ اگر پذيرفته شود كه ملک موضوع دعوي 
از آن دولت جمهوري اسالمي است، انتقال آن به غير توسط خانم الف، مصداق معامله فضولي 
يا بطالن معامله  باطل. صحت  نه  است. معامله فضولي معامله اي است كه نه صحيح است و 
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فضولي منوط به اراده مالک )دولت جمهوري اسالمي( است كه در ما نحن فيه دعوايي طرح 
ننموده است كه بتوان از آن استنباط بطالن معامله را نمود. به عبارت بهتر در وضعيت فعلي، 
المثل )فرزندو همسر ب( به علت مصادره  نامه و مطالبه اجرت  ابطال اجاره  خواهان دعوي 
اموال شوهر در زمان انعقاد قرارداد، مالک تلقي نمي گردند و از اين رو ذينفع در طرح دعوي 
قرار رد دعوي  ماده 84 ق.آ.د.م. مقتضي صدور  بند 10  آنها مطابق  محسوب نشده و دعوي 
دعوايي طرح  نيز  ملک  مالک  عنوان  به  ايران  اسالمي  دولت جمهوري  ديگر،  از سوي  است. 
نکرده است تا دادگاه به استناد آن، ضمن بطالن معامله حکم به اجرت المثل ايام تصرف دهد. 
در اين پرونده اقدام دادگاه در تلقي معامله انجام شده به بطالن، مصداق اقدامي است كه از 
سوي مالک درخواست نگرديده است. قطع نظر از اين اشکال كه ناشي از ناديده گرفتن اصول 
آئين دادرسي مدني است، پرسش اين است كه با اين حکم، تکليف اجراي حکم صادره قبلی 

چيست؟
دادگاه در حکم سابق، ضمن ابطال اجاره نامه  رسمي، خوانده را محکوم به پرداخت اجرت 
المثل ايام تصرف در حق ورثه شخص ب نمود. آيا اين حکم به منزله تأييد حکم سابق است؟ 
ظاهراً پاسخ اين پرسش، مثبت است. در اين صورت آيا فرزند و همسر ب امکان اجراي حکم 
صادره را خواهند داشت؟ عقاًل و منطقًا پاسخ اين پرسش، منفي است اما قرار رد دعوی صادره 
توسط دادگاه تجديدنظر كه ناشی از عدم رعايت اصول آئين دادرسی مدنی است، در مورد اين 

پرسش متضمن چه پاسخی است؟!

سخن	پاياني
اكثر آراء موضوع نقد حاضر، در دادگاه تجديدنظر صادر و يا تأييد گرديده است. دادگاهي كه 
مركب از قضات متعدد با سابقه اي طوالني است. اما به نظر نمي رسد كه در اشتباه بودن آراء 
صادره ترديدي باشد. اينگونه آراء داراي اشکال، كم صادر نمي شود. به همين علت است كه 
زياد  به شدت  انقالب  و  دادگاههاي عمومي  تشکيل  قانون  اصالحی   18 ماده  اعمال  تقاضاي 
است و براي مالقات با رئيس دادگستري جهت اعمال ماده 18 بايد از مدتي قبل نوبت گرفت 
و در روز مالقات نيز بايد مدت ها منتظر ماند تا اشتباه مورد نظر را به سمع و نظرش رساند. در 
صورت ترديد در اين موضوع مي توان روزهاي مالقات به دادگستري رفت و سيل مراجعين و 
زمان نوبت گرفتن آنان را جويا شد. به راستي آيا نمي توان با كاهش اين اشتباهات از اينگونه 
مراجعات كاست؟ وظيفه ادارۀ آموزش دادگستري و رؤساي دادگستري ها چيست؟ آيا آموزش 
ضمن خدمت قضات و نظارت بيشتر بر كار آنان و احيانًا برخورد با قضات پُر اشتباه، مانعي 

در مراجعات مکّرر مردمی به رؤساي دادگستري ها براي اعالم اشتباه نخواهد بود؟
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اطالعي از عملکرد رؤساي دادگستري ها و ادارات آموزش دادگستري در ارائه آموزشهاي 
ضمن خدمت يا نظارت بر كار قضات پر اشتباه و احيانًا اعالم مراتب به دادگاه انتظامي قضات 
ندارم اما آنچه براي نگارنده جالب توجه است، وظايف سازمانی فعلی نظام قوه قضائيه ايران 

است.
به اين توضيح كه، از يک سو قوه قضائيه كه مسئول سامان دادن صحيح به آئين قضاوت، 
آموزش بدو يا ضمن خدمت به قضات و نظارت بر عملکرد آنان است، در كشور ما متصدي 
ارتباط سازماني به آن ندارد و آن آموزش دادن به وكال در قالب  نيز شده كه  تکليف ديگري 
آموزش وكالی  متصدی  دادگستری ها  در  آموزش  ادارات  قوه قضاييه مي باشد.  مركز مشاوران 
ماده 187 برای اخذ پروانه وكالت هستند!!! از ديگر سو، وظيفه خطير قضاوت كه متضمن داشتن 
اطالعات حقوقی، تخصص، شخصيت، شم قضايی و... است، با تشکيل شوراهای حل اختالف، 
به اشخاص فاقد دانش قضايي و حقوقی سپرده شده است. اگرچه در پرونده های مطروحه در 
اين شوراها، قاضی ويژه ای به عملکرد آنان نظارت می كند، اما تراكم پرونده ها و...، آيا امکان 
نظارت دقيق را برای قاضی مذكور فراهم می كند؟ مراجعه به شوراهای حل اختالف به عنوان 
تلخی  اقدامات و تصميمات شوراهای مزبور، دربردارنده حقايق  بررسی  يا خوانده و  خواهان 
است كه ذكر آن از حوصله اين نوشتار خارج است اّما از ذكر مجمل آراء پر اشتباه صادره از 

محاكم تجديدنظر در اين نوشتار می توان حديث مفصل شوراهای حل اختالف را خواند.*
اهميت و  كه  است  اميد  دانش و وجدان،  با  به تالش قضات  نهادن  ارج  پايان، ضمن  در 
جايگاه قضاوت در نظام حقوقی ايران درک و زمينه رعايت اصول حقوقی در كليه رسيدگی های 
انتظار عدالت و انصاف داشتن، بی وجه و  قضايی فراهم شود. بدون رعايت اصول حقوقی، 

دور از ذهن است. 

*موضوع ديگر در همين راستا، الزامی است كه هم اكنون وكال در مراجعه به شوراهای حل اختالف ) آن هم حداقل سه 

جلسه( برای صلح و سازش پيش بينی شده است. پرسش اين است كه تکليف وكيل در مراجعه به شورای حل اختالف و يا 
ارسال اظهارنامه به نام خود در مورد ادعايی كه قباًل توسط خود موكل علی رغم ارسال اظهارنامه، منتهی به نتيجه ای نشده است، 
چه كاركرد و هدفی جز رفع تکليف دادگستری و تحميل وظايف خود به وكيل دارد؟ اگر صلح و سازش، متفرع بر داوری فردی 
بي طرف باشد، چگونه می توان از وكيلی كه خواستار دفاع از يک طرف است، انتظار سازش ميان طرفين را بدور از جانبداری 
داشت. اساساً چند درصد اين پرونده ها در شورای حل اختالف منتهی به صلح می گردد كه قضاِت ارجاع، وكال را مکلف به 

انجام اين تکليف می نمايند؟ 
نظام قضايي در تحميل اين تکليف، ماده 13 قانون اصالح پاره ای از قوانين دادگستری مصوب 6531 را مستند قرار داده است؛ 
صرف نظر از اين كه ماده مذكور، مبنای منطقی دارد يا خير، موضوع اين است كه اين قانون در مواد 13 و 23، اجباری كردن وكالت 
را مقرر می داشت كه به موجب رأی وحدت رويه شماره 417 مورخ 88/21/11، منسوخ اعالم شد. بنابراين آن قسمت از اين قانون 
كه به نفع وكيل و جامعه بی اطالع از موازين حقوقی بود، توسط همين نظام قضايي و به موجب رأی وحدت رويه، نسخ گرديد، اما 
اين قانون منسوخ در آن بخش كه به نفع دستگاه قضايي و به ضرر وكيل و تحميل امری به اوست، به موجب بخشنامه ای، الزامی 

تلقی می گردد! 
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ليال	نعمتی
نقد و بررسي قانون »حمايت از حقوق مؤّلفان، مصّنفان و هنرمندان«

وكيل	پايه	يک	دادگستري	)كانون	آذربايجان	شرقی(	وكارشناس	ارشد	حقوق	جزا	و	جرم	شناسي

چهار  از  پيش  تا  ايران  در 
مورد  در  قانوني  اخير  دهه ي 
حقوق مؤلّفين و مالکيت ادبي 
بود.  نگرديده  تدوين  هنري  و 
مي شد،  چاپ  كه  كتابهايي 
را  چاپ  و  تقليد  حّق  معموالً 
بي  مي-داشت.  اعالم  محفوظ 
آنکه از ضمانت اجراي الزمي 
برخوردار باشد. در واقع مي توان 
عبارت  زمان  آن  در  كه  گفت 
»حّق طبع محفوظ« يک عرف در 
صنعت ادبي و هنري بود. اّما در 
قانون مجازات عمومي )1304( 
تا 248  و 245  مواد 213  طّي 
راجع به حقوق مؤلّفان، مصنّفان 
و تخّلفات چاپ و فروش آثار 
قابل طبع، مقرراتي اجمالي آن 
هم در فصل يازدهم ذيل مبحث 
و  دركسب  تقلب  و  دسيسه 
تا  بود.  شده  گنجانده  تجارت 
اينکه در آبان ماه 1309 قرارداد 
مالکيت ادبي بين دول ايران و 
شوراي  مجلس  توسط  آلمان 

اين  طي  گرديد.  تأييد  مّلي 
قرارداد دو دولت متعهد شدند 
كه اتباع طرفين در دو كشور در 
زمينه هاي مالکيت صنعتي، ادبي 
و هنري از اصل تساوي حقوق 

اتباع برخوردار باشند. 
در سال 1334 طرحي در 5 
ماده و 2 تبصره توسط 22 تن 
شوراي  مجلس  نمايندگان  از 
اين  شد.  مجلس  تقديم  مّلي 
و  نارسايي ها  علت  به  طرح 
كه  اين  جمله  از  كاستي هايي 
همه ي انواع آثار ادبي و هنري 
را شامل نمي شد و نيز به حقوق 
معنوي مؤلف توجهي نشده بود 
حداكثر  نيز  و  حداقل  ميان  و 
شده  بيني  پيش  مجازات هاي 
نمي خورد؛  چشم  به  تناسبي 
پس از طرح در جلسه ي علني 
و ارسال به كمسيون فرهنگ و 
هنر، به بوته ي فراموشي سپرده 
شد. در سال 1336 دولت وقت 
اليحه ي قانون »تأليف و ترجمه« 

مشتمل بر16 ماده و3 تبصره را 
به مجلس سنا تقديم نمود كه 
مسکوت  پيشين  طرح  همانند 
ماند. در سال هاي 1338، 1342 
و1343 اقداماتي جهت تصويب 
كه  انجام گرفت  قوانين جديد 
متأسفانه نتيجه اي در بر نداشت. 
در سال 1346 وزارت فرهنگ و 
هنر اليحه ي »حمايت از حقوق 
مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان« را 
تهيه و در آبان ماه 1347 تقديم 
پس  اليحه  اين  نمود.  مجلس 
از تصويب مجلس سنا در دي 
مجلس  تصويب  به   1348 ماه 

شوراي مّلي رسيد. 
حقوق  از  حمايت  قانون 
هنرمندان  و  مصنّفان  مؤلّفان، 
تبصره  و3  ماده  بر 33  مشتمل 
و چهار فصل )تعاريف، حقوق 
از  حمايت  مّدت  پديدآورنده، 
حق پديدآورنده و مجازات ها( 
اجرايي  نامه ي  آئين  مي باشد. 
اين قانون نيز در مورد مقّررات 
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تعريف	و	ماهيّت	مالكيت	ادبي	و	هنري	
آنچه كه از ظاهر امر بر مي آيد، اين است كه مالکيت ادبي و هنري ويژه خالقيت هاي ادبي و هنري 
هم چون آثار سينمائي، موسيقي، داستان، رمان، تأليفات، تصنيفات و ديگر آثار هنري و ادبي مي باشد. اّما 
با توجه به ماده 2 قانون حمايت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان كه به نوبه ي خود بررسي خواهد 
شد ؛ خواهيم ديد كه اينگونه نيست و مالکيت ادبي و هنري چيزي فراتر از آثار هنري و ادبي را نيز 
شامل مي گردد. اّما در تعريف مالکيت ادبي و هنري هر يک از محققان و انديشمندان به فراخور نگرش 
خويش تعريفي بيان داشته اند. در يک تعريف آمده است كه »مالکيت ادبي و هنري حق پديدآورنده آثار 
ادبي، هنري و علمي در ناميده شدن اثر بنام او و نيز حق انحصاري وي در تکثير، توليد، عرضه، اجرا و 

بهره برداري از اثر خود است كه حّق بهره برداري وي قابل انتقال و معامله است«. 
نموده است: »حقوق  عنوان  نيز  مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان  از حقوق  قانون حمايت  ماده 3 
پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر، پخش، عرضه و اجراي اثر و نيز حق بهره برداري ماّدي و 
معنوي از نام و اثر اوست.« پر واضح است كه اين ماده درصدد تعريف حقوق مؤلّف، مصنّف و هنرمند 
نبوده است، بلکه دامنه ي حقوق مزبور را بر مي شمارد. به اعتقاد ما در يک عبارت خالصه مي توان 
گفت: مالکيت ادبي و هنري حّق پديدآورنده ي آن اثر در دارا شدن حقوق مادي ومعنوي اثر است كه 

ويژگي هاي خاص خود را نيز دارد. 
در مورد ماهيت حّق مؤلّف، نظرات گوناگوني ارائه گرديده است. دكتر ربيعا اسکيني حّق مؤلّف 
را نوعي مالکيت و از نوع مال غير ماّدي تلقي مي نمايند. برخي ديگر از حقوق دانان چون دكتر ناصر 
كاتوزيان، جالل الدين مدني، سيد حسين صفائي و جعفري لنگرودي حّق مؤلّف را يک حّق خاص و 

يکي از اقسام حقوق معنوي و فکري بر مي شمارند. 
به داليل ذيل نمي توان حّق مؤلّف را نوعي مالکيت تلقي نمود: 

1. ماده ي 29 قانون مدنی كه اقسام حقوق عينی را می شمارد، مالکيت را نسبت به اموال ماّدي 
تسری می دهد. حال آنکه موضوع حقوق مؤلّف، شیء ماّدي نيست. بلکه تراوشات ذهنی و فکری 

عمومي و اختصاصي ثبت اثر، 
مرجع ثبت و اقدامات ثبتي به 
تصويب هيئت وزيران رسيد كه 
از شمول بحث خارج است. هر 
چند قانون »حمايت از حقوق 
مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان« در 
نوع خود نسبت به زمان تصويب 

محسوب  مترقي  قوانين  از 
قوت  به  نيز  هنوز  و  مي گردد 
خود باقي است، ولي با گذشت 
نزديک به نيم قرن و پيشرفت 
از  اطالعاتي  نوين  فناوري هاي 
قبيل رايانه و اينترنت و شرايط 
بازنگري  به يک  زماني  خاص 

اساسي نيازمند است، تا كمبودها 
و كاستي هاي آن مرتفع گردد و 
هدف آن كه در واقع حمايت 
از حقوق اقشار هنرمند، مؤلّف 
و مصنّف و به بيان خود قانون 
مي باشد؛  پديدآورنده«  »حقوق 

بيش تر و بهتر تضمين گردد.
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پديدآورنده است.
2. حّق مؤلّف، مصنّف و هنرمند، يک حّق پيچيده می باشد كه در تقسيم بندی سنتی حق به حّق 
غير ماّدی، )حّق عينی و دينی( جايگاه مشخصی نمی توان برای آن يافت. از اين جهت حّق مؤلّف يک 

مالکيت بسيار مترقی و پيشرفته است.
3. مالکيت ادبي و هنري با ديگر شاخه هاي مالکيت چون حّق ارتفاق، انتفاع و مالکيت عين و 
منفعت چندان سنخيتي ندارد. ماده 93 قانون مدني، حّق ارتفاق را حّقي براي شخص در ملک غير بيان 
مي دارد. لذا وجود حّق ارتفاق، قائم به ملک است. حّق انتفاع نيز عبارت از حقي است كه به موجب آن 
شخص مي تواند از مالي كه عين آن ملک ديگري است يا مالک خاصي ندارد، استفاده نمايد. موضوع 
مالکيت عين، مال ماّدي و ملموس است. مالکيت منفعت نيز حقي است كه صاحب آن تنها از حّق 
استعمال، بهره مند است. فلذا در تأسيسات مزبور موضوع مالکيت به طور مستقيم و يا غير مستقيم، مال 

و شيء مادي است. اّما مالکيت ادبي ناظر به تراوشات ذهني خود هنرمند مي باشد.
همچنين مالکيت ادبی و هنری را نمي توان ناشی از كار و مربوط به حقوق كار دانست. چرا كه در 
اكثر موارد يکی از اركان مهم حقوق كار يعني وجود قرارداد و نيز رابطه ي »كارگری و كارفرمايی« را 
دارا نمی باشد. لذا در تبيين ماهيت حقوق پديدآورنده ي اثر ادبی و هنری بايد به دنبال رهيافتی ديگر 

بود. بنابراين ما بيش تر با نظري كه آن را نوعی حّق ويژه و خاص می پندارند، توافق ذهنی داريم. 
تجاری،  معاصر چون شركت های  پديده های حقوقی  از  برخی  ماهيت  تبيين  در  ما  اعتقاد  به 
قراردادهای الحاقی و نيز حقوق مؤلّف مشکل كار اين است كه انديشمندان به جای آنکه به ماهيت 
ذاتی آن پديده توجه داشته و آن را در چهار چوب خاص خود بسنجند، مّصرانه در تالشند كه حتمًا 
آن را در چهار چوب سنتی شناخته شده و قواعد عمومی قرار دهند و اين امر، سرمنشأ اختالف عقايد 
می گردد. پديده هايی چون شركت های تجاری و حقوق پديدآورنده، ويژگی خاص خود را دارد و قرار 
دادن آن ذيل قواعد عمومی، شايد برخی از مسائل را حل نمايد؛ ولی بسياری از پيچيدگی های غير قابل 
توجيه را نيز پيش روی حقوقدان خواهد گشود. لذا بهتر است گفته شود: »حقوق پديدآورنده نوعی 
خاص از حق می باشد، نه به معنی رايج آن، بلکه ويژگی های خاص خود را دارد كه آن را از قانون 

اقتباس می نمايد«.

تحليل	و	بررسي	قانون	حمايت	از	حقوق	مؤلّفان،	مصنّفان	و	هنرمندان
 قانون حمايت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان براي نخستين بار آثار هنري را عالوه بر آثار ادبي 
مورد حمايت قرار داده است. در نخستين نگاه به اين قانون كه تنها شامل 33 ماده و 3 تبصره مي باشد 
و در كمتر از ده صفحه گرد آوري شده ؛ نمودار راستي به كم لطفي دستگاه تقنيني كشور نسبت به 
هزاران نويسنده و هنرمندي است كه در سرتاسر كشور درگير كار عمّلي، فرهنگي و هنري اند. در واقع 
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تصور اينکه حقوق كامل اين قشر از اجتماع، بتواند در 33 ماده گنجانده شود، باور پذير نيست. البته ما 
قضاوت در اين زمينه را به وجدان عمومي واگذار نموده و براي امعان نظر بيشتر مخاطب، به تشريح 

مواد اين قانون با آوردن هر ماده و سپس بررسي آن مبادرت مي نمائيم:

الف(	تعاريف	و	مفاهيم
"ماده 1- از نظر اين قانون به مؤلّف، مصنّف و هنرمند، پديدآورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر و يا 
ابتکار آنان پديد مي آيد، بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن بکار 

رفته، اثر اطالق مي شود."
با نگاهي اجمالي به اين ماده معلوم مي گردد كه طيف وسيعي از اقشار جامعه را مي توان تحت حمايت 
اين قانون قرار داد. در واقع فحواي كالم، حاوي تفسيري موسع و اذعان به اين نکته است كه تعداد مؤلّفان، 
مصنّفان و هنرمندان و نيز آثار آنان كه بايد مورد حمايت قرار گيرد، بسيار وسيع و متنوع است. حال با اين 
طيف گسترده، چرا قانون تمامي آنها را تحت يک عنوان »پديده آورنده« قرار داده و بصورت تخصصي 
بدان نپرداخته، جاي بسي سؤال است. از ديگر سو در اين ماده تعريف دقيقي از هنرمند ارائه نشده و اين 
قانون به حمايت از هنر پيشه ها و هنرمنداني كه آثار هنري را اجرا مي نمايند، نيز اشاره اي نکرده است. حال 
آنکه بهتر مي بود كه حقوق هنرمندان نيز براي اين قشر شناخته مي شد، همانگونه كه در بسياري از كشورها 

چنين حقوقي براي هنرپيشگان - سينما و تئاتر- شناخته شده است.
"ماده 2- اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است: 1- كتاب، رساله، جزوه، نمايشنامه و 
هر نوشته ي ديگر علمي، فني، ادبي و هنري. 2- شعر، ترانه، سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش 
نوشته  يا ضبط يا نشر شده باشد. 3- اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه هاي نمايش يا پرده 
سينما، پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته  يا ضبط يا نشر شده باشد. 4- اثر 
موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته  يا ضبط يا نشر شده باشد. 5- نقاشي، تصوير، طرح و نقش 
و نقشه ي جغرافيايي ابتکاري و نوشته ها و خط هاي تزئيني و هرگونه اثر تزئيني و اثر تجسمي كه به 
هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد. 6- هرگونه پيکره )مجسمه(. 7- اثر 
معماري از قبيل طرح و نقشه ي ساختمان. 8- اثر عکاسي كه با روش ابتکاري و ابداع پديد آمده باشد. 
9- اثر ابتکاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه ي قالي و گليم. 10- اثر ابتکاري كه بر پايه ي 
فرهنگ عامه )فولکلور( يا ميراث فرهنگي و هنر مّلي پديد آمده باشد. 11- اثر فني كه جنبه ي ابداع 
و ابتکار داشته باشد. 12- هرگونه اثر مبتکرانه ي ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين 

فصل پديد آمده باشد."
در اين ماده ما با تعابيري مبهم و بسيار كلي و نيز در برخي موارد با تعابيري زايد روبرو مي گرديم 
كه خالي از حشو و پراكنده گويي نيست. در بند1 در كنار آثار ادبي، هنري و علمي سخن از هر نوشته ي 
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فني به ميان آمده، بي آنکه تعريفي از نوشته ي فني ارائه گردد. با مطالعه ي بند 3 نيز اين سؤال به ذهن 
مي رسد كه نخست، اثر سمعي و بصري چيست؟ دوم، آثار سمعي و بصري كه به منظور اجرا در 
صحنه هاي نمايش، سينما، راديو و تلويزيون نگارش يا ضبط و نشر نگردد، آيا از شمول حمايت قانون 
خارج است كه با مطالعه ي ظاهر ماده بايد بدان پاسخ آري داد. پر واضح است كه اين تفسير با انصاف 

چندان سازگار نيست.
از ديگر سو در بند 5 اين ماده عناوين طرح، نقش و نقشه به طور كلي معرفي شده اند. حال آنکه 
در بندهاي 7 و 9 به طرح و نقشه ي ساختمان و نقشه ي قالي و گليم اشاره شده است كه از نظر 
قانون نويسي بهتر مي بود كه همه ي آنچه كه مربوط به طرح، نقشه و نقش است يکجا آورده شود و نيز 
در همين بند از اثر تجسمي به طور كلي سخن گفته است. اين در حالي است كه در بند 6 از كلمه ي 
»هرگونه پيکره« ياد شده كه خود يکي از انواع آثار تجسمي است. لذا بهتر  بود همه آن عبارات تجميع 
مي گشت. هم چنين در بند 7، عنوان نقشه ي ساختمان كمي نارسا مي باشد، چرا كه در عرف رايج به 
پديدآورنده ي نقشه ي ساختمان نه مي توان عنوان مؤلّف داد نه مصنّف و نه هنرمند. آري درست است 
كه مهندس يا طّراحي كه نقشه ي ساختمان را ترسيم مي نمايد، نيز نوعي هنرمند است، ولي در عرف 

كنوني اطالق عنوان هنرمند به او كمي دور از ذهن است. 
در بند 8، با يک عبارت مبهم روبرو مي شويم، »اثر عکاسي كه با روش ابتکاري و ابداع پديد آمده 
باشد«. مفهوم مخالف ماده، حاكي از آن است كه اثر عکاسي كه با روش ابتکاري و ابداع پديد نيامده 
باشد، مورد حمايت قانون نيست. بايد پذيرفت كه ابتکار و خالقيت، تالش و زحمت بيشتري را در 
جهت خلق يک اثر هنري مي طلبد. ولي آيا پديدآورنده ي يک اثري كه ابتکاري نباشد، براي خلق آن 
اثر متحمل هزينه، وقت و انرژي نشده است و آيا شايسته نيست كه اثر او نيز مورد حمايت قانون قرار 
گيرد؟ در بند 9 نيز دوباره از كلمه ي ابتکاري استفاده گرديده است. بي-آنکه مشخص گردد، اصاًل 
ابتکار و ابداع مورد نظر قانون چيست؟ و نيز آوردن كلمه ي صنعتي در اين بند به همراه عبارات هنرهاي 
دستي، نقشه قالي و گليم، سنخيت چنداني با هم ندارند. عالوه بر آن، اين سؤال نيز پيش مي آيد كه چرا 

تنها از نقشه ي قالي و گليم نام برده و خود قالي و گليم را ذكر نکرده است. 
به هر حال مي توان آثار مورد حمايت قانون در ماده ي فوق را به سه دسته ي عمده تقسيم بندي 

نمود:
1- علمي )تأليفي(: كتاب، رساله، جزوه و هر نوع نوشته ي علمي.

2- فنّي - صنعتي: نوشته هاي فني، نقشه ي جغرافيايي ابتکاري، اثر مربوط به هنرهاي صنعتي، طرح 
و نقشه ي ساختمان و اثر فنّي كه جنبه ي ابداع و ابتکار داشته باشد.

3- هنري: نمايشنامه، شعر، ترانه، سرود، تصنيف، آثار سمعي و بصري، اثر موسيقي، نقاشي، تصوير، 
نوشته ها و خط هاي تزئيني، هرگونه اثر تزئيني و تجسمي، اثر عّکاسي، اثر ابتکاري مربوط به هنرهاي 
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دستي، نقشه ي قالي و گليم و هر نوع نوشته ي ادبي و هنري.
"ماده 3- حقوق پديدآورنده شامل حّق انحصاري نشر و پخش، عرضه و اجراي اثر و حّق بهره برداري 

مادي و معنوي از نام و اثر اوست".
طبق اين ماده، حقوق پديدآورنده، تنها شامل حّق نشر، عرضه، اجرا، بهره برداري و نيز حقوق 
معنوي است. بايد گفت حقوق پديدآورنده منحصر به اين موارد نيست. در اين ماده مقنّن به اختصار 

حقوق پديدآورنده را شامل حقوق مادي )مالي- اقتصادي( و نيز حقوق معنوي دانسته است.

حقوق	ماّدي	پديدآورنده
 در تقسيم بندي سنتي حق، به حّق مالي و غير مالي بر مي خوريم. در تعريف حّق مالي آمده است كه 
حّق مالي امتيازي است كه حقوق هر كشور به منظور تأمين نيازهاي ماّدي اشخاص به آن ها مي دهد 
و موضوع مستقيم آن حمايت از نفع مادي است. حقوق مالي قابل مبادله، معاوضه، توقيف و نيز قابل 
تقويم به پول و انتقال پذير مي باشد. اّما اقسام حقوق مالي پديدآورنده، طبق قانون شامل موارد ذيل 

است:
حّق نشر )تکثير(: حق نشر كه متضمن منافع ماّدي پديدآورنده است. با بيان كلي مقنن شامل 
هرگونه روش جهت ضبط فيزيکي اثر مي باشد كه در نهايت امکان عرضه و اجرا را در پي دارد، از 

قبيل چاپ، طراحي و...
حّق عرضه- اجرا: اين حق نيز با بيان كّلي ماده ي 3 شامل طريقه اي از اجرا، اكران و ارائه به عموم 

اعم از مستقيم و غير مستقيم است.
حّق بهره برداري مادي: در ماده فوق قانونگذار از اين عبارت استفاده نموده است كه به اعتقاد ما 
اندكي مبهم به نظر مي آيد. به وضوح روشن نيست منظور مقنّن از حّق بهره برداري چيست؟ و اين 
در حالي است كه از حّق ترجمه و نيز حّق پديدآورنده نسبت به خسارات احتمالي )آن زماني كه به 
حقوقش لطمه وارد آيد( سخني به ميان نيامده است. شايد گفته شود، عّلت عدم ذكر جبران خسارات 
پديدآورنده اين باشد كه مقنّن آن را به قواعد عمومي تعّهدات و تأديه ي خسارات واگذار نموده است. 
ولي شايسته مي بود كه با توجه به ويژگي هاي خاص اين نوع حق، قانونگذار به طور جداگانه و در 
طّي اين قانون بدين مسأله نيز مي پرداخت. از جمله ديگر ايرادهاي اساسي ماده 3، عنوان نکردن حّق 

ترجمه در منطوق اين ماده است. 
به نظر مي رسد كه قانونگذار با آوردن عنوان »حّق بهره برداري ماّدي« در تالش بوده نوعي ايجاز 
به كار برده و به كّلي گويي اكتفا نمايد. اّما بايستي مقنّن محترم توجه نمايد كه پرداختن به جزئيات 
از ايجازي كه موجب ابهام گردد، شايسته تر است. اّما حال اگر حق ترجمه را تحت عنوان »حق 
بهره برداري« تلّقي نماييم. بايد گفت كه حق ترجمه از يک سو مربوط به يک اثر خارجي است كه در 
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اثر ترجمه به زبان مّلي مورد بهره برداري مي گردد و از سويي ديگر مربوط به اثر مّلي است كه ممکن 
است در اثر ترجمه به يک زبان خارجي در دول ديگر مورد بهره برداري قرار گيرد.

در مورد حّق ترجمه تنها ماده ي 5، اذعان داشته است كه مي توان استفاده از حقوق ماّدي از جمله 
حّق ترجمه را به غير واگذار نمود. ويژگي هاي حقوق ماّدي پديدآورنده، طبق قانون به شرح زير است:
1( حقوق مالي پديدآورنده قابل نقل و انتقال است. اين ويژگي با تعريف حقوق مالي كه گذشت 
كاماًل موافق است. قابل نقل و انتقال نبودن يک حق در واقع به مطلق بودن آن حق و آزادي هاي فردي 
خدشه وارد مي آورد. قابليت نقل و انتقال حقوق ماّدي پديدآورنده در سه مورد در مواد 5، 12 و 18 
اين قانون آمده است كه در نهايت مي توان گفت حقوق ماّدي پديدآورنده را مي توان از دو طريق انتقال 
داد: الف ارادي: به صورت قرار دادي )ماده 5( و وصيت )ماده 12( ب قهري: )ماده 12 از طريق ارث(.
2( حق ماّدي پديدآورنده، مقيد به زمان بوده و موقت است. شايد در نخستين نگاه اين ويژگي با 
ويژگي حق كه دائمي بودن آن است در تضاد باشد، ولي اين چنين نيست. حّق هر كس تا زمانيکه وي 
زنده باشد، انحصاري و دائمي اوست. ماده 12 كه حّق مالي پديدآورنده را مقيّد به زمان يعني سي سال 

نموده است، براي دوران بعد از حيات پديدآورنده مي باشد.

حقوق	معنوي	پديدآورنده
 مواد 3 و 4 اين قانون، حقوق معنوي را به رسميت شناخته است. حقوق معنوي پديدآورنده طبق 
اين مواد شامل موارد زير است: حّق حرمت نام ) ماده 3(- حّق حرمت عنوان )مواد 17 و 18(- حّق 
حرمت اثر )ماده 19( و حّق انتشار )ماده 19(. اّما متأسفانه مقنّن محترم از حّق عدول يا پس گرفتن اثر 
سخني به ميان نياورده است. حّق عدول كه جنبه ي ماّدي نداشته و معنوي است به معني اين است كه 
مؤلف اين حّق را داشته باشد كه پس از واگذاري حّق بهره برداري از اثر خويش به ديگران و يا حتّي 
پس از انتشار آن بتواند اثر خود را پس گرفته و يا اصالح نمايد. حّق حرمت اثر در يک جمله ساده به 
معني آن است كه هرگونه تجاوزي به اثر از طريق حذف، اضافه و تغيير در محتوا يا اسلوب اثر بدون 

اجازه ي پديدآورنده آن ممنوع باشد كه ماده 19 بدان اشاره كرده است.
حّق حرمت نام و عنوان: پديدآورنده حق دارد كه نام و عنوان خود را روي اثر بگذارد و نشر بدون 
نام پديدآورنده و يا با نام ديگري بدون موافقت او ممنوع و داراي ضمانت اجرايي است )مواد 23 و 
24(. هم چنين حّق حرمت عنوان و نام اثر شامل ماده 17 نيز مي باشد كه هيچ كس نمي تواند نام و عنوان 

اثر وي را براي اثر ديگري از همان نوع يا مانند آن بکار برد.
حّق انتشار: از بارزترين حقوق معنوي پديدآورنده حّق انتشار است. به عبارتي انتشار اثر بدون 
موافقت پديدآورنده تجاوز به حقوق معنوي، آزادي فردي و شخصيت فکري او مي باشد. هر چند كه 
قانون از عنوان حّق انتشار استفاده نکرده و در مواد 3 و 19 از كلمه ي حّق نشر استفاده نموده است. 



134

سال چهارم . شماره هفتم . بهار و تابستان 1391 دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

شايد بتوان گفت منظور قانون از حق نشر همان حق انتشار است. ولي به نظر مي رسد كه چنين نباشد 
چرا كه حق نشر موجود در ماده ي3 بيشتر جنبه ي ماّدي دارد تا بعد معنوي. از سويي با گفتن اين كه 
حّق نشر مذكور در ماده ي3 هم بعد ماّدي دارد و هم بعد معنوي؛ شايد بتوان با اغماض قضيه را حل 
نمود. ولي وقتي ماده 19 را مورد مداقّه قرار مي دهيم به سست بودن اين توجيه پي مي بريم. چرا كه در 
ماده ي 19 حّق انتشار )البته با عنوان حق نشر( آمده است كه نشان از آن دارد مقنّن به تفکيک جنبه ي 

ماّدي و معنوي آن پايبند است.
" ماده4- حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مکان نيست و غير قابل انتقال است". اين ماده 
در درجه ي نخست حقوق معنوي پديدآورنده را به اثبات مي رساند. بي آنکه آن را تعريف نمايد و در 

درجه ي بعدي ويژگي هاي حقوق معنوي را تبيين مي كند كه به شرح ذيل است:
1- حّق معنوي غير قابل انتقال است. يعني نمي توان به موجب قرارداد آن را به ديگران انتقال داد. 
اما سؤال اينجاست كه آيا حقوق معنوي از طريق ارث و وصيت نيز غير قابل انتقال اند. با توجه به ظاهر 
ماده ي4 كه به طور مطلق »حقوق معنوي را غير قابل انتقال عنوان كرده« بايد اذعان داشت، حقوق معنوي 
چه از طريق قرار داد و چه از طريق وصيت و ارث بايد غير قابل انتقال باشد. اّما شايد بتوان گفت اين تفسير 
چندان منصفانه و درست نباشد، چرا كه حمايت از شخصيت خود پديدآورنده ايجاب مي نمايد، حقوق 
معنوي او بعد از مرگ به وسيله ي قائم مقامان او )وّراث و موصي له( قابل اعمال باشد. در قبول اين تفسير، 
بخش نخست ماده كه آن را محدود به زمان ندانسته است؛ ما را بيشتر ياري مي رساند و از ماده ي 26 اين 
قانون نيز مي توان چنين استنباطي نمود. البته اين بدان معنا نيست كه ورثه يا موصي له آزادند به شخصيت 
فکري پديدآورنده خدشه وارد نمايند. بلکه ورثه، قائم مقام پديدآورنده در پاسداري و حفظ اثر مي باشد. 
علي رغم اين تفاسير به نظر مي رسد كه بايد مطيع ظاهر ماده باشيم و در اين اثنا سؤال عمده اين است كه 
چرا پديدآورنده كه مي تواند حقوق ماّدي اثر خود را انتقال دهد، نتواند در مقابل بهره برداري و با رضايت 
خاطر حقوق معنوي خود را نيز انتقال دهد. شايد علت آوردن اين ماده به خاطر سو ء استفاده هاي احتمالي 

باشد كه براي حفظ حقوق معنوي مؤلّف آن را غير قابل انتقال عنوان نموده است.
2- حّق معنوي محدود به زمان و مکان نيست. اين حق، از جمله تضمين هاي حقوق پديدآورنده 
و از جمله تمهيدات ستودني اين قانون مي باشد كه حقوق معنوي را دائمي معرفي نموده است كه با 
مرور زمان نيز ساقط نمي گردد و نيز محدود به مکان اقامت پديدآورنده يا محل نشر، عرضه، اجرا يا 

هيچ مکان ديگري نيست.
" ماده 5- پديدآورنده ي اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي تواند استفاده از حقوق مادي خود را 
در كليه موارد از جمله موارد زير به غير واگذار كند: 1- تهيه فيلم هاي سينمايي، تلويزيوني و مانند آن 
2- نمايش صحنه اي مانند تئاتر، باله و نمايش هاي ديگر 3- ضبط تصويري يا صوتي اثر بر روي صفحه 
يا نوار يا وسيله ديگر 4- پخش از راديو، تلويزيون و وسايل ديگر 5- ترجمه، نشر، تکثير، عرضه اثر از 
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راه چاپ و نقاشي و عکاسي و گراور و كليشه و قالب ريزي و مانند آن 6- استفاده از اثر در كارهاي 
علمي، ادبي، صنعتي و هنري و تبليغاتي 7- به كار بردن اثر در فراهم كردن يا پديدآوردن اثرهاي 

ديگري كه در ماده 2 اين قانون درج شده است".
از منطوق ماده5 در درجه ي نخست به انتقال پذيري حقوق ماّدي پديدآورنده و از مفهوم آن 
مي توان به غير قابل انتقال بودن حقوق معنوي پي برد. طبق تصريح ماده كليه ي حقوق مادي قابل نقل اند 

و بندهاي 7-1 تمثيلي اند نه حصري.
" ماده 6- اثري كه با همکاري دو يا چند پديدآورنده به وجود آمده باشد و كار يکايک آن جدا و 

متمايز نباشد، اثر مشترک ناميده مي شود و حقوق ناشي از آن حّق مشاع پديدآورندگان است".
طبق اين ماده براي اين كه اثري بتواند اثر مشترک ناميده شود دو شرط الزم است: 1- همکاري 
حداقل دو نفر 2- عدم امکان تفکيک كار هر يک از آنها. لذا اگر كاري حداقل با همکاري دو نفر 
به وجود نيايد يا اگر در اثر همکاري بيش از دو نفر پديد آيد، ولي كار يکايک افراد متمايز و قابل 
تفکيک باشد، عنوان اثر مشترک بر آن صدق نمي كند و هر يک از آن اجزا با داشتن شرايط مصّرحه 
در اين قانون به طور مستقل از حمايت قانون برخوردار خواهند بود. اين ماده با آوردن بخش دوم، 
حقوق پديدآورنده را به حقوق مواردي چون امتزاج قهري و ارث نزديکتر ساخته است. حال آنکه در 
اكثر موارد موضوع اشاعه شيء مي باشد و اين در حالي است كه موضوع حقوق پديدآورنده »فکر و 

تراوشات ذهني« اوست كه نمي توان گفت جزء اموال يا اشياء باشد.
" ماده7- نقل از اثرهايي كه انتشار يافته است و استناد به آن ها با مقاصد ادبي، علمي و فني و آموزشي 
و تربيتي و به صورت انتقاد و تقريظ با ذكر مآخذ در حدود متعارف مجاز است. تبصره- ذكر مآخذ 
در مورد جزوه هايي كه براي تدريس در مؤّسسات آموزشي توسط معّلمان آن ها تهيه و تکثير مي شود 

الزامي نيست، مشروط بر اينکه جنبه انتفاعي نداشته باشد".
اين ماده نقل قول را فقط در مورد آثاري كه انتشار يافته، پذيرفته است و اين از موارد تضميني مناسب 
مي باشد. ولي ذكر آن نيز خالي از اشکال نيست. چون اثري كه هنوز نشر نيافته در اختيار عموم نيست و 
نقل قول از آن تنها از طريق افراد نزديک و دوستان پديدآورنده كه از اثر او اطالع دارند، امکان پذير است. 
پس فرض محالي نيست كه مقنّن آن را در نظر نداشته است. به صورت كلي مي توان گفت نقل و قول 
از آثار ديگران مشروط به موارد زير است: 1- اثر انتشار يافته باشد. )به نظر مي رسد مقنن بيش تر با آثار 
مکتوب مأنوس است تا ديگر آثار(. 2- نقل قول به قصد ادبي، علمي، فني، آموزشي و تربيتي باشد. البته 
به نظر مي رسد كه اين موارد حصري باشند نه تمثيلي. 3- به صورت انتقاد و تقريظ باشد. 4- در حدود 
متعارف باشد. عبارت »در حدود متعارف« اندكي مبهم است و بهتر بود مقنّن به طور صريح دامنه ي اين 
حدود متعارف را روشن مي ساخت. چرا كه مي توان تعابير و تفاسير وسيع و خود سرانه اي از آن نمود. 
5- ذكر مآخذ. البته طبق تبصره ذيل ماده ذكر مآخذ در يک مورد الزامي نيست و آن نيز مقيّد به شروط 
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زير است: الف( جزواتي كه جهت تدريس در مؤّسسات آموزشي توسط معّلمان تکثير مي گردد. به نظر 
مي رسد با تفسيري موّسع بتوان آن را به جزواتي كه جهت تدريس توسط ديگر افراد نيز تکثير مي گردد، 
سرايت داد. چرا كه تکثير آن توسط معلمان وجهي ندارد تا تخصيص گردد. ب( جنبه ي انتفاعي نداشته 

باشد. يعني اگر جنبه ي انتفاعي داشته باشد، بايد حتماً مآخذ ذكر گردند.
" ماده 8- كتابخانه هاي عمومي و مؤّسسات جمع آوري نشريات و مؤّسسات علمي و آموزشي كه 
به صورت غير انتفاعي اداره مي شوند، مي توانند طبق آيين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران خواهد 
رسيد، از اثرهاي مورد حمايت اين قانون از راه عکسبرداري يا طرق مشابه آن به ميزان مورد نياز و 

متناسب با فعاليت خود نسخه برداري كنند." 
اين ماده كه به نظر مي رسد جهت گسترش دانش و يافته هاي علمي و در اختيار عموم قرار گرفتن 
آن تصويب شده، تنها به كتابخانه هاي عمومي، مؤّسسات جمع آوري نشريات و مؤّسسات علمي و 
آموزشي كه به صورت غير انتفاعي اداره مي شود، اشاره كرده و ديگر شرايط آن را به آيين نامه موكول 

نموده است؛ بدون آنکه به كسب اجازه از پديدآورنده ي آن اشاره اي داشته باشد!
" ماده 11- نسخه برداري از اثرهاي مورد حمايت اين قانون مذكور در بند 1 از ماده ي 2 و ضبط 
برنامه هاي راديويي و تلويزيوني فقط در صورتيکه براي استفاده شخصي و غير انتفاعي باشد، مجاز 

است".
در اين ماده شرايط نسخه برداري از آثار مورد حمايت قانون توسط افراد را عنوان كرده: 1- 
نسخه برداري تنها در موارد مذكور در بند 1 از ماده 2 امکان پذير است. يعني كتاب، رساله، جزوه، 
نمايشنامه و هر نوشته ي علمي، فنّي، ادبي و هنري و نيز ضبط برنامه هاي راديويي و تلويزيوني. 2- تنها 

جهت استفاده شخصي باشد. 3- به منظور انتفاع نباشد.

ج(	مدت	حمايت	از	حق	پديدآورنده	و	حمايت	هاي	قانوني	ديگر
" ماده 12- مدت استفاده از حقوق مادي پديدآورنده موضوع اين قانون كه به موجب وصايت يا 
وراثت منتقل مي شود، از تاريخ مرگ پديدآورنده سي سال است و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا بر 
اثر وصايت به كسي منتقل نشده باشد، براي همان مدت به منظور استفاده عمومي در اختيار وزارت 
فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت. تبصره – مدت حمايت اثر مشترک موضوع ماده 6 اين قانون سي 

سال بعد از فوت آخرين پديدآورنده خواهد بود".
اين ماده استفاده از حقوق مادي پديدآورنده را مقيّد به زمان نموده است؛ البته براي بعد از زمان 
فوت پديدآورنده. در زمان حيات پديدآورنده استفاده از حقوق او مقيّد به زمان نيست. ولي براي بعد 
از فوت وي استفاده از حقوق ماّدي پديدآورنده موقّت و محدود به سي سال است و مبدأ اين سي 
سال نيز از تاريخ مرگ پديدآورنده مي باشد. به نظر مي رسد در موارد موت فرضي مبدأ اين سي سال از 
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زمان صدور حکم موت فرضي باشد. حال اگر پديدآورنده داراي ورثه يا موصي له باشد، حق استفاده 
براي آن ها محفوظ است و اگر داراي ورثه يا موصي له نباشد، حق استفاده متعلق به وزارت فرهنگ و 
هنر است و به نوعي جزء دارايي فکري و معنوي جامعه محسوب مي گردد. البته بايد اذعان داشت، 

فعاًل چهره ي خصوصي حقوق پديدآورنده در ايران بيشتر به چشم مي خورد تا جنبه ي عمومي آن.
" ماده 13- حقوق مادي اثرهايي كه در نتيجه سفارش پديد مي آيد، سي سال از تاريخ پديد آمدن 
اثر متعلق به سفارش دهنده است، مگر آنکه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد."

 گاهی پديد آورنده به موجب قرارداد سفارش ملزم به خلق يک اثر ادبی، هنری، علمی و يا فنّی 
می گردد. می توان گفت اين قرار داد تعهد به انجام فعل است. در چنين مواردی حّق استفاده از حقوق 
ماّدی اثر به سفارش دهنده منتقل می شود و مبدأ سي سال استفاده از حقوق ماّدی از تاريخ پديد آمدن 
اثر است. البته سفارش دهنده و پديد آورنده می توانند حّق استفاده از حقوق ماّدی را برای مّدت كمتری 
مقّرر دارند و در اين صورت محدود به آن مّدت می گردد. ولی طبق عبارت »مگر آنکه برای مّدت 
كمتر يا ترتيب محدودتری توافق شده باشد« می توان به صراحت گفت ديگر نمی توان برای مدت بيشتر 
از سی سال اين حق را واگذار نمود. پر واضح است جوايز و امتيازاتی كه در فستيوال ها به آثار تعلق 
می گيرد، متعلق به پديد آورنده است نه سفارش دهنده. البته تبصره ي ماده ي 13 از واژه ي »جايزه نقدی« 

استفاده كرده است كه بهتر می بود از كلمه ي جايزه به طور مطلق استفاده می نمود.
" ماده 14- انتقال گيرنده حّق پديد آورنده می تواند تا سی سال پس از واگذاری از اين حّق استفاده 

كند، مگر اينکه برای مّدت كمتری توافق شده باشد".
عالوه بر قرارداد سفارش، پديد آورنده می تواند حقوق ماّدی اثر خود را به غير واگذار نمايد. در 
اين صورت نيز مبدأ سی سال استفاده، از زمان واگذاری حق می باشد. مگر آنکه برای مدت كمتری 
توافق كرده باشند. البته ماده 14 از كلمه ي حّق به طور مطلق استفاده كرده كه می توان با توجه به مواد 
قبلی و ذات حقوق مادی اذعان داشت كه منظور از حق، حّق ماّدی بوده است كه اين خود نشان از 
شتاب زدگی مقنّن و از جمله ايراد قانون نويسی می باشد. در اين اثنا ممکن است يک سؤال پيش آيد در 
مورد مواد 13و 14 )قرارداد سفارش و قرارداد انتقال حق( اگر مّدت سي سال يا مّدت توافقی منقضی 
گردد و بعد از آن پديد آورنده هنوز در قيد حيات باشد چه بايد كرد؟ آيا پديد آورنده ديگر حق 
بهره برداری از حقوق مادی خود را ندارد و يا دوباره می تواند از حقوق مادی اثر خود استفاده نمايد؟ 

ماده ي 15 در تمهيدی مناسب پاسخ اين سؤال را داده است.
" ماده 15- در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضاي مدت های مندرج در آن مواد استفاده از حق مذكور 
در صورت حيات پديد آورنده متعلق به خود او و در غير اين صورت تابع ترتيب مقرر در ماده12 

خواهد بود".
بنابراين پديد آورنده می تواند بعد از انقضای مواعد مقرر در مواد 13 و 14 به استفاده از حقوق ماّدی 
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اثر خود مبادرت ورزد، چرا كه پديد آورنده قصد واگذاری حّق خود را به طور مؤبّد به سفارش دهنده 
يا منتقل اليه نداشته است. لذا حق هم اين است كه خود او بتواند از حقوق مادی اثر خود بهره مند شود 

و اگر در قيد حيات نباشد، بايد طبق ماده 12 عمل نمود.
" ماده 16- در موارد زير حقوق مادی پديدآورنده از تاريخ نشر يا عرضه به مدت سي سال مورد 
حمايت اين قانون خواهد بود: 1- اثرهای سينمايی يا عکاسی 2- هرگاه متعلق به شخص حقوقی باشد 

يا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد".
در اين ماده مّدت حمايت از اثری كه حّق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد، سي 
سال از تاريخ نشر يا عرضه ي اثر قرارداده شده است و اين در حالی است كه تفاوتی بين ذات انتقال 

حق به شخص حقيقی نيست، لذا آوردن آن زائد به نظر می رسد.
" ماده 17- نام و عنوان و نشان ويژه ای كه معرف اثر است، از حمايت اين قانون برخوردار خواهد 
بود و هيچ كس نمی تواند آنها را برای اثر ديگری از همان نوع يا مانند آن به ترتيبی كه القاء شبهه كند، 

به كار برد".
اين ماده به برخی از حقوق معنوی پديدآورنده يعنی حّق حرمت نام و عنوان اثر اشاره می نمايد كه 
استفاده از آن را برای غير ممنوع كرده است، به شرطی كه القاء شبهه نمايد. در غير اين صورت استفاده 
از نام اثر و عنوان اثر ديگری مجاز است. البته قانون گذار برای اين ماده ضمانت اجرائی نيز قرار داده 

است كه طبق ماّده 25 متخّلفين به حبس تأديبی از 3 ماه تا يک سال محکوم خواهند شد.
" ماده 18- انتقال گيرنده و ناشر و كسانی كه طبق اين قانون اجازه استفاده يا استناد يا اقتباس از اثری 
را به منظور انتفاع دارند، بايد نام پديدآورنده را با عنوان و نشانه ويژه ي معّرف اثر همراه اثر يا روی 
نسخه اصلی يا نسخه های چاپی يا تکثير شده به روش معمول و متداول اعالم و درج نمايد، مگر اين كه 

پديدآورنده به ترتيب ديگری موافقت كرده باشد".
در موارد اقتباس يا استناد يا مواردی كه طبق قرارداد، منتقل اليه يا ناشر و يا سايرين حّق استفاده از 
اثر را دارند، بايد نام پديدآورنده را با عنوان آن قيد نمايند. البته به شرط آنکه هدف از اقتباس، استناد 
يا استفاده، انتفاع باشد. در واقع اين ماده تضمينی جهت حفظ حقوق معنوی پديدآورنده است، ولی به 
نظر می رسد قيد »قصد انتفاع« زائد باشد. چرا كه بهتر بود برای تضمين هر چه بيشتر حقوق پديدآورنده 
اين عبارت آورده نمی شد. البته در مواردی كه شرط ديگری بين پديدآورنده و منتقل اليه يا ناشر باشد، 

بايد طبق قواعد عمومی قراردادها به آن ترتيب اثر داد.
" ماده 19- هرگونه تغيير يا تحريف در اثرهای مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه 

پديدآورنده ممنوع است".
قانون گذار در اين ماده به ديگر حقوق معنوی پديدآورنده اشاره نموده است، يعنی حّق انتشار و 

حّق حرمت اثر كه بهتر بود، در ماده 3 و در كنار ديگر حقوق پديدآورنده عنوان می گرديد. 
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" ماده 22- حقوق ماّدي پديدآورنده موقعی از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود كه اثر برای 
نخستين بار در ايران چاپ يا نشر يا اجرا شده باشد و قباًل در هيچ كشوری چاپ يا نشر يا پخش و يا 

اجرا نشده باشد".
اين ماده به اعتقاد ما يکی ديگر از نارسايی های قانون می باشد. قانون ايران اصوالً بين تبعه ي ايران 
و تبعه ي كشور بيگانه تفاوت و تبعيض قائل نشده است، به جز در برخی موارد كه در نهايت آن هم 
به نفع مصالح عمومی است. مانند »حق داشتن اموال غير منقول، تصّدی برخی مشاغل چون عضويت 
در اتاق های بازرگانی، اعطای پروانه داّللی، حق العمل كاری در گمرک و داشتن كارت بازرگانی و...« 
كه شرايطی را برای تبعه ي خارجی قرار داده است. اما با اين وجود قانون حمايت از حقوق مؤلّفان، 
مصنّفان و هنرمندان از آثاری كه برای نخستين بار در خارج از ايران نشر يا اجرا شده باشد، حمايت 
نکرده است. در نتيجه از اين گونه آثار حتی بدون اجازه ي پديدآورنده ي آنها نيز می توان بهره برداری 
نمود. در واقع با اين عمل می توان از آثاری كه برای نخستين بار در خارج از ايران ساخته يا منتشر 
شده است، عيناً نسخه برداری كرد و در بازارهای داخل بهره برداری نمود. بدون آنکه نياز به مجوزی 
از سوی پديدآورنده آن باشد و در نهايت، عمل رقابت مّکارانه مرتکب گرديد. اين راه حل از نظر 
حسن تفاهم بين المللی و اخالقی قابل انتقاد است. شايد بتوان گفت كه اين امر با مصالح مّلی بيشتر 
سازگار است، به عنوان مثال در مواقعی كه امکان كسب اجازه از سوی پديدآورنده ممکن نيست و يا 
تحصيل اجازه موجب تحميل هزينه های گزاف می گردد، با توجه به نياز كشور به كتب علمی راه حل 
قابل قبولی باشد تا افراد جامعه بتوانند به راحتی از آثار علمی پژوهشی و فنّاوری های روز برخوردار 
گردند. علي رغم اين نکات اگر پديدآورنده ي آن اثر يک ايرانی باشد در اين صورت برای او اجحافی 
بزرگ می باشد كه تنها به خاطر اينکه محصول فکری خود را در خارج از قلمرو ايران اجرا يا نشر يا 

ضبط نموده است، از حمايت قانون ايران برخوردار نباشد.

د(	تخلفات	و	مجازات	ها
" ماده 23- هر كس تمام يا قسمتی از اثر ديگری را كه مورد حمايت اين قانون است، به نام خود يا 
به نام پديدآورنده بدون اجازه او يا عالماً و عامداً بنام شخص ديگری غير از پديدآورنده نشر يا پخش 

يا عرضه كند به حبس تأديبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد".
اين ماده ضمانت اجرائی عملی است كه در عرف به آن »سرقت ادبي« مي گويند و براي تضمين 
بيشتر حقوق پديدآورنده به جا و مناسب است. ولي عبارت »عالماً« و »عامداً« اندكی زائد می باشد، چرا 

كه نشر يا پخش اثر ديگری به نام خود يا شخص ديگری عموماً همراه با عمد و آگاهی است.
" ماده 26- نسبت به متخلفان از مواد 17 تا 20 اين قانون در مواردی كه به سبب سپری شدن مدت 
حّق پديدآورنده استفاده از اثر با رعايت مقررات اين قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و 
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هنر عنوان شاكی خصوصی را خواهد داشت".
اين ماده نيز تمهيد مناسبی برای تضمين حقوق معنوی است و نيز در موارد حق استفاده و استناد 
و اقتباس اثر وزارت فرهنگ و هنر را در حکم شاكی خصوصی پس از منقضی شدن مدت حق 

پديدآورنده دانسته است.
" ماده 27- شاكی خصوصی می تواند از دادگاه صادر كننده حکم نهايی درخواست كند كه مفاد 

حکم در يکی از روزنامه ها با انتخاب و هزينه او آگهی شود".
می توان گفت نوعی مجازات تبعی برای مواد 22 تا 26 می باشد، البته به درخواست شاكی خصوصی.
" ماده 28- هرگاه متخلف از اين قانون شخص حقوقی باشد، عالوه بر تعقيب جزايی شخص 
حقيقی مسئول كه جرم ناشی از تصميم او باشد؛ خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص حقوقی 
جبران خواهد شد و در صورتی كه اموال شخص حقوقی به تنهايی تکافو نکند، ما به التفاوت از اموال 

مرتکب جرم جبران می شود".
اين ماده شرايط تعقيب شخص حقوقی را در مواردی كه طبق قانون متخلف است بيان مي كند: 

1- تعقيب جزايی شخص حقيقی تصميم گيرنده 2- تأديه ي خسارت از اموال شخص حقوقی.
" ماده 29- مراجع قضايی می توانند ضمن رسيدگی به شکايت شاكی خصوصی نسبت به جلوگيری 

از نشر، پخش و عرضه آثار مورد شکايت و ضبط آن دستور الزم به ضابطين دادگستری بدهند".
اين ماده تمهيد مناسبی برای جبران خسارات شاكی خصوصی و در واقع يکی از بديهی ترين 
ضمانت اجراها است. همانگونه كه می دانيم يکی از روش های جبران خسارت بازگرداندن وضعيت 

خسارت ديده به شرايط عادی است كه قطع منشأ ضرر يکی از اين روش هاست.
البته لحن بيان و كلمه ي »می تواند« نوعی حالت تخيير به مرجع قضايی داده است كه اين شبهه را 
القاء می نمايد كه مرجع قضايی در صدور دستور جهت جلوگيری از ادامه ي نشر و پخش دارای اختيار 
است و بهتر می بود كه به جای واژه ي »می تواند« كلمه ي »بايد« به كار می رفت، تا حالت تکليف برای 
دادگاه را القاء كند نه تخيير. الزم به ذكر است از عمده ترين نارسايی ها در مواد 23 تا 39 اين است كه 

بهتر می بود، براي رسيدگي به اين تخلفات مراجع قضائي تخصصي و ويژه اي را ايجاد مي كرد.
" ماده 30- اثرهايی كه پيش از تصويب اين قانون پديدآمده از حمايت اين قانون برخوردار است. 
اشخاصی كه بدون اجازه از اثرهای ديگران تا تاريخ تصويب اين قانون استفاده يا بهره برداری كرده اند، 
حّق نشر يا پخش يا تکثير يا ارائه ي مجدد يا فروش آن آثار را ندارند، مگر با اجازه پديدآورنده يا 
قائم مقام او با رعايت اين قانون. متخّلفين از حکم اين ماّده و هم چنين كسانی كه برای فرار از كيفر به 
تاريخ مقدم بر تصويب اين قانون اثر را به چاپ رسانند، يا ضبط يا تکثير يا از آن بهره برداری كنند، به 
كيفر مقّرر در ماده 23 محکوم خواهند شد. دعاوی و شکاياتی كه قبل از تصويب اين قانون در مراجع 

قضايی مطرح گرديده به اعتبار خود باقی است".
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در نخستين نگاه اين ماّده يکی از استثنائات اصل »عطف به ما سبق نشدن قوانين« است، ولی با 
توجه به اينکه در نهايت مساعد به حال پديدآورنده می باشد؛ خدشه ای به اين اصل وارد نمي نمايد. 
البته در اين ماده حّق نشر، پخش، تکثير يا ارائه ي مجدد يا فروش آثاری كه قبل از تصويب اين قانون 

پديدآمده اند را موكول به اجازه پديدآورنده يا قائم مقام او نموده است.
" ماده 31- تعقيب بزه های مذكور در اين قانون با شکايت شاكی خصوصی شروع با گذشت او 

موقوف می شود".
طبق اين ماده بزه های مذكور در اين قانون جزء جرائم خصوصی و قابل گذشت تلقی شده است. 
البته به اعتقاد ما بهتر می بود كه حداقل برخي از اين جرائم، جزء جرائم عمومی تلّقی گردد تا حمايت 

از »مالکيت فکری« كه در نهايت جامعه از آن منتفع است، بهتر تضمين شود.

نتيجه	گيری
 حقوق مؤلّفان و هنرمندان و در نهايت حقوق مالکيت فکری از اركان مهم تمدن بوده و شاخه ای 
از علم حقوق است كه با حقوق پديدآورندگان آثار فکری )هنری، ادبی، علمی و...( سروكار دارد. 
حمايت از اين قشر جامعه در نهايت طريقه ای در جهت ارتقاء و توسعه ي فرهنگ جامعه می باشد. چرا 
كه حمايت از پديدآورندگان آثار فکری باعث تشويق فعاليت های فردی، جمعی و احساس امنيت و 
طيب خاطر اين قشر شده و در نهايت خود مّلت ها هستند كه از نتايج سرشار اين حمايت برخوردار 
می گردند. در اين راستا قانون »حمايت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان« از قوانين مترقّي مّلی 
محسوب می گردد. ولی نارسائی ها و نواقص متعددی نيز در آن به چشم می خورد. با توجه به نواقص 
اين قانون كه به يقين پاسخگوی تمامی حقوق اين قشر جامعه نخواهد بود و با عنايت به اين كه اين 
قانون هنوز هم به قوت خود باقی است؛ به نظر می رسد نياز به يک بازنگری اساسی و به روز كردن 
قوانين و حمايت از فنّاوری های نوين به شدت احساس می گردد تا به  طور كامل حقوق اقشار علمی، 

ادبی، فرهنگی و هنری جامعه تضمين گردد.
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بخش	اّول:	مقايسه	دو	ماده
- مرد می تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طالق دهد )ماده 1133سابق(

- مرد می تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طالق همسرش 
را بنمايد )ماده 1133 الحق(

اولين پرسشی كه به ذهن متبادر می شود اين است كه آيا با وضع ماده اصالحی، تفاوت ماهوی 
در محدود نمودن اختيار تام مرد در طالق دادن همسرش ايجاده شده است يا خير؟ اگر به عبارت 
وضع شده دقت گردد مالحظه ميشود كه قانونگذار، اعمال حق طالق از ناحيه زوج را منوط به 

تحقق دو امر نموده است: 
الف( رعايت شرايط مقرر در قانون مدنی  

ب( رجوع به محکمه
در نگاه اّول به نظر می آيد كه تفاوت آشکاری با ماده سابقه حادث گرديده است زيرا ماده 1133 
سابق عاری از اين دو شرط بود، اّما اگر با تدقيق نظر به آن بنگريم در می يابيم كه بند )الف( راجع 
به شرايط مقرره در قانون مدنی در فصل مربوط به طالق است و مواد آن از 1134 تا 1142، 1150، 
1151، 1153 و 1169 اصالحی 82/09/08 تنها مبيّن كيفيت اجراء صيغه طالق، تنجيز وقوع آن، 
شرط بلوغ و قصد و اختيار، عقل مطّلق در تحقق طالق، وكالت در اجراء صيغه، ممنوعيّت وقوع 
آن هنگاميکه زوجه در عّده است ميباشد و نيز درباره عّده طالق و حضانت است و الغير. به ديگر 
سخن اينکه هيچ يک از شرايط مذكوره موجب زوال حّق طالق بالدليل زوج نبوده و يا اراده وی 
را محدود نمی نمايد زيرا آنچه كه در شرايط مورد نظر آمده است يا در خصوص اوصاف طالق 

بررسی مبانی حق زوج در مطلقه نمودن زوجه
موضوع ماده 1133 قانون مدنی ايران 

معاون	قضايی	دادگستری	كل	استان	گيالنمصطفی	وهابی

منظر  از  نيز  و  اسالم  فقه  نظر  از 
به  طالق  حق  ايران،  مدنی  قانون 
زن  برای  طبيعی  حق  يک  صورت 
به صورت يک  ليکن  ندارد  وجود 
تفويضی همچون  قراردادی و  حق 
شروط ضمن العقد و طالق قضايی 
ماده 1133  منطوق  از  دارد.  وجود 
قانون مدنی مصوب 1314/01/20 

ميتواند  زوج  كه  گردد  می  مستفاد 
عقالئی  يا  شرعی  سبب  بدون 
و  نمايد  مطّلقه  را  خود  همسر 
با  طالق  اختيار  سخن،  ديگر  به 
احتياج  آن  صّحت  و  است  شوهر 
دادگاه  رسيدگی  يا  زن  موافقت  به 
طالق  رسمی  دفتر  در  ثبت  يا  و 
اصالحی   1133 ماده  اما  ندارد.1 

تقاضای طالق زوج   1381/08/19
را منوط به رعايت شرايط مندرجه 
به  مراجعه  نيز  و  مدنی  قانون  در 
مقاله  اين  در  است.  نموده  محکمه 
ضمن بررسی و مقايسه ماده قديم 
به تفاوت آن دو  و ماده اصالحی، 
و بيان مبانی آن ها از ديدگاه فقهی 

می پردازيم.

مقدمه:
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دهنده و طالق گيرنده و يا در باب اجراء صيغه و يا نتيجه و آثار طالق همچون نگهداشتن عّده و 
حضانت از فرزند مشترک است كه بدين گونه تقنين گرديده است. از طرفی، مقررات وضع شده 
ديگری همچون قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 1371/08/28، طالق دهنده را به 
تأديه حقوق شرعی و قانونی زوجه همچون مهريه، جهيزيه، نفقه، اجرت المثل، نحله و امثال آن 
مانند ثبت در دفتر طالق و غيره ملزم مينمايد كه جملگی از توابع و آثار طالق است نه مانع وقوع 
بالسبب آن از ناحيه زوج، همچنين نه تنها قانون حمايت خانواده مصوب 1353/11/15 در هيچ 
يک از مواد خود، اراده آزاد مرد را در طالق همسر، مضيّق و يا منوط به اموری ننموده است بلکه با 
سکوت مستّمر بدان صّحه نهاده و منطوق مادتين 8 و 11 آن نيز اختيار تام زوج را محدود ننموده 
است.مآالً اينکه هيچ ماده ای اشعار ندارد كه مرد تنها ميتواند در موارد محدود و مقيد همسرش را 

مطلقه نمايد.
مفاد بند )ب( يعنی رجوع به محکمه كه قسمت دوم ماده اصالحی است تنها به اين امر تصريح 
دارد كه مرد ملزم است جهت طالق همسرش به محکمه مراجعه كند بدون اينکه قيد گردد كه زوج 

می بايست دليل اثباتی بر دعوای خود اقامه نمايد.
بنابراين تفاوت ماده اصالحی با ماده سابق در اين است كه زوج برای اعمال حق مطلق خود 
می بايست به دادگاه مراجعه نمايد تا تحقق آن با رعايت نظامات و مقررات جاريه كشور و با نظم 
و نسق قانونی همچون ثبت در دفتر طالق انجام گيرد و به بيان ديگر، وضع ماده اصالحی مشعر 
بر اين است كه زوج برای »استفاده« از حق خود در طالق به محکمه مراجعه می نمايد نه برای 

»اثبات« حق خود.
نتيجه اينکه هر دو ماده )سابق و الحق( در مطلق العنان نمودن زوج در طالق همسر و محدود 
ننمودن اختيارات وی دارای حکم واحدی است و زوج ميتواند بدون سبب شرعی، عقالئی و يا 

عرفی همسرش را از طريق محکمه طالق دهد.
سؤال اين است كه چرا مقنّن در اصالح ماده 1133 سابق به جوهر حکم ماده نپرداخته و طالق 

از ناحيه زوج را منوط به حصول سبب شرعی، عقلی و يا عرفی ننموده است؟
پاسخ اين است كه واضعين قانون مدنی از سابق تاكنون بر اساس فتوای مشهور فقهاء مبنی بر 
جواز طالق يک جانبه زوجه از سوی زوج بدون حصول عسر و حرج برای مرد به تدوين اين ماده 
پرداخته اند2. به تعبير ديگر، چنين طالقی عبارت اُخرای طالق مصطلح فقهی است زيرا در اين نوع 
طالق، زوج با اراده بالقيد خود و با استعمال عبارت اَنِت طالٌق ) تو طالق گرفته ای( منفرداً يا با 
توكيل به غير و با حضور عدلين ميتواند همسرش را مطلقه نمايد. بنابراين طالقی كه بدون سبب 
عقلی يا شرعی از ناحيه زوج واقع گردد واجد همان حکم ماده 1133 ق.م فعلی است زيرا اين 
ماده نيز مشعر چنين طالقی است و قانونگذار فقط به جهت رعايت نظامات، زوج را ملزم نمود به 



144

سال چهارم . شماره هفتم . بهار و تابستان 1391 دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

محکمه مراجعه نمايد بدون اينکه برای استفاده وی از حق طالق، موانع يا شروطی مقرر نمايد. لذا 
واضعين سابق و فعلی قانون مدنی بنا به نظريه مشهور فقهاء به وضع چنين ماده ای پرداخته اند، از 
اين حيث ضروری است تا مبانی اين عقيده مورد بررسی قرار گيرد. آنچه مسلم است اينکه نظريه 

مشهور فقهاء با استعالم و استدراک از سه مبناء مبتنی گرديده كه عبارت است از: 
الف( شهرت فتوائی  

ب( روايت الطاّلق بيد من اخذ بالّساق  
ج( اطالق در خطابه های قرآنی

بخش	دّوم:	بررسی	مبانی	طالق	زوجه
گفتار	اّول:	شهرت	فتوايی

در تعريف شهرت گفته شده: »اّن الشهره لغه تتضمن معنی ذيوع الشئ و وضوحه«3 )شهرت از نظر 
لغت حاوی معنی انتشار يک چيز و آشکار بودن آن است(. شهرت فتوائی يا شهرت در فتوی در 
اصطالح فقهی و در نزد فقهاء عبارت است از شيوع فتوی نزد فقهاء در حکم شرعی به حّدی كه به 
درجه اجماع، موجب قطع به قول معصوم نگردد. و به تعبير ديگر، شهرت افاده ظّن مينمايد نه قطع. 
اصوليين شهرت را بر سه قسم می دانند: شهرت روائی، شهرت عملی و شهرت فتوائی4، دو قسم 
اول از محل بحث خارج است، با توجه به اينکه شهرت افاده ظّن می نمايد ميان اصوليين نظرات 
مختلفی درباره حجيّت يا عدم حجيّت ظّن وجود دارد. از نظر مشرب اصولی، مرحوم ميرزای قمی 
عقيده به اعتبار ظن مطلق دارد و در انسداد باب علم، عمل به تمامی ظنون را معتبر می شناسد ليکن 
شيخ مرتضی انصاری كه به وی لقب شيخ اعظم و خاتم الفقهاء و المجتهدين داده اند تنها ظنون 
خاّصه را معتبر می داند و عقيده دارد تنها ظنونی كه دليل بر اعتبار آن وجود دارد قابليت عمل به آن 
داشته مانند عمل به ظواهر كتاب و سنّت ولی عمل به شهرت فتوائی را مردود می داند.5 شيخ اعظم 
در اينکه شهرت در فتوی از ظنون خاّصه تلقی گردد را توّهمی بيش نمی داند لذا حجيّت شهرت 
فتوائی را هم توّهم می پندارد و برای اثبات اين عقيده يعنی عدم حجيّت آن براهينی اقامه می نمايد.6 
عاّلمه نائينی در تقريرات اصول خود همين عقيده را ابراز می نمايد و پس از احتجاج بر آن چنين 
می آورد: اگر قائل به اعتبار ظّن مطلق باشيم و از شهرت فتوائی ظّن حاصل شود شهرت ميتواند 
از افراد ظّن مطلق باشد ولی دليلی بر اعتبار شهرت فتوايی نداريم علی الخصوص اينکه بر حجيّت 
ظّن حاصل از شهرت فتوايی نيز دليلی وجود ندارد.7 همچنين آيت اهلل خوئی در خصوص حجيت 
يا عدم حجيّت شهرت فتوايی، اّدله قائلين به حّجيت آن را بيان می نمايد سپس ضمن مناقشه در 
اّدله آنان، دالئل قائلين به آن را مورد نّقادی قرار می دهد.8 عاّلمه محمدرضا مظفر در بحث پيرامون 
شهرت فتوائی مينويسد: اَّن الّشهره ليست حّجه فی نفسها، يعنی شهرت بتنهايی حّجت نيست.9 
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عّده ای از عالمان فقه و حقوق نيز بر همين عقيده اند و در عبارات خود چنين آورده اند: شهرت 
فتوائی از اّدله نيست به عکس اجماع10، شهرت حّجت نيست.11

گفتار	دّوم:	بررسی	روايت	»الطاّلق	بيد	من	اخذ	بالّساق«
دّومين مبناء يا دليل اثباتی قول مشهور فقهاء اماميه در خصوص اختيار مطلق مرد در طالق زوجه 
بدون دليل، همين روايِت مزبور است. قاضی ابن بّراج كه از فقيهان اماميه در قرن ششم هجری است 
در كتاب المهّذب جلد دوم صفحه 275 چنين مينويسد: قال اهلل تعالی يا ايها النبّی اذا طّلقتم النساء 
فّطلقوهّن لعّدتهن. فجعل تعالی الطالق بيد الرجل دون النساء و اباحهم ذلک فاذا اختار الرجل طالق 
زوجته كان له ذلک، بسبب و بغير سبب النّه مباح له االّ اّن طالق الزوجه بغير سبب مکروه، فان فعل 
ذلک كان تاركا لالفضل و لم يکن عليه شئ )وی پس از ذكر آيه اول از سوره طالق می نويسد: 
خداوند طالق را در دست مرد قرار داد نه در دست زنان و آن را برای مردان مباح نموده هرگاه مرد 
بخواهد می تواند همسرش را طالق دهد چه با دليل و چه بدون دليل زيرا اين نوع طالق برای مرد 
مباح است چه با سبب و چه بدون سبب، اما طالق همسر بدون دليل مکروه است اگر مرد چنين 
نمايد امر افضلی را ترک نموده و هيچ گناهی بر او نيست(. صاحب جواهر اين حديث را با عبارت 
»لنبوی المقبول« يعنی حديثی كه از ناحيه پيامبر )ص( مورد قبول واقع شده آورده است سپس چنين 
می نويسد: »الطالق بيد من اخذ بالّساق«12 معنای روايت اين است كه حّق طالق مختص مالک بُْضع 
)شرمينه زن( است. ابن ادريس حّلی در الّسرائر همين عبارت را از پيامبر)ص( نقل نموده است.13 

نکات قابل توجه اين است كه: اوالً اين روايت از حيث سند در جوامع روائی و منابع حديث 
شيعه از ُرواۀ اماميه نقل نگرديده و هرجا كه علماء شيعه همچون صاحب جواهر و ابن ادريس حّلی 
و ديگران نقل نموده اند سند آنرا از منابع روايی اهل سنّت آورده اند كما اينکه پاورقی دو كتاب 
مورد اشاره ) جواهر الکالم و السرائر( به آن اشعار دارد و منابعی كه از اهل سنت نقل حديث شده 
عبارت است: كنز العّمال فی سنن االقوال و االفعال، الفصل االّول فی التّرهيب عن الطالق نوشته 
مولی علی متّقی هندی، سنن ابن ماجه كتاب الطالق باب سوم طالق العبد كه كنز العّمال آنرا از سنن 
بيهقی و طبرانی نقل نموده است. در كتاب كنز العّمال حديث مذكور از عايشه چنين نقل گرديده 
است: عن عايشه عن ابن ُعَمر.....انّما الطالق لمن اخذ بالساق، ابن ماجه در سنن خود كتاب الطالق 
حديث 2081 روايت مذكور را از ابن عباس به نقل از پيامبر صلی اهلل عليه و اله و سّلم چنين آورده 

است: 
»انّما الطالق لمن اخذ بالساق« و در سنن بيهقی به نقل از كنز العّمال حديث 27801 همين 

روايت به نقل از پيامبر اسالم چنين وارد شده است: 
»عن ابن عباس عنه صّلی اهلل عليه و آله: اال انّما يملک الطالق من اخذ بالساق«. ) ابن عباس از 
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پيامبر)ص( چنين نقل نموده است ؛ آگاه باشيد جز اين نيست كه مالکيت طالق با كسی است كه 
ساق در دست اوست ( اوالً: آنچه مسّلم است اينکه صرف نقل روايت از منابع اهل سنّت بدون اينکه 
مؤيّدی از منابع شيعه وجود داشته باشد مقبول نيست. اضافه بر آن اينکه اصحاب اماميه از نظر عملی 
به صرف نقل روايت از عايشه به آن عمل نمی نمايند. ثانياً: به تعبير يکی از علما، روايت الطالق بيد 
من اخذ بالساق اتفاقاً به نحوی ديگر قابل تفسير است به اين معنی كه چون با توافق زن و مرد، عقد 
ازدواج ثبت شده پس هم مرد ساق همسرش را و هم زن ساق شوهرش را به دست گرفته است 
يعنی »من اخذ بالّساق« كسی است كه با عقد به ديگری محرم است پس زن و شوهر را با هم دربر 
می گيرد بنابراين طبق روايت فوق، طالق به دست هر دوی زن و شوهر است و به عبارت ديگر 
همانطور كه زن و مرد در عقد نکاح و تداوم زوجيّت با هم شريکند ؛ در صورت لزوم شرعی هم 
بالسّويه حق طالق دارند و به اصطالح نحوی، الطالق من اخذ بالّساق شامل زوجين است و هيچ 
دليلی بر انحصار من اخذ بالّساق به زوج وجود ندارد.14 اگر هم- اين روايت – با روايتی متعارض 
نبود روايتی ضعيف از عايشه است كه مرسل است اگر ظاهراً از نظر سند نيز مشکلی نداشت چون 

خبر واحد ظنّی بوده و مقبول نيست.15 
ايرادات مزبور در روايت منقول از ابن عباس نيز جاری است هم از حيث سند و هم از حيث 
داللت و ايضاً در تفّرد نقل آن و مآالً عدم مطابقت آن با قرآن است كه مذكور گرديد كه در ادامه 
بحث نيز به آن می پردازيم. ثالثاً: روايت مورد نظر دارای معارض است كه هم از شيعه نقل شده و 
هم از اهل سنّت و آن قضيه صحابی پيامبر صلی اهلل عليه و اله ابو ايّوب انصاری است زيرا به پيغمبر 
اكرم)ص( خبر دادند كه ابو ايّوب انصاری تصميم گرفته زن خود را طالق دهد. قال الصادق عليه 
السالم بلغ النبی صلی اهلل عليه و اله و سّلم اّن ابا ايّوب يريد ان يطلق امراته فقال رسول اهلل صّلی اهلل 
عليه و اله: اّن طالق اّم ايّوب لَحوب ) امام صادق عليه السالم فرمود: به پيامبر خبر رسيد كه ابو ايّوب 
درصدد است كه همسرش را طالق دهد – پيامبر كه اّم ايّوب را می شناخت و می دانست طالق ابو 
ايّوب بر اساس يک دليل صحيحی نيست – فرمود طالق اّم ايوب گناه بزرگ است.16 اين روايت 
در كتب اهل سنّت نيز نقل گرديده است و از ابن عباس چنين نقل شده است: » عن ابن عباس: يا 
ابا ايّوب اّن طالق اّم ايّوب كان حوبا«17 ) ای ابو ايّوب طالق ام ايوب گناه بزرگ است( نکاتی كه 
در روايت اّول وجود دارد قابل توجه است زيرا در نقل آن از ناحيه امام صادق عليه السالم عبارت 
يريدان يطلق آمده است يعنی ابو ايوب اراده نموده كه همسرش را طالق دهد يعنی نهی پيامبر از 
وقوع طالق نبوده بلکه قبل از وقوع آن بود كه حائز اهميت است. ديگر اينکه در عبارت اّن طالق اّم 
ايّوب لحوب دو تأكيد آمده است يکی حرف اّن كه از نظر ادبيات عرب از اَدات تأكيد است يعنی 
ـَ است كه داخل در كلمه حوب شده است كه آن هم تأكيد است وآخر  حتماً، قطعاً، ديگر حرف ل
آنکه كلمه حوب كه ريشه قرآنی دارد. در سوره نساء آيه 2 چنين آمده است:... و التأكلوا اموالهم الی 
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اموالکم انّه كان حوباً كبيرا )و اموال يتيمان را با اموال خودتان نخوريد كه گناه بزرگ است( عالمه 
ميرزا ابوالحسن شعرانی در تعليقه تفسير مجمع البيان در ذيل آيه شريفه، كلمه حوب را چنين معنی 
نمود: الحُوب: االثم العظيم )حُوب همان گناه بزرگ است(18 بنابراين پيامبر اسالم پس از شنيدن اراده 
طالق از سوی ابو ايوب انصاری با تأكيدات سه گانه آنرا گناه بزرگ دانسته اند و نفرمودند عمل ابو 
ايوب قبيح است بلکه همين كه دانستند قصد او طالق بدون دليل شرعی است آنرا معصيت و گناه 

دانسته اند نه اينکه صرفاً آن را امری قبيح بدانند.
روايت ديگری كه معارض حديث الطالق بيد من اخذ بالساق است نّص حديث صحيح امام 
باقر عليه اسالم از رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله و سلم درباره ذّواقيّت است. ذّواقيّت به معنای 
چشش و كامجويی ُمدام است كه همان ازدواجهای مکّرر به قصد هواپرستی و طالقهای متعّدد 
جهت اشباع ناصحيح غريزه جنسی است بدون انگيزه الهی و معقول در آن باشد. در حديث شريف 
امام باقر عليه اسالم از پيامبر اسالم)ص( نقل نمودند كه فرمود: اّن اهلل يبغض- او يلعن – كّل ذّواق 
من الرجال و كّل ذّواقه من النساء19 يعنی قطعاً خداوند دشمن می پندارد- يا لعنت می نمايد- هر 

مرد و زنی كه پيوسته و بسيار كامجويی می نمايد.
در اين حديث شريف ازدواجهای مکرر و رها نمودن همسر بدون حرج و عسرت شرعی و تنها 
به قصد استلذاذ از غير او مورد نهی صريح قرار گرفته و فاعل آن مبغوض و ملعون خطاب گرديده 
است. آيا طالق همسر بدون موجب شرعی و عقلی جز برای اطفاء آتش شهوت كه پايان ناپذير و 
بيماری بدون عالج است نمی باشد؟ و آيا خللی به اساس پيوند مقدس نکاح كه امری عبادی تلقی 
گرديده است وارد نمی نمايد؟ و يا مخالف روش ائمه طاهرين عليهم السالم نيست؟ آنچه در سيره 
پيشوايان دين مشاهده می شود اين است كه تا حدود امکان از طالق پرهيز داشتند و طالق از طرف 
آنها بسيار به ندرت صورت گرفته است و هر وقت صورت گرفته دليل معقول و منطقی داشته است. 
مثاًل امام باقر عليه السالم زنی اختيار می كند و آن زن خيلی مورد عالقه ايشان واقع می شود. در 
جريانی امام متوجه می گردد كه اين زن ناصبيّه است يعنی با علی بن ابيطالب عليه السالم دشمنی 
می ورزد و بغض آن حضرت را در دل می پروراند. امام او را طالق داد از امام پرسيدند شما كه او 
را دوست داشتيد چرا طالقش داديد؟ فرمود: نخواستم قطعه آتشی از آتشهای جهنّم در كنارم باشد.20 
در كتاب كافی آمده است: رسول خدا به مردی رسيد و از او پرسيد با زنت چه كردی؟ گفت: او را 
طالق دادم فرمود: آيا كار بدی از او ديدی؟ گفت نه، كار بدی هم از او نديدم. مدتی گذشت و آن 
مرد بار ديگر ازدواج كرد. پيغمبر از او پرسيد: زن ديگر گرفتی؟ گفت بلی، پس از چندی كه باز به 
او رسيد پرسيد: با اين زن چه كردی؟ گفت طالقش دادم. فرمود: كار بدی از او ديدی؟ گفت نه، 
كار بدی هم از او نديدم. اين قضيه نيز گذشت و آن مرد نوبت سوم ازدواج كرد. پيغمبر اكرم از او 
پرسيد: باز زن گرفتی؟ گفت بلی يا رسول اهلل. مدتی گذشت و پيغمبر اكرم به او رسيد و پرسيد: 
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با اين زن چه كردی؟ جواب داد اين را هم طالق دادم. پيامبر پرسيد: بدی از او ديدی؟ گفت: نه، 
بدی از او نديدم. رسول اكرم فرمود: خداوند دشمن می دارد و لعنت می كند مردی را كه دلش می 
خواهد مرتب زن عوض كند و نيز زنی را كه دلش می خواهد مرتب شوهر عوض كند.21 مرحوم 
استاد مرتضی مطهری اين گونه طالقها را طالقهای ناجوانمردانه قلمداد نموده است.22 به همين دليل 
است كه عّده ای از فقهاء معاصر همچون مرحوم مطهری، طالقهای بی سبب شرعی و عقلی را 
مشروع ندانسته اند و ديگر فقيه معاصر در رساله عمليه خود به تصريح آورده است: »طالق چه از 
طرف مرد و چه از طرف زن در صورتی جايز و گذرا است كه ادامه زندگی، ادامه عسر يا حرجی 
باشد كه به هيچ وسيله ای – حتی با حضور حکمين – برطرف شدنی نباشد كه در اين صورت، 

طالق از هر يک از دو همسر، حالل و گذرا است«23

گفتار	سوم:	بررسی	اطالق	در	خطاب	های	قرآنی
يکی ديگر از ادلّه ای كه مبنای قول مشهور فقهاء دائر بر تجويز مطلق طالق زوجه برای زوج اقامه 
گرديده است اطالق در خطابهای قرآنی است كه از جمله آن سوره بقره آيات 229 و 2-231 است: 
1- الطالق مّرتان فامساک بمعروف او تسريح باحسان) طالقی كه زوج رجوع می نمايد دو بار 

است يا او را به نيکی نگه می دارد و يا به احسان رهايش می نمايد(
2- و اذا طّلقتم النساء فبلغّهن اجلّهن فامسکوّهن بمعروف او سّرحوّهن بمعروف )و هرگاه زنان 

را طالق داديد تا نزديک پايان زمان عّده يا آنان را به نيکی نگه داريد يا به احسان رها كنيد(
3- و اذا طّلقتم النساء فبلغن اجلهن فال تعضلوهن ان ينکحن ازواجهّن اذا تراضوا بينهم بالمعروف
)و هرگاه زنان را طالق داديد و عّده آنها به پايان رسيد پس آنان را از شوهر كردن منع نکنيد 

هرگاه به طريق مشروع به ازدواج با مردی تراضی نمايند.(
در آيات مزبور طرف خطاب طالق، زوج ميباشد و به تعبير ديگر، ُمطلِّق )طالق دهنده( مرد 
است. يکی از عالمان دين آورده است: درست است كه در اكثر آيات طالق، مخاطب مردان هستند 
چون نوعاً پيشنهاد طالق از طرف آنان است ولی هيچيک از آيات طالق در مقام حصر در مخاطب 
نيست يعنی هرگز اشاره ای به جواز مطلق طالق برای مردان ندارد.24 اگر انحصار در خطاب را 
هم متوجه مردان بدانيم تنها اين امر را افاده می نمايد كه حّق طالق متعلق به مرد است اما اين 
نتيجه حاصل نمی گردد كه اعمال حق طالق بدون قيد و شرط است و يا مرد می تواند بدون اينکه 
تخلفی از ناحيه زن در ايفاء وظايف زوجيّت سرزده باشد و يا كيان و عفاف خانواده را به مخاطره 
اندازد مجاز به طالق وی باشد، برای رفع اين توّهم و ضرورت تقييد اختيارات زوج ؛ مراجعه به 
ساير آيات قرآنی ضرورت دارد زيرا همان گونه كه از اولياء دين نقل شده است القرآن يفّسر بعضه 

بعضا25)پاره ای از آيات قرآن، پاره ای ديگر را تفسيرمی نمايد(
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علی عليه السالم نيز می فرمايد: ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه علی بعض يعنی بعضی از 
آيات قرآن با بعض ديگری سخن می گويد و گواهی می دهد.26 يکی از مباحث علم اصول در 
مبحث مفاهيم، اطالق و تقييد و عاّم و خاّص است. اصوليين، ُمطَلق را لفظی واجد نوعی شيوع 
در معنا تعريف نمودند كه فاقد قيد است و مقيد را در مقابل آن يعنی لفظی كه عاری از شيوع در 
معناست ميدانند و نيز لفظی كه داللت بر مفهوم و شمول آن نمايد را عاّم و داللت لفظ بر مفهومی كه 
عموميّت ندارد را خاّص می گويند لذا برای فهم كالم ناطق تنها نمی بايست به سخن مطلق يا عام او 
توجه نمود بلکه بايد با لحاظ مقيد و خاص، مراد حقيقی ناطق را برای سامع كشف نمود فی المثل 
اگر گفته شود مردی آمد مرد مطلق است معلوم نيست مراد متکلم از آن چه كسی است ولی هنگامی 
كه بگويد مرد عالمی يا شاعری آمد آنرا مقيّد نموده است و مراد ناطق برای سامع كشف می گردد. 
لفظ عاّم، لفظی است كه شامل فرد فرد آن گردد مثاًل اگر گفته شود »عالم را احترام نمائيد« به هر 
دانشمند از هر نژاد و َمرام و نيز به غير عادل هم داللت می نمايد ليکن وقتی گفته می شود »عالِِم 
عادل را احترام كنيد« از اين عبارت، تنها ُحکم احترام به دانشمند عادل استنباط می گردد و عالِِم 
غير عادل، مشمول اين حکم نمی شود. بنابراين برای فهم دقيق كالم متکّلم، ضرورت دارد قواعد 
مزبور را لحاظ نمود. كالم وحی يعنی قرآن كريم از اين قاعده مستثنی نيست كما اينکه علی عليه 
السالم درباره كالم خداوند و رسول او فرمود: اّن فی ايدی الناس حّقاً و باطاًل و صدقاً و كذباً و 
ناسخاً و منسوخاً و عاّماً و خاّصاً ) يعنی احاديث در دست مردم، حق و باطل و صحيح و ناصحيح 
و ناسخ و منسوخ و عام و خاص است(..... و عرف الخاص و العام27 )... و پيامبر عام و خاص كالم 
خدا را شناخت( بنابراين ضمن بررسی اطالق خطابات قرآنی بايد به ديگر آيات نيز توجه نمود تا 
حکم واقعی خداوند از مجموع آيات كشف گردد. نکته حائز اهميت اين است كه فقهاء و مفّسرين 
و محّدثين بر اين متّفقند كه عمومات قرآن تخصيص داده نمی شود مگر بواسطه خود قرآن يا خبر 
متواتر و يا خبری كه مقطوع الصدور از ناحيه معصوم باشد زيرا قرآن قطعی الّصدور و الّدالله است 
لذا مورد تخصيص قرار نمی گيرد مگر به چيزی كه آن هم قطعی الصدور و الدالله باشد در غير 
ص، مظنون بلکه مشکوک و يا خبری موهوم است به همين سبب سه دسته از  اين صورت آن مخصِّ

آيات قرآن را بر اساس مبنای مذكور مورد بحث قرار می دهيم.

بخش	سوم:	بررسی	حقوق	زن	از	منظر	قرآن
گفتار	اول:	آيات	مربوط	به	مماثلت	و	مشابهت	حقوق	زوجين	

آيات 12 و 32 از سوره نساء و آيه 228 از سوره بقره داللت بر تماثل و تشابه به حقوق ماليه زن 
با مرد دارد:

1- للرجل نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مّما اكتسبن) مردان را از آنچه كسب می كنند و 
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به دست می آورند بهره ای است و زنان را از آنچه كسب می كنند و به دست می آورند بهره ای 
است( آيه تصريح می نمايد كه محصول كار زن متعلق به خود اوست و همسرش حّق تصرف در 
مايملک وی را ندارد. اين تأسيس بديع اسالم در چهارده قرن پيش بود كه طبعاً شناختن چنين حّقی 

برای زنان ناشی از نگاه اسالم به كرامت ذاتی زن است. 
استاد شهيد مطهری می نويسد: اسالم به زن استقالل اقتصادی داد اسالم با اين دو آيه ) آيه 

مذكور و آيه 7 از همان سوره كه محل بحث ما نيست ( انقالب عظيم اجتماعی بوجود آورد.28
2- ولکم نصف ماترک ازواجکم ان لم يکن لّهن ولد فان كان لهن ولد فلکم الربع مماتركن ) و 
برای شما نصف ماترک زنانتان است اگر برای آنها فرزندی نباشد و اگر آنها را فرزندی باشد يک 
چهارم ماترک آنها از آن شماست(. از دو عبارت ماترک و ماتركن كه به ترتيب تصريح به ماترک 
مرد و زن دارد همه ماترک را دربر می گيرد و آيه شريفه داللت صريح و نّص آشکار بر اين است 
كه فرض زوجه تمام تركه شوهر است و اختالف فقيهان در اين باره ناشی از اخبار رسيده از ناحيه 
معصوم عليه السالم است و حکم قانون مدنی در استثناء ماترک زن از مرد در ماده 946 و اصالحی 
آن مورخ 87/11/06 متاثّر از اختالف مذكور است. در اين باره عّده ای از فقيهان عقيده دارند كه 
روايات مربوط به استثناء در ارث زوجه با نّص كتاب مطابقت نداشته لذا مقبول نيست و زن از 
تمامی انحاء و اجزاء ماترک زوج ارث می برد. اسکافی، قاضی ابن بّراج و شيخ طوسی در استبصار 
حديث فضيل و ابن ابی يعفور را نقل نموده و پذيرفته است كه زوجين از كل ماترک ارث ميبرند.29
شيخ حسين ظهيری عاملی استاد شيخ حّر عاملی در رساله خود به نام المسائل الظهيريه كه در 
خاتمه كتاب الفوائد المدنيه آيت اهلل امين استرآبادی درج گرديده است چنين آورده: و نقل عن ابن 
الجنيد )ره( انّه وّرث الزوجه من جميع متروكات الميّت سواء كانت ذات ولد منه ام ال، تمّسکاً بعموم 
الکتاب )از ابن جنيد نقل شده است كه وی، زن را از تمامی ماترک زوج، ارث بر، دانسته اعم از 
اينکه زوجه صاحب فرزند باشد يا نباشد – اين عقيده ابن جنيد – با تمّسک به عمومات قرآن كريم 
است.( صاحب تفسير مجمع البيان مرحوم شيخ طبرسی در تفسير همين آيه هيچ قيد و محدوديتی 
برای ميراث بری زن بيان ننموده ايضاً او در كتاب جوامع الجامع همين عقيده را ابراز داشته است. 
صاحب جواهر در مبحث ميراث االزواج، جلد 39 صفحات207 و 208 می نويسد عّده ای 
از اصحاب در كتب خود همچون صدوق اول در المقنع، ساّلر ديلمی در المراسم، شيخ مفيد در 
االيجاز، طبرسی در التّبيان و جوامع الجامع و نيز خواجه نصيرالدين طوسی در الفرائض النّصيريه بر 
همين عقيده اند و نيز آورده است كه قاضی نعمان مصری صاحب دعائم االسالم می گويد: همانا 
اجماع اّمت و ائمه علماء بر قول ابن جنيد است. از آنچه گفته شد مسّلم ميگردد كه قول به حرمان 
و بی نصيب بودن زوجه از تمامی اموال غير منقول، قولی مستحدث و جديد است و بين قدماء 
اصحاب و علماء همان گونه كه مذكور گرديد چنين رأيی نبوده است، صاحب شرايع قائل به تفصيل 
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گرديده است او چنين می نويسد: اذا كان للزوجه من الميّت ولد ورثت من جميع ماترک و لو لم 
يکن لم ترث من االرض شيئا30ً )اگر زوجه دارای اوالد از همسر متوفای خود باشد از تمام اموال 
ارث می برد و اگر اوالد نداشته باشد از زمين ارث نمی برد( پاره ای از حقوقدانان چنين آورده اند: 
از اطالق واژه »ماترک« چنين استفاده می شود كه شوهر از تمام اجزاء آن ارث می برد و در اين باره 

همه مسلمانان اتفاق نظر دارند زن نيز در متن قرآن همانند شوهر است.31
3- ولّهن مثل الذی عليّهن بالمعروف )و برای زنان حقوق مشروعی است همچنانکه بر مردان 

است(.
4- درباره تساوی ديه زن و مرد نيز همين عقيده در ميان عده ای از فقيهان به دليل اطالق ادله ديه 
و عدم تخصيص آن بموجب آيات قرآن وجود دارد كه از جمله آن مرحوم مقدس اردبيلی است، 
وی حدود پانصد سال پيش در كتاب گرانسنگ خود بنام مجمع الفائده و البرهان در شرح كتاب 
ارشاد االذهان الی احکام االيمان عالمه حّلی، اصل روايت تنصيف ديه زن را مردود دانسته و آورده 
است: فما اعرفه فکانّه اجماع او نّص ما اطلعت عليه ) يعنی اگر در اين خصوص اجماع يا نّصی 
باشد من آنرا نمی دانم و به آن آگاهی پيدا نکردم( ايضاً بعضی از فقيهان معاصر در باب تساوی ديه 

زن و مرد بر همين نظر هستند.32
با وصف عقائد مذكوره در باب تماثل و تشابه به حقوق زن با مرد چگونه مقبول است كه اسالم 
در خصوص مال كه ارزش و اعتبار آن قابل مقايسه با عرض و حيثيّت نيست چنين اعتناء وافر داشته 
ليکن زن را در سرنوشت خود مالک ندانسته و همچون عبيد و اِماء، رقبه اش را در اختيار مطلق 
مرد قرار داده تا بر تمامی ثروت و دارايی او كه ارزش معنوی است حکمرانی نمايد؟ حاشا و كاّل.

فيلسوف، فقيه و مفسر كبير قرآن، عاّلمه طباطبائی در مقايسه بين زن و مرد در تفسير گرانقدر 
خود چنين مينويسيد: 

فالمرئه فی االسالم ذات شخصيّه تساوی شخصيّه الرّجل فی حّريه االراده و العمل من جميع 
الجهات و التفارق حالها حال الرجل االّ ما تقتضيه صفتها الروحيّه الخاصه المخالفه لصفه الرجل 
الروحيّه.33 ) شخصيت زن در اسالم مساوی شخصيت مرد در آزادی اراده و عمل از تمامی جهات 

است و هيچ فرقی بين آن دو وجود ندارد مگر در ويژگيهای خاص روانی و روحی آنها(

گفتار	دوم:	آيات	مربوط	به	نفی	حرج	و	ضرر	نسبت	به	زن
1- بقره آيه 185: يريد اهلل بکم اليسرو ال يريد بکم العسر)خداوند برای شما آسانی اراده می نمايد 
و برايتان مشّقت اراده نمی نمايد( خداوند در اين آيه اصل يُْسر را تجويز نموده است نه عسر را و 

واضح است كه طالق همسر در حال يُْسر زوج، منطبق با حکم خداوند نيست.
2- نساء آيه 19: عاشروهّن بالمعروف )با زنان به نيکی زندگی نمائيد(
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3- طالق آيه 2: فارقوهّن بالمعروف )با زنان به نيکی مفارقت نمائيد(
آيا ايجاد مشقت برای همسر در هنگام زندگی مشترک و طالق او با عسرت، امری معروف 

است؟ 
تعريف كلمه  اند در  ناميده  التفاسير  ناسخ  را  او  تفسير  قرآن كه  نامِی  عالمه طباطبائی مفسر 
»معروف« می فرمايد: فالمعروف تتضّمن هدايه العقل و حکم الشرع و فضيله الخلق و سنن اآلداب34 
يعنی )معروف حاوی عقل و حکم شرع و فضيلت نيک ُخلقی و رعايت قوانين ادب است(. براستی 
رها نمودن همسر بدون عذر و گناه، منطق عقل و حکم شرع و منطبق با خوش رفتاری و رعايت 

ادب است؟
4- حج آيه 78: و ما جعل عليکم فی الدين من حرج )و خداوند برای شما در دين مشّقتی قرار 

نداده است(
5- بقره آيه 231: و ال تمسکوهّن ضراراً لتعتدوا و من يفعل ذلک فقد ظلم نفسه )همسرانتان 
را به نيکی رها كنيد و آنان را با ضرر نگهداری ننمائيد تا ستم كنيد و هر كس چنين نمايد بر خود 

ظلم روا داشته است( 
منطوق صريح آيات كريمه موجب گرديد تا قواعد فقهی چون الضرر و الضرار فی االسالم و 
نفی حرج پديد آمد و دو آيه اخير االشعار وجود هرگونه حکم ضرری و موجب حرج در اسالم 
را برای قاطبه مردان و زنان مردود دانسته و آنرا امری منکر می پندارد. عالمه طباطبائی در اين باره 

می فرمايد: 
و فی تقييد االمساک بمعروف و التسريح باالحسان من لطيف العنايه ما اليخفی فاّن االمساک 
و الرّد الی حباله الزوجيه ربّما كان الضرار بها و هو منکر غير معروف كمن يطّلق امراته ثم يخّليها 
حتی تبلغ اجلها فيرجع اليها ثم يطّلق ثم يرجع كذلک يريد بذلک ايذائها و االضرار بها و هو اضرار 
منکر غير معروف فی هذه الشريعه منهّی عنه بل االمساک الذی يجّوزه الشرع ان يرجع اليها بنوع 
من انواع االلتيام و يتّم به االنس و سکون النفس الذی جعله اهلل تعالی بين الرجل و المرأه.35 )قرآن 
كريم- امساک و تسريح به معروف را مقيد به احسان كردن به زن نموده است از عنايت ظريف 
خداوند است كه پوشيده نيست زيرا نگهداری همسر در حباله نکاح خود چه بسا موجب ضرر به 
وی ميگردد كه اين امری منکر و غير معروف است، مانند كسی كه همسرش را طالق ميدهد او را 
رها می كند تا موعد پايان عّده فرا برسد سپس به او مراجعه می كند مجدداً او را طالق می دهد 
سپس به او رجوع می كند تا بواسطه آن به همسرش آزار و ضرر برساند و اين عمل اضراری است 
منکر و ناپسند و غير معروف كه در شريعت اسالم از آن نهی شده است، بنابراين نگهداری همسری 
كه شرع آنرا تجويز نموده است، آن است كه رجوع همسر توأم با نوعی التيام و اتمام اُلفت و آرامش 

درونی باشد كه خداوند تعالی آن را برای مرد و زن قرار داده است(
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با توجه به عمومات آيات قرآن و صراحت آن در بذل مؤّدت به همسر، اكرام به وی و عدم 
اضرار به او آيا ميتوان طالق بالدليل را از افعال محمود و پسنديده و مورد قبول اسالم دانست؟ آيا 

چنين طالقی كه همسر را به عسر و حرج می اندازد معارض با قواعد الضرر و ال حرج نيست؟
بديهی است زن پس از طالق مواجه با معضالت فردی و اجتماعی می گردد كه از آثار آن 
تخديش شخصيت حقيقی وی، اضطراب و نگرانی از حوادث آينده، ترديد در تشکيل كانون ديگر 
خانواده، تحقير گرديدن در مرئی و منظر است و چنانچه حضانت فرزند يا فرزندان ناشی از طالق 
به او سپرده شود خود بار مضاعفی است كه تحّمل آن شاق و طاقت فرساست و اين امر همان 
عوارضی است كه عاطفه و روح زن را مخدوش نموده و آينده وی را در بوته ای از ابهام قرار می 
دهد و اين ظلم، ضرر، مشقت و عسرتی است كه شارع مقدس در آيات مذكوره از آن نهی نموده 
است. آيا به صرف روايتی ضعيف )الطالق بيد من اخذ بالساق( كه فی الحال مستند محاكم قضايی 
در صدور حکم طالق است می توان وضوح صريح آيات مخالف آن را ناديده انگاشت؟ يکی از 
فقهاء معاصر در اين باره چنين می نويسد: روايت مذكور مخالف قرآن و نصوص قرآنی است و 
ارزشی ندارد چون امر قرآن و اهل بيت عليهم السالم در چنين مواردی اين است كه فاضربوا به 

عرض الحائط36 ) چنين حديثی را به پهنه ديوار بيفکنيد(

گفتار	سوم:	آيات	مربوط	به	تكريم	و	تعظيم	مقام	معنوی	زن
1- سوره بقره آيه 87: هّن لباس لکم و انتم لباس لهّن )زنان لباس شما مردانند و شما لباس 
زنان( عالمه طباطبائی ميفرمايد: الجملتان من قبيل االستعاره فاّن كاّل من الزوجين يمنع صاحبه 
عن اتبّاع الفجور و اشاعته بين افراد النوع... و هذه استعاره لطيفه37 ) يعنی اين دو جمله نوعی 
استعاره است – و مراد از لباس اين است كه – هر كدام از زوجين، همراه خود را از تبعيّت از 
فجور و اشاعه آن در اجتماع باز ميدارد... و اين استعارهای لطيف است( در حقيقت خداوند 
در اين آيه شريفه مرد و زن را بمثابه هم بعنوان مرشد روحی و معنوی يکديگر قلمداد نموده 
است و هريک هادی و راهنمای ديگری به سوی كمال و رشد حقيقی می باشند و آيا شايسته 
معامله  او  با  برده  برگزيده شده است همانند  معنوی  ارشاد روحی و  مقام  در  است كسی كه 

شود؟
القانتين  و  المومنات  و  المومنين  و  المسلمات  و  المسلمين  ان   :35 آيه  احزاب  سوره   -2
و  الخاشعات  و  الخاشعين  و  الصابرات  و  الصابرين  و  الصادقات  و  الصادقين  و  القانتات  و 
المتصدقين و المتصدقات و الصائمين و الصائمات و الحافظين فروجهم و الذاكرين اهلل كثيراً 
و الذاكرات اعّداهلل لهم مغفره و اجراً عظيما. )قطعًا خداوند برای مردان و زنان مسلمان، مؤمن، 
متواضع، صادق، صابر، خاشع، اهل تصّدق، روزه دار، حافظ هوای نفس و ذاكرين او مغفرت 
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و پاداش بزرگی آماده نموده است( در اين آيه خداوند مراتب سلوک و درجات معنوی را بر 
شمرده و زنان را بنحو مشترک به اين صفات عاليه همانند مردان متصف نموده است و به تعبير 
ديگر زن برای رسيدن به كمال و مراتب معنوی مواجه با هيچ مانع و و رادعی نبوده و بسان مرد 
از اين سفره روحانی الهی می تواند برخوردار باشد، آيا ناديده انگاشتن خواسته های مشروع 
وی كه ادامه زندگی مشترک است نفی مقام معنوی وی و مخالف با صريح آيه شريفه نيست؟
اليها وجعل  لتسکنوا  ازواجًا  انفسکم  لکم من  ان خلق  آياته  21: و من  آيه  3- سوره روم 
بينکم موده و رحمه ان فی ذلک اليات لقوم يتفکرون. ) و از آيات الهی اين است كه خداوند از 
جنس شما زنانی آفريد تا به سوی آنان آرامش يابيد و بين شما مؤّدت و رحمت قرار داد قطعًا 
در اين امر نشانه هايی برای متفّکرين است( در اين آيه لطائف و ظرائفی بيان شده است كه 
از جمله آن عبارت من آياته می باشد يعنی خلقت و وجود زن از آيات الهی است و به عبارت 
ديگر خداوند زن را بعنوان آيه اهلل يعنی نشانه خود در روی زمين قلمداد نموده است اگرچه 
در آيات ديگر ساير مخلوقات به همين عبارت آمده است، لکن چنين صراحتی در بين زن و 
مرد، تنها برای زن وارد گرديده كه اين عنايت و توجه خاص خداوند به جماعت نسوان است.
 نکته ديگر عبارت لتسکنوا اليها است يعنی شما مردان بواسطه هم نشينی و مصاحبت با 
نتيجه سلوک معنوی است كه مردان  اين سکونت نفس  به آرامش درونی می رسيد كه  زنان 
بواسطه زنان ارتقاء می يابند. نکته ديگری كه هر دو بسان يکديگر بايد به آن مداومت نمايند 
موّدت و رحمت است كه اوج تقارب و تقارن دو روح است كه جز دوستی و شفقت به هم، 
گردی بر دامانشان نمی نشيند و آيا چنين تجليلی كه خداوند از زن می نمايد و هر دو مکّلف 
به موّدت و رحمت می گردند ديگر جوازی برای مرد در رها كردن همسرش بدون ارتکاب 
گناه و لغزش باقی می ماند؟آيا طالق يک سويه زن بر خالف مؤّدت و رحمت نبوده و ظلم 
و جفا به او نيست؟ اين موهبت الهی يعنی سکونت نفس و آرامش باطنی كه خداوند در زنان 
به وديعه گذاشته است منشأ وفاق و ارتقاء معنوی است كه می بايست پاس داشته شود گوئی 

پيشينيان به آن اعتراف داشته اند و چه رسا سرود حکيم ابوالقاسم فردوسی:   
اگر تاجدار است اگر پهلوان به زن آرام گيرد مرد جوان   

بخش	چهارم:	سير	تاريخی	پيدايش	انديشه	های	نوين
آنچه تاريخ گواهی می دهد آغاز قرن بيستم طليعه ای در بازخوانی انديشه های قديم و انطباق 
آن با نگرشهای عصر جديد بوده كه محصول آن نهضت تنباكو به رهبری آيت اهلل شيرازی، در 
الجزاير شيخ عبدالقادر جزايری، در ليبی عمر مختار، در فلسطين عّزالدين قّسام و در ايران امام 
خمينی)ره( بود كه زعامت آنرا بعهده گرفتند و به دنبال آن قرائتهای جديدی از دين و مفاهيم 
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اسالمی درباره جهان بينی، جهاد، حکومت صالحان و... بروز نمود علی الخصوص در انقالب 
اسالمی ايران ديدگاههای جديدی كه برگرفته از اسالم می باشد درباره شخصيت زنان، نقش 
اجتماعی آن، طرد انديشه پرده نشينی و حضور در جامعه، قرار گرفتن در كرسيهای مختلف 
تفسير  از  برگرفته  كه  بود  نو  آوردی  ره  و  بازخوانی  سياسی،  و  اخالقی  اجتماعی،  فرهنگی، 
روز از قوانين اسالم بوده، بديهی است در خصوص حقوق زن از حيث الزام زوج به حسن 
معاشرت با او و ضرورت اكرام وی و نيز سلب حق مرد در طالق يک جانبه بدون اتکاء به 
دليل شرعی، جملگی اموری است كه می بايست با تکيه به آيات كريمه قرآن و سيره عمليّه 
امامان معصوم عليهم السالم مورد بازكاوی و تدقيق نظر قرار گيرد و در اين راه می توان از 
عالمان و پيشگامان ژرف انديشی چون عاّلمه سيد محمد حسين فضل اهلل و غيره نام برد، او 
فلسفه ازدواج را صيانت مرد و زن می داند و معتقد است ديدگاه قرآن اساس فرايند استنباط 
است و تالش برای بکارگيری روايات و احاديث در راستای اين ديدگاه امری ضروری است 
و عقيده دارد هر حّقی كه برای مردان بموجب كتاب خدا به اثبات ميرسد به يکسان برای زنان 
ثابت است و داللت آيه 34 سوره نساء كه ميفرمايد: الّرجال قّوامون علی النساء و آيه 228 از 
للّرجال عليّهن درجه، همان نظارت بر خانه، سرپرستی خانواده و حق  سوره بقره كه فرمود: 
لحاظ  از  اگرچه زن  اسالم  نظر  از  نمايد  است و تصريح می   – به زن  اضرار  بدون   – طالق 
جسمی، همسر مرد است ولی از نظر حقوق عمومی همانند خواهر اوست به اعتقاد فضل اهلل، 
علماء دين موّظفند با دادن حکم اسالمی روشن در باب تحريم خشونت عليه زنان – چه در 
خانه پدری و چه در خانه شوهر – و بيان آثار منفی و زيانبار بر اين خشونت و بر شمردن آن 
بمثابه ظلمی انسانی كه خداوند مانند هر جرم ديگری مرتکب آنرا مجازات می كند نسبت به 

آگاه ساختن عموم جامعه اقدام ورزند.38

نتيجه	و	پيشنهاد:
و سيره  آسمانی  كتاب  نورانی  آيات  بر  تکيه  با  اسالم  منظر  ارائه  مقاله گذشت،  اين  در  آنچه 
عمليه امامان معصوم عليهم السالم است كه ناديده انگاشتن حقوق زنان چه در كانون خانواده 
و چه در اجتماع، مردود اعالم گرديده است. از اين منظر، اصل وقوع طالق صرفنظر از منشاء 
آن ابغض االشياء يعنی منفورترين چيزها شمرده شده و طبعًا دوام و قوام زوجيّت و عدم فراق 
احسن االشياء يعنی نيکوترين امور است و مفارقت زوجين از يکديگر تنها در مقام ضرورت و 
از باب آخر الّدواء الّکی )آخرين درمان داغ كردن است( تجويز گرديده است و اين ضرورت 
و  نفی ضرر  همچون  عباراتی  در  وضوح  به  گرفته  قرار  بحث  مورد  كه  آياتی  در  اضطرار  و 
حرج و... بيان گرديده است. نکته حائز اهميت اينکه شارع مقدس برای عدم تحقق طالق با 
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وصف دليل مشروع و معقول نيز آن را مبغوض دانسته كه با مراجعه به وضع مقررات خاصی 
در اين باره می توان غرض شارع را از عدم اراده به گسستن پيوند مقدس خانواده به خوبی 
دريافت و آن اينکه طالق زن در زمانی كه ذات عادت است ممنوع اعالم گرديده است ليکن 
اين امر مانع از وقوع نکاح نيست در حاليکه حدوث اين حالت به اصل وقوع طالق خدشه ای 
وارد نمی نمايد ولی در نکاح كه از آثار آن حّليت روابط طرفين عقد و مشروعيّت مقاربت آنان 
است موجب می گردد تا در شرايط ناپسندی عمل وقاع انجام گيرد. از اين گونه حکم شارع به 
نيکی استنباط می گردد كه اسالم امر طالق را با وصف عّلت مشروع ؛ ناپسند دانسته به همين 
الوقت نمودن وقوع طالق شرط  برای دفع  را  ماهيانه  پايان عادت  از  سبب، طهارت زن پس 
نموده است ليکن همين مسئله را جهت تسريع در اصل زواج و نکاح ناديده انگاشته است، 
اگرچه طالق درپاره ای از موارد اجتناب ناپذير است اما جدايی زن و مرد از يکديگر با توجه 
به فرامين قرآنی نبايد سبب تعدی و اضرار به طرفين علی الخصوص نسبت به زوجه گرديده 
و يا موجب نقض كرامت انسانی زن و جفاء ناصواب به او شود زيرا تشابه حقوق آن دو و 
قاعده نفی ضرر و حرج و نيز ضرورت اكرام به وی و به ديگر سخن رعايت اصل عدالت و 
نصفت اقتضاء می نمايد همانگونه كه زوجه برای تقاضای طالق مجبور می گردد عسرت خود 
را در محکمه اثبات نمايد مرد نيز ملتزم گردد تا برای طالق همسرش دليل عقالئی اقامه نموده 

و يا عسرت خود در ادامه زندگی با وی را ثابت نمايد.
چه نيکو بود كه واضعين ماده 1133 قانون مدنی ايران با لحاظ اصل چهّلم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ايران به اصالح آن می پرداختند زيرا اصل مذكور تصريح مينمايد: هيچکس 

نميتواند اعمال حّق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. 
قانون  رعايت  با  رهگشا  و  كارآمد  قوانينی  تدوين  با  تا  است  رسيده  فرا  آن  زمان  اكنون 
اساسی كه مادر قوانين و قانون مادر است به اين مّهم با محوريّت تفسير روز از قوانين اسالم 
و ديدگاههای نوين عالمان معاصر پرداخته تا اين نقيصه خانمان سوز از پيکر و شاكله خانواده 
و اجتماع به يکباره رخت بربندد، به همين اعتبار اصالح مجّدد ماده مورد نظر با قيد محدود 
نمودن اراده آزاد مرد در طالق امری ضروری است و اين مّهم با توجه به تکامل انديشه ناب 

دينی كه ره آورد انقالب عظيم اسالمی است دور از انتظار به نظر نمی رسد. 
نيکو سحری باشـد گر دولت بخت آيد 
هر َدم َقمری باشـد دلها بشـود شيـدا 
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تا آنجا كه حافظه ياری ميدهد و بر اساس تجربه و با نگاه به عملکرد كانون گيالن در دوازده سال 
اخير،تعيين محل اشتغال كار آموزان، پيوسته از دغدغه های كانون بوده است.از اين حيث كه بين 
نمره ی اكتسابی كارآموز در آزمون ورودی و رتبه محصّله در اختبار، كداميک مالک قرار گيرد؟ 
البته سابقه حاكيست كه در خصوص مورد،هيچگاه رويّه ء واحدی معمول نبوده، بلکه بنابر ديدگاه 
هيئت مديره ها،گاهاً اختبار،گاه آزمون و برخی اوقات نيز تلفيقی از آن دو رويکرد، مالک قرار 
گرفته است.تا اينکه اتحاديّه در مقام ايجاد رويّهء واحد در اجرای وظايف كانونها در مورد بحث، 
ويژه برنامه)شرح وظايف كارآموزی(را تدوين و ابالغ نمود كه اگرچه عمل به آن الزامی و اجباری 
نيست،ليکن در جهت متابعت سنّتی از رويّهء واحد، علی الظاهر ولو به تلويح برای كانون ها ايجاد 
تکليف كرده است كه مطابق ماده 3 آن،مالک تعيين شهر محل اشتغال، نمره اكتسابی داوطلب در 
اتحاديه همچنين طبق تبصره ماده 21 همين شرح وظايف،در حاشيه،  باشد!البته  آزمون ورودی 
كانون ها را در خصوص اتخاذ شيوه ای ديگر مبنی بر لحاظ امتياز تعيين محل اشتغال برای نفرات 
برتر هر دوره مخيّر دانست..كه اين تجويز،جدای از تحت الشعاع قرار گرفتن موضوع بسيار حائز 
اهميت ))اختبار((،خود نفساً در تعارض،با ديدگاه نخست) موضوع ماده 3 (به نظر ميرسد..زيرا به 
طور مثال،داوطلب حائز نمره مطلوب در آزمون كه بنا بر راهکار پيش بينی شده در ماده 3 از امکان 
اشتغال در مركز استان برخوردار ولی در پايان دوره كارآموزی و در اختبار حائز رتبه ای نا مناسب 
و در واقع مستحق اشتغال در يکی از شهر های خارج از مركز استان شده، با حائزين رتبه های برتر 
در اختبار آن هم در بدو ورود به كانون و حتی قبل از انجام كارآموزی!در يک رديف قرار خواهد 
گرفت، كه اين كمال بی انصافی و عين تبعيض است.زيرا چنين متبادر به ذهن ميگردد كه گويا 
آزمون ورودی بسان يک مسابقه ی دو، برای درشت نمائی موقعيت آنهايی است كه زودتر به خط 
پايان رسيده اند.لذا كانون ها از پيش آماده ميشوند تا پالک قهرمانی به گردن آنها بياويزند!در حاليکه 
وصول به خط پايان در اين مسابقه، در حقيقت نه پايان راه، بلکه تازه،آغاز راهی سخت و دشوار و 
طاقت فرسا در مدتی حداقل 18 ماهه است.آنانکه در آزمون ورودی با رتبه های كم يا زياد پذيرفته 
ميشوند،عنواناً)كارآموز(محسوب بوده و هنوز در ابتدای آزمونی به مراتب دشوارتر قرار ميگيرند،در 
حاليکه قبول شدهء اختبار، نه)كارآموز(، بلکه يک )وكيل دادگستری( است كه دشواريهای طی دوره 

احمد	بزرگ	نيا

  لزوم پرهيز از تبعيض

وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	گيالن(

ديدگاه
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را ضمن انجام تکاليف محوله از سر گذرانيده است.بنابراين،اگر هم قرار باشد لحاظ امتيازی مد نظر 
قرار گيرد،بايد صرفاً به حائزين رتبه های برتر در اختبار اختصاص يابد.و اين، با فلسفه ی وجودی 
كانون ها خصوصاً مهمترين زير مجموعه آن يعنی كميسيونهای كارآموزی كه اّهم تکليفشان تربيت 
وكيل دادگستری است و نه تقديم دسته گل به حائزين رتبه برتر در آزمونهای ورودی كه موفقيت 
شان عمدتاً ناشی از مهارت، ممارست و سرعت انتقال در آزمونی صرفاً تئوريک از محفوظات 

ميباشد،منطقاً مطابق خواهد بود.
به اعتقاد اين قلم، آنچه ميبايست مالک تشخيص واقع شود،صرفاً نتايج اختبار برای احراز ميزان 
قابليتهای كارآموزانی است كه دوره كارآموزی را به شايستگی گذرانيده و رتبه های شايسته تحصيل 
نموده و آماده ارائه خدمات تخصصی به جامعه می باشند. كه اتخاذ چنين رويه ای همچنين در 
موافقت با راهکار پيش بينی شده از سوی اتحاديّه به موجب تبصره ذيل ماده 21 شرح وظايف 
كارآموزی نيز هست. همچنين جا دارد كه مورد بحث، توسط هيئت مديره محترم كانون گيالن در 
اولين نشست آتی اتحاديّه مطرح شود تا نسبت به آن در راستای عمل به منطق و عدالت و انصاف، 

اتخاذ تصميم به عمل آيد.
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عرض سالم و ارادت دارم خدمت خانم ها و آقايان، همکاران قديم و همکاران جديد. تشکر بسيار 
دارم از رياست محترم و اعضای محترم هيأت مديره كانون محترم وكالی دادگستری استان گيالن و 
همه همکاران گيالنی كه اين عنايت را داشتند و اين اجازه را دادند كه در اين مراسم در خدمتشان باشم. 
افتخار بزرگيست برای من و البته بايد تشکر كنم از جناب آقای قربانی همکار عزيزم كه اگر همت 
ايشان نبود دچار مشکل بودم برای حضور در اينجا، گيالن از خيلی جهات در جنبه های مثبت اولين ها 
را داشته، اگر به تاريخ مراجعه بفرماييد اولين كتابخانه، اولين دارااليتام، اولين و اولين و اولين. يک نمونه 
بارز اين كه متأسفانه كمتر به آن توجه می شود؛ بيانيه حکومت جنگل را اگر مالحظه بفرماييد غير قابل 
باور است كه در آن زمان تشکيالتی به اسم حکومت جنگل و مردی به نام كوچک جنگلی كه ظاهرا 
تحصيالتش فقط تحصيالت قديمه و طلبگی بوده، در رأس آن و به امضای او صادر گرديده است. اين 
بيانيه در واقع اعالميه استقالل جنگل و مبانی قانون اساسی جنگل است. موارد پيشرفته ای در آن می 
بينيد كه شايد در بسياری از قوانين بعدی جاهای ديگر دنيا هم نيامده. بنابراين بايد بر خود بباليد كه در 
اين استان و در اين محل به شغلی اشتغال خواهيد يافت كه خود اين شغل هم موضوعيت دارد از نظر 
عدالت خواهی و از نظر پيشرو بودن. جناب كامران زاده و دوستان ديگر عنايت بسيار به بنده فرمودند. 
سپاسگزارم آنچه بنده می توانم عرض كنم آنست آنچه كه كرده ام و می كنم و انشاءاهلل خواهم كرد تا 
زمانی كه اين نفس می آيد و می رود انجام وظيفه بوده و چيزی بوده كه بهش اعتقاد داشتم و اعتقاد 
دارم و جز اينهم نمی توانستم انجام دهم، اگر بار ديگر هم از مادر زاده بشوم، باز هم همين شغل را 

خواهم داشت و همينگونه عمل خواهم كرد.
اميدوارم كه خداوند بنده را شايسته و در خور اين همه عنايات كه سرورانی نظير كامران زاده، 
جناب الهيان و ساير دوستان دارند قرار بدهد. دوستان با اغتنام فرصت بر مبنای بررسی هايی كه كردم 
استان گيالن، دادگستری استان گيالن و كانون وكالی گيالن، جزء كانون ها و تشکيالن قضايی هستند 
كه خوشبختانه بسيار با هم هماهنگ هستند. و بديهی است اين هماهنگی باعث اعتالی حقوق مردم 
در وهله اول و اعتبار آراء قضايی و همينطور اعتالء شغل وكالت و احترام شغل وكالت خواهد شد. 

سخنرانی آقای بهمن كشاورز
در	مراسم	تحليف	كارآموزان	وكالت	)	كانون	گيالن(-	اول	تيرماه	1391

به كوشش: فوژان سيف
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اين مطلب بخصوص در دوران مديريت فعلی دادگستری استان گيالن كامال محسوس بوده و چيزی 
بوده كه هم دوستان گيالنی به كرات به بنده گفتند و هم از ديگران شنيدم، اميدوارم كه استمرار داشته 
باشد كه حتماً هم خواهد داشت من جمله گفته شد به بنده كه ستاد ديه استان گيالن پيشرو بوده از 
نظر تعداد به طور نسبی در تمام ايران و باعث شده كه دادگستری گيالن از اين نظر در مرتبه عالی 
قرار بگيرد كه باعث تبريک است. با توجه به اينکه دوستان ما در انتظار اتيان سوگند هستند و حتمًا 
عجله دارند و بنا ندارم زياد مصدع شوم، مطالبی هست كه شايد عرضش بی فايده نباشد. يک مسئله، 
مسئله اليحه وكالت است. اليحه وكالت رسمی كه اينک در كميسيون قوانين هيأت دولت مطرح 
است، احتماالً مالحظه فرموديد، اگر مالحظه نفرموديد توصيه می كنم حتما به سايت اتحاديه مراجعه 
بفرماييد متن كامل هست، خواهيد ديد. گمان نمی كنم كسانی كه اين اليحه را تدوين كرده اند، از يک 
سو احاطه كافی به داستان وكالت و وكيل و حق دفاع مردم داشته باشند و از ديگر سو باز هم گمان 
نمی كنم كه مصالح عاليه مملکت و بخصوص قوه قضائيه را دورنگرانه در نظر گرفته باشند. توصيه بنده 
به همه دوستانمان در تمام كانون ها اين بوده و هست و باالخص به كانون پيشرو گيالن كه از طريق 
روشنگری و بخصوص تماس با نمايندگان محترمی كه اخيرا انتخاب شده از استان گيالن و به مجلس 
رفته اند و با روشنگری ابعاد قضيه سعی كنند كه اين مسئله ختم به خير بشود. وقتی كه متنی با 157 
امضاء نمايندگان مجلس با عنوان طرح جامع وكالت در مجلس اعالم وصول شده، و متنی است كه 
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از بسياری جهات متن پيشرفته ای است و قانونی است كه اگر تصويب بشود، بسياری از مشکالت ما 
را حل خواهد كرد و بسياری از سؤاالت ما را در ظرف 50 سال اجرای اليحه استقالل پاسخ خواهد 

گفت، وجود يک چنين اليحه ای قابل توجيه نيست و ذهن را به 1000 جا خواهد برد.
اگر اين اليحه خدای نکرده تصويب بشود كه انشاء اهلل تصويب نخواهد شد و همه سعی خواهيم 
كرد كه اين اتفاق نيفتد. اولين لطمه را حق دفاع مردم خواهد خورد. جناب الهيان اشاره فرمودند حقی 
است كه در قانون اساسی برای مردم ما پيش بينی شده و دومين ضربه و خدشه به حيثيت و اعتبار قوه 
قضائيه وارد خواهد شد و در وهله آخر وكال متضرر خواهند شد. احتماال وكال اگر اين قانون قطعی 
بشود اين كار را رها خواهند كرد و معموال وكالء می توانند در هر كار ديگری موفق باشند. بنابراين 
اگر ما در اين مورد اصرار می ورزيم، دغدغه حق دفاع مردم و اعتبار قوه قضائيه خودمان را داريم و 
اعتبار نظام اسالمی را. اينها برای ما مهم است و از اين جهت در اين مورد نگران هستيم. نکته ای كه 
بايد توجه كنيم، بحث وجود ماده 187 است و دوستان كه از آنجا پروانه گرفتند. اينرا من بارها گفتم، 
باز هم تکرار می كنم، علت اين تکرار اينست كه احساس می كنم بعضا سعی می شود با ايجاد يک 

تقابل بی حاصل و دروغ بين ما و كسانی كه اين پروانه را گرفته اند، جدائی ايجاد كنند.
 اينرا می توانم عرض كنم كه كانون های وكال كوچکترين مشکلی با بچه هايی كه از ماده 187 
پروانه گرفته اند ندارند. اگر مشکلی هست با اصل فکر هست و اينکه با تداوم جذب افراد كه به نظر 
ما غيرقانونی است و كميسيون قضايی مجلس هم گفته است كه غير قانونی است ولی برای حقوق 
مکتسبه دوستانی كه اين پروانه را گرفته اند و به كار مشغولند، همه كانون ها احترام قائلند و گمان 
می كنم كه همه مجموعه ما و همه دوستانی كه در اين تشکيالت پروانه دارند، بايد سعی كنيم كه اين 
اليحه تصويب نشود و به طورپيوسته؛ همه وكالی مستقل باشيم در كانون های مستقل....و انشاءاهلل 

خواهيم بود.
اما استفاده بکنيم از بيانات جناب آقای كامران زاده مالحظه بفرماييد ما االن در يک نقطه گذار 
هستيم، همينطور كه فرمودند در آن كشورهايی كه تحقيق شده است و علت پيشرفت را در دخالت 

حقوقدانان در امور ديدند البته نمونه خيلی مهمتری هم داريم.
االن عدد را فراموش كرده ام ولی رؤسای جمهوری آمريکا فکر می كنم كه بيشتر از 50درصد 
وكيل دادگستری و حقوقدان بودند، احتماالً حدود 60درصد يا 65درصد اگر اشتباه نکنم. بنابراين امری 
بديهی است اما بحث كانون وكال، وكالء و وكيل مستقل در كشور در حال گذار كه مسئله سرمايه 
گذاری چه در سطح ملی و چه سرمايه گذاری های بين المللی برايش ارزش حياتی دارد اين مسئله 
بسيار بسيار مهمی است. سرمايه جايی می رود كه اطمينان داشته باشد از بازگشت سودش و اطمينان 
داشته باشد به بقايش. چنين اطمينانی را يک سيستم قضايی مقتدر می تواند ايجاد كند و در كنار اين 
سيستم قضايی مقتدر يک سيستم وكالتی و دفاعی مستقل و مقتدر كه افراد مطمئن باشند در موارد 
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تعارض، اين سيستم دفاعی از آنها دفاع خواهد كرد در تشکيالنی كه مقتدر، صادق و پاک است به 
عنوان يک تشکيالت قضايی. بنابراين وجود كانون وكالی مستقل قدم اول است. توسعه در جهت 
سرمايه گذاری چيزی نيست كه االن قابل بحث باشد همه اينرا می دانند. اما در مورد دوستانی كه قسم 
خواهند خورد. بنده هم به خودشان و هم به خانواده شان تبريک می گويم و مرحبا. برای اينکه در 
شرايطی دارند وارد اين حرفه می شوند كه جذابيتهای مادی اين حرفه عمال ديگر منتفی است. با توجه 
به كثرت تعداد و با توجه به عدم اشاعه ی فرهنگ استفاده وكيل بين مردم. حاال شما گيالن را در نظر 
نگيريد، به طور كلی. خب مردم گيالن از اين جهات هميشه از زمان جلو بوده اند. از نظر فرهنگی.... 
جاهايی هست كه اصال وكالت و كيل را نمی شناسند. بهر تقدير در چنين روزگاری وارد اين حرفه 
شدن دل و جرأت می خواهد كه الحمداهلل شما داشتيد. خانواده ها، همسران چه خانم ها و چه آقايان 
طبعا بايد از همسر وكيلشان حمايت كنند تا بتوانند موفق باشند و اين در اين روزگار كار بسيار مشکلی 
است؛ اميدوارم و دعا می كنم برای سالمتی و قوت و طاقت تان چون نمی خواهم خيلی مصدع تان 
بشوم چند نکته را به عنوان يادگار خدمتتان عرض كنم بنده صرف نظر از سن و سالم كه هنوز خيلی 
جوانم ولی وارد 42 سالگی وكالتم شدم من 40 سال دارم اينکار را می كنم بعضی چيزهايی كه توصيه 

می كنم دوستان عزيز توجه كنند بهش و سريع ميگم و رد می شم فقط توجه بفرماييد.
اوال تمام ارتباطتان با موكلتان را مکتوب كنيد از آغاز تا انجام هيچ رابطه ای كه فقط به موكل گفته 
باشيد فالن كار را می كنم فالن هزينه را بده، شهودت را حاضر كن اينها همه بايد كاغذ داشته باشد 
و نوشته شده باشد و امضاء گرفته باشيد اولين امضايی هم كه می گيريد صورتجلسه قبول دعوا بايد 
باشد كه در صورتجلسه قبول دعوا آخرين بندش می نويسيد كه نتيجه مثبت اينکار قابل تضمين نيست 
و مدت ادامه كار هم قابل تضمين و پيش بينی نيست. چه می فرماييد؟ ميگه متوجه شدم، قبول دارم. 
امضاء می كند اگر گفت نه بايد بفرماييد: به سالمت. ما با هم نمی توانيم كار كنيم. برای اينکه تازه اينرا 

هم كه گرفتيد هزار جور گرفتاری خواهيد داشت وای بحال اينکه اينرا هم نداشته باشيد.
ثانياً امضای هيچکس را حتی والده محترم تان را اگر وكالت نامه را ابوی محترم آورد خدمت شما 
و گفتند اينرا والده امضا كرده، امضاء اش را گواهی كن برو دنبال كارش، شما بفرمائيد معذرت می 
خواهم بايد بيايم خدمت والده دستشان را ببوسم، در حضور من امضاء كنند و بعداً من گواهی كنم و 
در اين مورد، حتما آن كسی را كه امضايش را گواهی می فرماييد فتوكپی شناسنامه اش را تهيه فرموده 
و در حضور شما به هنگامی كه وكالت نامه را امضاء می كند روی فتوكپی شناسنامه بنويسيد فتوكپی 
برابر اصل و صحيح است و امضاء كند و انگشت بزند، اينرا امضاء كند و ضميمه پرونده تان كنيد كه 

پس فردا معلوم نشود كه يکی ديگر بوده آمده شما را گول زد وكالت داد.
اگر روم می شد می گفتم اثر خونش را هم بگيريدDNA بعدا قابل محاسبه و قابل مطالعه باشد 

ديگر، ديگر آدم روش نمی شود ولی در اين حد احتياط بفرماييد. 
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مطلب در مورد حق الوكاله عرض كردم االن ديگر اهل فن می دانند كه روزگار آن حق الوكاله های 
سنگين و... منتفی شد و در عين حال در اين چهل سال بنده به اين نتيجه رسيدم كه هيچ كس از طريق 
وكالت ثروتمند به مفهوم آنروزی هم نشده است. چون امروز اصالم مفهوم ثروتمند يک چيز ديگری 
است يعنی درآمدهای وكالء وكالی خيلی پركار و خيلی پولساز درآمدشان پول خرد جيب بعضی 
از افراد است كه می شنويم و می بينيم بنابراين حتی نه امروزی كه آن روز هم هيچ ثروتمندی از راه 
وكالت ثروتمند نشده است و نمی شود ولی اينرا توجه داشته باشيد تا زمانی كه شما ماليات دولت را 
می پردازيد حق كانون را می پردازيد به هيچکس مربوط نيست كه شما چقدر حق الوكاله گرفته ايد، 
هر چقدر هم كه بگيريد و موكل تان توان پرداخت داشته باشد هيچ اشکالی ندارد ولی بعد بايد حقوق 

دولتی اش پرداخت شود.
از آن طرف همانطور كه جناب آقای كامران زاده فرمودند و حتماً هم خواهيد داشت و داريد به 
اندازه كافی و بيش از حد كافی شما موكلينی خواهيد داشت كه زكات وكالت را از آن طريق بدهيد 
مواردی كه حتی هزينه های دادرسی را ناچاريد خودتان بدهيد و بايد بدهيد و وكالتهايی كه عالوه بر 
نداشتن جنبه مالی، مصائب و مشکالت ديگری برايتان ايجاد می كند كه اشکالی ندارد بکند و نترسيد. 
اصوالً اگر كسی می ترسد بهتر است در اين حرفه نيايد و باالخره به عنوان حرف آخر، حرف زياد 
زدم و وقت را گرفتم. دوستان می گويند معيار كار ما در وكالت چه باشد؟ بنده عرض می كنم بهترين 
معيار صحت يا عدم صحت؛ درستی يا عدم درستی وكالت؛ خواب شب است. اگر شما سرتان را وقتی 
می گذاريد روی بالش بالفاصله خوابتان برد، هيچ دغدغه ای نداشتيد تا صبح؛ بدانيد كارتان درست 
است و داريد درست كار می كنيد و اگر ديديد كه به خودتان می پيچيد و خوابتان نمی برد، بررسی 
كنيد ببينيد كجای كار عيب دارد يک جای كار وكالتی تان عيب داره، بايد آن را اصالح كنيد. بنابراين 

بهترين معيار اينست و جز اين نيست. 
عرض آخر هم تشکر مجدد است از همه سرورانی كه به من اين افتخار را دادند كه در خدمت 
شما باشم. برای همه تان اميد موفقيت دارم و به عنوان حرف آخر عرض می كنم دغدغه ی اصلی همه 
ما االن فقط بايد اليحه وكالت رسمی باشد. كار و زندگی شما و حق الوكاله و.... همه جای خود، ولی 
دغدغه اصلی و در صف اول بايد اين مطلب را به ياد داشته باشيد و تمام توانتان را به كار ببريد كه در 
سال 1330، 31، 29 فکر می كنم رئيس بين المللی كانون وكالء )IBA( آمده بود به ايران به مرحوم 
سيد هاشم وكيل گفته بود شما مستقليد يا نيستيد؟ ايشان جواب نداد و باالخره رفته بود و تحقيق 
كرده بود فهميده بود كه در آن زمان وضعيت وكالت در ايران چگونه است به مرحوم سيد هاشم گفته 
بود كه وكيلی كه مستقل نباشد مهجور است قيم می خواهد و مردمی كه به چنين وكيلی مراجعه كنند 

وضع شان زياد بهتر از چنين وكيلی نيست.
خيلی متشکرم كه بنده را تحمل كرديد.
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گزيده ای از سخنرانی آقای مجيد الهيان، قائم	مقام	محترم	دادگستری	كل	استان	گيالن
در	مراسم	تحليف	كارآموزان	وكالت	)	كانون	گيالن(-	اول	تيرماه	1391

 

سالم عليکم به جمع حاضر 
عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران ارجمند وكالی محترم خصوصاً به عنوان صاحبخانه، 
چون ما هستيم ايشان وارد شدند و جناب آقای كشاورز، عرض خير مقدم به ايشان و آرزوی توفيق 
برای همه دوستان، وكالء محترم خصوصاً دوستانی كه به قول جناب آقای كامران زاده، از هفت 
خان و آزمون های سخت عبور كرده اند، كه الحمداهلل كانون وكالء هنوز آن صبغه علمی و بنيه 
علمی را به اصطالح اهميت می دهد. آزمون، آزمون سختی است تبريک می گم به دوستانی كه 
موفق شدند از آزمون علمی كارآموزی و اختبار عبور كنند و وارد جرگه وكالت بشوند. در حقيقت 
وارد جريانی بشوند كه انشاءا... در كنار محاكم به دادرسی عادالنه ياری برسانند. آرزوی توفيق دارم 
برای همه دوستان. امروز مستحضريد اول تيرماه اولين روز از هفته قوه قضائيه است به مناسبت 
سالروز شهادت شهيد مظلوم آيت اهلل دكتر بهشتی كه رئيس ديوانعالی كشور وقت بودند، و از ايشان 
به عنوان معمار تشکيالت نوين قضايی در جمهوری اسالمی نام برده می شود. ياد و خاطره ايشان 
و ساير شهدای ديگری كه در انفجار ناجوانمردانه كوردالن منافق در حقيقت به شهادت رسيدند 
گرامی می داريم. بنده اينجا قصد تصديع ندارم و در جمع حقوقدانان و حقوق خوانان در حقيقت 
قصد ندارم زيره به كرمان ببرم. اوال همانطور كه جناب آقای كامران زاده فرمودند قرار بود جناب 
آقای حشمتی رئيس كل محترم دادگستری استان گيالن در اين جلسه شركت بفرمايند كه به مناسبت 
توديع و معارفه ای كه داشتند و از قبل برنامه ريزی شده بود و حاال بهرحال، تداخلی شد، عذر 
خواستند و به بنده مأموريت دادند به خدمت دوستان برسم و سالم ايشان را برسانم و بنده هم 
اصالتاً از طرف خودم و هم به وكالت از طرف ايشان، در خدمت شما هستم. عرض كردم جناب 
آقای كامران زاده مسائلی را فرمودند و كار را برای بنده راحت كردند. االن كه فکر می كنم روزی 
شايد در آن جايگاه قرار بگيرم خيلی نگرانم، چون وكالت كار سختی است كار طاقت فرسايی است 
چه در برخوردهای بيرونی و چه متأسفانه تبليغاتی كه می شود در جامعه در فيلم ها و سريال ها 
مشاهده می كنيد. با عرض تأسف وكالء را در حد يک كارچاق كن، من جسارتاً اين واژه ناپسند 
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را عرض می كنم به لحاظ اينکه انتقاد كنيم به آنهايی كه شأن وكالت را تا اين حد پايين می آورند. 
شناخت كافی وجود ندارد، اين می طلبد كه وكالء اين ميدان سخت را خالصه تسخير كنند و البته با 
رفتار خودشان با وكالت درست و با كمک درست به اجرای عدالت و جلب اعتماد عمومی انشاءا... 
اين جايگاه در اذهان عمومی، جايگاه بزرگی است، منتها متأسفانه عرض كردم تبليغاتی در اين سال ها 
باعث شده سوءبرداشت هايی ايجاد شود. از آن طرف متأسفانه چون ما ايرانی ها خود را در همه زمينه ها 
متخصص می دانيم كسی كه وكيل اختيار می كند انتظار دارد هر چه خودش می گويد، وكيل پيگير باشد يا 
حرف او را بزند، و غافل از آنست كه در حقيقت وكيل بايد از موكل دفاع كند و حرف خود را در حقيقت 
بزند به وكالت از ايشان، البته در دفاع بعضی وقتها، برخی دوستان در مراجعات مردمی مثال در مالقات های 
مردمی رئيس كل محترم مراجعه می كنند، موكل خودشان را همراه می آورند و متوجه می شويم كه در 
حقيقت موكل اجبار كرده كه اين آقای وكيل بيايد و يک اظهاراتی بفرمايد و شايد هم خود اعتقادی نداشته 
باشد من به دوستان جوان عرض می كنم كه در چنين مواردی به نظر من بايد از وكالت چنين اشخاصی كه 
انتظار دارند شما به دنبال آنها باشيد، نه آنها به دنبال شما و خطی كه شما طی می كنيد و هدايتش می كنيد باشند 
نپذيرند، و استعفاء بدهند واقعاً موكل كه به شما اعتماد ندارد بهتر است كه موكل شما نباشد. از طرف ديگر، 

برخوردهايی كه بعضی از همکاران قضايی ما 
ممکن است داشته باشند ناشی از تراكم كار زياد 
است، ناشی از مسائل ديگری است. بهر حال 
ممکنست اين هم مزيد بر علت و موجب گله 
مندی باشد. يا ممکن است طرف دعوا هم فکر 
كند شما دشمن او هستيد، شما طرف دعوايش 
هستيد. در صورتيکه وظيفه وكالتی شما ايجاب 
می كند كه مدافعات خود را در قالب قانون و 
در حقيقت برای احقاق حق و ابطال باطلی كه 
تشخيص می دهيد، بيان كنيد و لذا واقعاً ميدان، 
ميدان سختی است برای دوستان جديدالورود 
ولذا سفارش می كنم كه توصيه های جناب 
آقای كامران زاده را به گوش جان بسپارند و 

عمل كنند انشاءا...
كه  وكالت  خطير  امر  كه  مستحضريد 
عرض كرديم ريشه اسالمی هم دارد و در 
قانون مدنی ما آمده به اين شکل كه بگويد 
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خوب با تشکيالت عدليه جديد همزمان شده، با وكالت و توصيه هم شده در دين ما كه در خيلی موارد 
خودتان شركت نکنيد و وكيل بگيريد و وكيل برود در دادگاه و در محکمه شركت كند ولی ای كاش با 
توجه به بنيه ای كه هست االن در جامعه ما از جهت وكالت، وكالت اجباری باشد با شرايط ويژه، البته 
آن قانونی كه جناب آيت اهلل شاهرودی گفته بودند ناكام ماند و در حالی كه تازه داشت جا می افتاد كه 
با رأی وحدت رويه غيراجباری شناخته شد و اميدواريم باالخره روزی به آنجا برسيم كه وكالت هم 
اجباری بشود چون بهرحال محاكم خيلی راحت تر می توانند حرف وكيل را بشنوند و ازآن استفاده كنند 
و برای اشخاص هم بسيار مؤثر و مفيد خواهد بود. در قانون اساسی ما آنچه كه به شکل امروزيست 
در حقيقت برای وكالت جايگاهی ديده شده، حق دفاع در فصل سوم قانون اساسی در فصل مربوط به 
حقوق ملت آمده كه از جمله حقوق ملت، حق انتخاب وكيل است و باز هم مستحضريد در سال 1370 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در پی تضييع حق هايی كه برخی از همکاران قضائی ايجاد ميکردند، 
ماده واحده ای مصوب نمود و پذيرش وكيل را باز اجباری كردو ضمانت اجرا قرارداد برای قضات و 
تکليف كرد و حتی موجب انفصال دانست نپذيرفتن وكيل در مرحله دوم را و تأمينات شغل وكالت را 
معادل قضاوت قرارداد. يعنی خود واضعين قانون اساسی و قوانين ديگر به اينجا رسيدند كه وكيل مؤثر 
است ما هم با همه وجود معتقديم كه حضور وكيل در دعاوی و دادرسی های عادالنه به كوتاه شدن زمان 
دادرسی، به جريان افتادن صحيح دادرسی ها كمک شايانی خواهد كرد و لذا بنده عرض می كنم حاال تا 
آنجا كه توانستيم از اين قشر حمايت كرده و حمايت خواهيم كرد. منتها از دوستان انتظار داريم كه مسائل 
و مشکالت را به عنوان اينکه ما هم همکار شما هستيم منعکس بفرمائيد. من كمتر می بينم كه همکاران 
وكيل بيايند و مثاًل اگر مشکلی دارند، گرفتاری دارند، يا اگر برخوردی شده اينها را منعکس كنند. دوستان 
جديدی كه وارده عرصه وكالت می شوند واقعاً قدر اين زحمات خود را، قدر توفيقاتی كه خداوند به آنها 
داده كه به اينجا برسند و توفيقاتی كه انشاءا... در آينده خواهند داشت، داشته باشند و توصيه هايی را كه 
عرض كردم و تکرار نمی كنم مدنظرداشته باشند، در هر زمينه ای بايد دوستان دقت داشته باشند هر وكالتی 
را نپذيرند، هر جايی نروند، هر پوششی نداشته باشند، با هر كس نشست و برخاست نکنند و همه مسائل 
را انشاءاهلل رعايت كنند تا اعتماد عمومی نسبت به ايشان جلب بشود. بهر حال آنهايی كه وارد اين جرگه 
می شوند بايد قدر اين موهبت را بدانند و همه تأكيد بنده بر اينست كه همکاری ما دو تا در حقيقت قاضی 
و وكيل باعث شود كه مردم به حقوقشان برسند و دادرسی عادالنه به اصطالح به منصه ظهور رسيده و 
حقيقت در جامعه پديدار بشود و همه احساس كنند كه مجموعه ای دلسوز و صادق برای اجرای عدالت 
در تالش هستند. من خيلی مصدع نشوم و مجدداً پوزش می طلبم به لحاظ اينکه فرمودند من آمدم اينجا 

و سخنرانی به آن معنا نبود كه آمادگی قبلی باشد و مطالب خاصی را عرض كنم.
 از باب احترام بود به دوستان و عرض سالم و ادب، همه دوستان را به خداوند باريتعالی 

می سپارم و آرزوی توفيق روز افزون برای همه دارم.
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-	آقای	غواص،	ضمن	تشكر	از	قبول	زحمت	مصاحبه،	لطفًا	مقدمه	ای	از	خودتان	برای	آشنايی	
بيشتر	خوانندگان	بفرمائيد.

دبيرستان  در  را  متوسطه  دوره  هستم.  در رشت  محله چمارسرا  در  ماه 1318  دی  متولد  من   -
نوربخش تحصيل كردم. پدرم متولد 1300 قمری و كاشانی االصل و پدربزرگ من حاج ابوطالب 
كاشی از تّجار كاشان بود. پدرم نمی دانم به چه علت به زنجان نقل مکان كرد تا اينکه در جريان 
بحران پول سياه كه عده ای در عيار مسکوكات تقلب كرده بودند و موجب ورشکستگی عده زيادی 
شده بود، به رشت می آيند. مادرم اهل فومن بود. بعضی از عموهايم در اينجا تاجر بودند و با بازار 

باكو در آذربايجان مراودات تجاری داشتند. 

-	چه	سالی	در	دانشگاه	پذيرفته	شديد	؟	و	در	كدام	دانشگاه	؟
- سال 1338 در دانشگاه تهران پذيرفته شدم. تا 1342 مدرک ليسانس خود را گرفتم در آن زمان 
يک دانشکده حقوق در ايران وجود داشت كه آن هم دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود. در آن 
زمان وقتی كسی در رشته حقوق، پزشکی يا فنی پذيرفته می شد به قول معروف ميگفتند »رجاًل« !

-	از	ابتدا	در	حرفه	وكالت	پذيرفته	شديد	؟	يا	در	مشاغل	مرتبط	ديگر	هم	سابقه	ای	داريد	؟
- خير، پس از اخذ مدرک، دادگستری به مدت يک سال كارآموز قضايی نگرفت. من هم به اداره 
ثبت رفتم آن يک سال كار در اداره ثبت برای من بسيار مفيد بود. در سال 1343 دادگستری كارآموز 

به	كوشش:	سعيد	فهيم	خواه	

اين	شماره:	همايون	غواص مدارا، مروت، مماشات

نامهايی  ای  حرفه  هر  در 
هستند هم رديف نام آن حرفه، كه 
ديگری،  يک  هر  راندن  زبان  بر  با 
در حرفه  می گردد.  تداعی  ذهن  به 
»همايون  گيالن،  استان  در  وكالت 
نامهاست.  همان  از  يکی  غواص« 
در  وكالت  واسطه  به  وی  شهرت 
استان  معروف  جنايی  های  پرونده 

منش  و  خصوصيات  همچنين  و 
حرفه  با  برخورد  در  وی  خاص 
آن گونه  آمده است.  به دست  اش 
من،  »اخالق  گويد  می  كه خودش 

اخالق قلندری است«.
مردی با گرد سپيد نشسته بر مو، 
چين هاي چهره و با گامهايی بسيار 
آرام. مردی كه عمرش را ال به الی 

اوراق پرونده های محاكم به يادگار 
گذاشته است. اما افسوس كه به گفته 
چندی  را  خاطراتش  دفترچه  خود، 
پيش سوزانده، تا مگر به دست اغيار 
مصاحبه  جريان  در  اگرچه  نيفتد. 
خاطرات  از  اشتياقی  چنان  با  گاهی 
اين  گويی  كه  می كند  ياد  گذشته، 
افسوس در دل او نيز شعله می كشد.

پيشکســوتان
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قضاوت جذب نمود كه من هم در همان سال كارآموزی خود را شروع كردم و در تاريخ 22 آبان 
1345 قاضی شدم. از آن جائيکه هوای سرد و برفی را دوست داشتم تقاضا كردم مرا به مناطق 
سردسير اعزام كنند. مرا به »قروه« كردستان فرستادند. در آن زمان قروه يک دهکوره بود. يک دادگاه 
بخش در قروه وجود داشت كه درواقع طويله خان آنجا بود. حدود 17 ماه در آنجا دادرس قاضی 
نشسته بودم و راستش سه بار هم فرار كردم ! شبها تا صبح می گريستم كه اين چه سرنوشتی است. 
پدر و مادر پير و خواهر كوچک داشتم. من با پدرم 65 سال اختالف سنی داشتم. باالخره هرطور 

بود ماندم. 

-	با	اين	اوصاف	چقدر	در	قروه	خدمت	كرديد	؟	
- يک روز شخصی به نام »هدايت« كه معاون اداری كل دادگستری بود مرا احضار كرد و يک 
افراد جزو سپاه  اين  برايم خواند كه متوجه شدم  را  پزشکان  اسامی  داد و  نشان  به من  ليستی 
بهداشت بودند آن هم در مناطقی بسيار بدتر از جايی كه من مشغول خدمت قضايی بودم و به 
اصطالح به خدمت نظام مشغول هستند. معاون به من گفت تو كه خدمت نظام نرفته ای )چون 
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من كفيل پدرم بودم معاف شده بودم( من به تو قول شرف می دهم قبل از 18 ماه تو را به جای 
خيلی خوبی بفرستم. تا اينکه در يک روز كه برف بسيار شديدی می باريد و من در حال قدم 
زدن بودم رئيس تلگراف قروه از دور با لهجه كردی فرياد زد: »مژدگانيم دِه !« و تلگرافی را نشانم 
داد كه از من پرسش شده بود كه آيا شما به دادياری بندر انزلی يا دادرس علی البدلی در رامسر 
تمايل داريد ؟ در ابتدا گمان كردم دوستانم در تهران با من شوخی كرده اند. تا اينکه تلفنی مرا 
به سنندج احضار كردند. رئيس كل دادگستری آنجا شخصی بنام آقای حشمتی اهل سبزوار بود. 
به من گفت: من می خواهم تو را اينجا، رئيس شعبه كنم ؛ آن وقت تو می خواهی در بندر انزلی 
داديار شوی ؟ من از سر تعارف گفتم: قربان، هر چه شما بفرمائيد. قاضی ديگری بنام مديحی كه 
آنجا نشسته بود گفت: اين قاضی اگر به قروه برگردد من حجر او را اعالم می كنم !«... باالخره 

بعد از چند روز ابالغم آمد و به انزلی رفتم. 

-	خدمت	در	بندر	انزلی	چطور	بود	؟	
- من حدود 16 الی 17 ماه در بندر انزلی ماندم. سپس ابالغم به عنوان رئيس دادگاه بخش مستقل 
صومعه سرا آمد كه در آن زمان يک اتفاق غير مترقبه بود.چون آن موقع قضاتی با 15 سال سابقه به 
عنوان رئيس دادگاه انتخاب می شدند. خاطرم هست وقتی با هيجان فراوان به منزل رفتم و موضوع 
را به پدرم گفتم، پيرمرد سرش را بلند كرد و گفت: چی شده ؟! شدی كه شدی ! اينطور كه تو 
تعريف می كنی آخر عمری آبروی ما را در گيالن می بری. پدرم اهل شعر و شاعری بود. روی ميز 

زد و گفت: ))....مبادا مردم را بيازاری« خدا رحمتش كند. 

-	سوابق	قضايی	شما	در	كجا	خاتمه	يافت	؟	و	چطور	از	شغل	قضاوت	كناره	گرفتيد	؟
- سه سال و نيم هم در صومعه سرا بودم. بعد آنجا دادگستری تشکيل شد و بنده هم در سال 1351 
در فومن دادستان شدم. حدود 2 سال هم دادستان فومن بودم كه در سال 1352 استعفا كردم. اما 
رئيس كل دادگستری آقای فريور محسنی همراه با دادستان آقای بهبهانی نيا به فومن آمد و از من 
خواست كه از استعفا انصراف دهم، كه موفق شدند. اين اشخاص از اّجله قضات و اشخاص بسيار 
برجسته ای بودند. كسانی در دادگستری رئيس كل می شدند كه زمين و زمان بدون خواست قلبی 
آنها به ايشان احترام می گذاشتند و نماد وقار و متانت و شرافت بودند. باالخره در سال 1355 كه 
من دادستان الهيجان بودم، اوضاع تغيير كرد. وزير دادگستری عوض شد و شخصی بنام كيانی كه 
فقط دوره مختصری دادرس دادگاه و بقيه مدت خدمت خود خارج از دستگاه قضايی بود، وزير 
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دادگستری شد. به اين شخص خبر دادند قضاتی كه استعفا می دهند دارند ناز می كنند. من هم در 
اين زمان مجدداً استعفای خود را تلگراف كرده بودم. پس از چند روز از رشت خبر دادند كه حوزه 
وزارتی شما را خواسته است. نزد وزير رفتم. به محض اينکه خود را معرفی كردم بدون مقدمه 
گفت: آقا چرا ناز ميکنی ؟! می فرستمت كرمانشاه رئيس شعبه دوم دادگاه جنايی باش. گفتم: قربان 
االن وقت رئيس دادگاه جنايی شدن نيست. مشکلی هست كه خجالت می كشم عنوان كنم. وزير 
اصرار كرد و من گفتم: »آقای وزير، من فرزند كسی هستم كه از مال دنيا چيزی ندارد ولی تا بخواهی 
مورد احترام مردم گيالن است. ديگر خسته شدم از بس از الهيجان به رشت آمدم و دوستانم پول 
شام مرا دادند. چند وقت پيش رفقايم را از دور ديدم و راهم را عوض كردم. چون نمی توانم پنجاه 
تومان پول شام آنها را بدهم. از اين وضع خسته شدم. مرا دزد نکن. وزير ابتدا با تعجب مرا نگاه كرد 
بعد آمد جلو و پيشانی مرا بوسيد. چند روز پس از آن يک كاغذ آمد كه فقط در يک سطر نوشته: 
»بنا به تقاضای شخصی، مستعفی می شويد.« اين اتفاق 5 دی 1355 افتاد. در آن زمان كل دارايی 

من 58 تومان بود.

-	در	چه	تاريخی	به	شغل	وكالت	نائل	آمديد	؟
- پس از استعفا همراه حدود 20 الی 25 نفر ديگر به تهران رفتيم. از اين ميان به همه به جز دو 
نفر پروانه وكالت دادند. يکی من و ديگری هم شخصی كه كارمند اداره دادگستری آبادان بود. 
باالخره معلوم شد جناب آقای جاللی نائينی رئيس كانون وكالی ايران می خواستند شخصاً به ما 
پروانه بدهند. ايشان شخصيت بسيار برجسته و حافظ شناس قهاری بودند. من روز پنج شنبه 19 
اسفند 1355 پروانه وكالت گرفتم. آقای جاللی نائينی كه آن موقع پير بودند با دست لرزان خود به 
من پروانه دادند. در آن موقع مرحوم زاهد از جا برخاست و گفت: كانون وكال افتخار می كند كه 
قضاتی مثل آقای غواص و غيره وكيل شوند. وقتی به رشت بازگشتم، رئيس كل دادگستری مرا در 
دادگستری چله خانه احضار كرد و گفت: مرا حالل كن. من باعث شدم تو سه سال عقب بيفتی. 
بعد ادامه داد: )) حسن خلق و استعدادی كه خدا به تو داده، ظرف 6 ماه روی دست تمام وكالی 

گيالن بلند خواهی « من با همين اميدواری، كارم را شروع كردم.

-	شروع	كار	وكالت	چگونه	بود	؟	آيا	انتظارات	شما	را	از	اين	حرفه	برآورده	كرد	؟
- آخرين حقوقی كه من از دادگستری می گرفتم، حقوق دادستانی و ماهی 4950 تومان بود. صبح 
شنبه 21 اسفند 1355 از خانه های سازمانی پشت دادگستری الهيجان كه رد می شدم شخصی از 
آشنايان از راه نرسيده 1500 تومان كه در آن زمان پول هنگفتی بود به من داد و كار من آغاز شد. 
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آن روز با چهل هزار تومان پول به خانه رفتم و ظرف 9 روز تا آخر اسفند حدود يک و نيم برابر 
پول يک سال حقوق دادگستری را درآوردم. از آن به بعد همواره موفق بودم. اوايل كه تازه وكيل 
شده بودم مردم در خيابان با من روبوسی می كردند و می گفتند همايون، وكيل موفقی خواهی شد. 
من كنجکاو بودم كه چرا اين حرف را می زنند تا اينکه فهميدم می گويند كه همايون غواص دعای 
پدر را پشت سر خود دارد و درست هم بود. پدرم به من وصيت كرده بود كه صدسال عمر كردم 
كسی به پدرم توهين نکرد، تو هم طوری زندگی كن كه كسی به پدر تو توهين نکند. به بچه هايت 
هم اين وصيت را بکن. اين بود كه همواره سعی كردم از حق خود بگذرم كه از من دلگير نشوند. 

يادتان باشد هميشه از ته دل به پدرتان احترام بگذاريد. .

-	بهترين	و	بدترين	خاطره	تان	بعد	از	اين	همه	سال	سابقه	كار	قضايی	و	وكالتی	؟
- بهترين و بدترين خاطره من، در دوره قضاوتم زمانی كه داديار بندر پهلوی بودم رخ داد. در 
آن زمان خانواده ای از طبقه متوسط اجتماعی از اهالی انزلی كه تازه در حال پيشرفت بودند يک 
عضوشان به جايی می رسد نزديک به تصدی پست وزارت آموزش و پرورش. برادر اين شخص 

هم رئيس شورای داوری بود. غروب روز 
سوم آبان 1347، همين برادر به من رجوع 
كرد و گفت: » برادرم هفته آينده بايد به 
معرفی  پرورش  و  آموزش  وزير  عنوان 
شود. اما در جاده كپورچال بچه ای را با 
كمک  قصد  با  من  است«.  كشته  ماشين 
منطقه  اوضاع  ديدم  اما  برخاستم  جا  از 
به گونه ای وخيم است كه نمی توانم آن 
شخص را همان شب آزاد كنم. در پاسگاه 
كپورچال، سروانی، در حضور چند نفر از 
افراد برجسته آموزش و پرورش و رئيس 
ای  صورتجلسه  و  آمد  من  نزد  پاسگاه، 
آقای  سفيد جلوی من گذاشت و گفت 
دخالتی  من  گفتم  بنويسم.  چه  غواص، 
می  مقررات  و  قانون  چه  هر  كنم.  نمی 
گويد بنويسيد. من فقط برای حفظ نظم 
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آمده ام. آن سروان هم در صورتجلسه نوشت: »سرعت 80، منطقه مسکونی.« اين خصيصه در آن 
زمان، اتهام را از جنحه به جنايی تبديل می كرد. و اگر كيفر خواست جنايی صادر می شد شخص، 
از پست دولتی معّلق می گرديد. مقامات محلی گمان می كردند من عامل تنظيم صورتجلسه هستم. 
ساعت 3 بعدازظهر آقای قريب دبيركل آموزش و پرورش و سرتيپ وحدانی فرمانده ژاندارمری 
گيالن برای تغيير صورتجلسه، نزد من آمدند. مديركل آموزش و پرورش به واسطه پدرم با ما آشنای 
نزديک بود. گفتم ايشان يک قتل غيرعمد مرتکب شده، شما كه می فرمائيد صورتجلسه را عوض 
كنم، مجازاتش 15 سال حبس است ! ناگهان مديركل منقلب شد و گفت حقيقتاً من چنين چيزی را 
نمی دانستم. اما فرمانده ژاندارمری با تکبر گفت: پرونده را بده ببينم.« گفتم: شما ؟ گفت: من فرمانده 
ژاندارمری گيالن هستم. گفتم: عجب عمری تلف كرده ای ! هنوز نمی دانی اينجا من دستور می دهم. 
تو و تمام ابواب جمعی تو، تحت اختيار من هستيد.« گفت اين مزخرفات چيست ؟ من عصبانی 
شدم و يکی از وسايل روی ميز را برداشتم و سمتش پرت كردم كه خوشبختانه اصابت نکرد. غروب 
4 آبان رئيس دادگستری - مرحوم مجيديه - از من خواست به مهمانی شيالت بروم كه در آن جا 
همه رجال گيالن جمع بودند. آن موقع بيست و شش هفت سال بيشتر نداشتم. شهرداری داشتيم 
به نام دكتر قاسم صوفی كه به راستی بر گردن من حق حيات داشت. وقتی درخواست آزادی آن 
متهم را كرد گفتم من فقط به خاطر اسم شما او را آزاد می كنم. در انتهای مهمانی، حدود ساعت 
11 شب كه همه داشتيم می رفتيم، ناگهان معاون استاندار كه فرماندار رشت هم بود به اسم دكتر 
شاپوريان، در حضور استاندار دكتر سام و دادستان كل و رئيس دادگستری گفت باالخره چی شد ؟ 
گفتم: عرض كردم كه امشب او را آزاد می كنم. گفت: )) برو هر غلطی دلت می خواهد بکن مرتيکه 
پدرسوخته« جمله اش تمام نشده سيلی من گوش او را نواخت. در باران سيل آسا، تا دم در ماشين 
استاندار دنبالش دويدم. گرفتمش و گفتم: پدرسوخته اربابان تو هستند كه امثال تو را سوار مردم 
می كنند. هفت صبح فردا رئيس كل زنگ زد و گفت: به همراه دو افسر پليس بيا اينجا. وقتی رسيدم 
همه آقايان نشسته بودند. رئيس به ترتيب از مرحوم فاطمی و تنکابنی و جعفری پرسيد كوه دماوند 
كجاست ؟ به رودباری كه رسيد، رودباری گفت: آقای رئيس فکر كنم بين سؤال شما و همايون 
ارتباطی هست.« رئيس كل از جايش برخاست و مرا در آغوش گرفت و بوسيد و باالخره قضيه 

تمام شد. آن شخص هم با دستوراتی كه از تهران آمد، آزاد شد. 
در دوره وكالت هم تا دلتان بخواهد خاطره دارم. در سال 1376 كه آقای عباسعلی احمدی 
رئيس كل دادگستری بود، در پرونده قتل معروفی در رشت كه جوانی مادر و خواهرش را در بستر 
كشته بود وكيل اوليای دم بودم. من دادگاه جنايی زياد ديده ام اما به شلوغی آن روز تاكنون دادگاه 
جنايی نديده ام. وقتی در جلسه دادگاه دو شعر از مرحوم ايرج ميرزا خواندم بی تابی و ضجة حضار 



175

سال چهارم . شماره هفتم . بهار و تابستان 1391 دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

از خاطرم نمی رود. حتی رئيس دادگاه هم اشک فراوان ريخت. وقتی به آن قسمت شعر رسيدم كه 
می گويد: »پستان به دهن گرفتن آموخت« گفتم: آقای رئيس من به اين شخص نمی گويم ناجوانمرد، 
اما می گويم جوان بدكردی. چاقو را كجا زدی ؟ »همان جا كه مادر به تو شير داده بود...« خود متهم 
هم غش كرده بود. پرونده هايی از اين دست زياد داشتم. از جمله پرونده معروف به سوفيا لورن كه 

مال آشناهای يکی از همکاران جوان ما بود.

-	وضعيت	دادگاه	های	امروز	را	در	مقايسه	با	دوره	قضاوت	خودتان	چگونه	می	بينيد	؟
- االن ]...[ است. ما نسل دانش آموخته های دانشگاه تهران هستيم و كارآموزان دهة پنجاه. ما با 
مردان بزرگ نشست و برخاست داشتيم. آن موقع در انتخاب قضات دقت نظر فوق العاده بکار 
می رفت. من 25 تير 1344 در سال اول كارآموزی قضاوت، آزمون حقوق جنايی را نزد مرد بزرگ 
تاريخ قضايی ايران، دكتر علی آبادی برگزار نمودم. االن سطح دانش قضات خيلی پايين آمده است.

-	درخصوص	وكالت	چطور	؟	آيا	با	پذيرش	اين	تعداد	وكيل	تحت	عناوين	مشاوران	حقوقی	
موافقيد	؟

- آن موقع با يک ماده واحده پنجاه هزار وكيل نمی آوردند. البته من شخصاً با نفس اين كار مخالف 
نيستم. اين بچه ها نوعاً از خانواده های فقير هستند. پدر و مادرهايشان زحمت كشيده اند و هزينه 
دانشگاه اينها را داده اند تا باالخره مدركی بگيرند. همين اندازه كه كيفی به دست اينها داده اند و 
گفته اند شما وكيل هستيد مسأله مهمی است. البته درست است كه تا اينها تربيت شوند زمانی طول 

می كشد. 

-	اما	ايراد	اساسی	به	سيستم	است	و	نه	اشخاص.
- اين گفته را قبول دارم. عرض كردم من صرفاً با نفس عمل موافقم. اما روش را قبول ندارم. من 

وقتی سطر اول نوشته شان را می خوانم متوجه می شوم كه وكيل نيستند.

-	چرا	در	امور	مرتبط	با	نهاد	متبوعتان	دخالت	نمی	كنيد	؟	به	هرحال	شما	يكی	از	برجسته	ترين	
اعضای	كانون	وكال	هستيد	؟

- اصاًل دوست ندارم. ضمناً مراقبول هم نمی كنند. من متهم هستم به هواداری از شاه پهلوی. يک 
روز در زمان دادستانی الهيجان، آقای منوچهر احمدزاده خدا رحمتش كند، كه آن موقع رئيس شعبه 
سوم استيناف بود با دو سه نفر آمد و گفت غواص ما می خواهيم حزب رستاخيز درست كنيم و تو 
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هم بايد رئيس حزب باشی. »گفتم: آقا من »دست كالی زنی بلد نيستم« بعد متوجه شدم آن دو سه 
نفر ساواكی بودند. فرا صبح رئيس ساواک آمد و گفت: غواص ! حاال ديگر دست كالی زنی بلد 
نيستی ؟!«. گفتم خدا خيرتان بدهد ! حرف از دهان من بيرون نيامده شما متوجه شديد ؟!« من سه 
ماه بطور فرمايشی عضو رستاخيز بودم. حتی تا همين چند وقت پيش مدام اين را به رخ من می 

كشيدند كه اين آقا بايد پاكسازی شود. من اصاًل درگيری با ديگران را خوش ندارم. 

-	اما	تعداد	وكاليی	مثل	شما	در	اين	حرفه	كه	رجل	و	وزنه	باشند	انگشت	شمار	است	؟
- به هرحال با اين سن از ما گذشته است. 

-	اگر	فعاليتهای	مرتبط	با	امور	جاری	كانون	را	كنار	بگذاريم،	شما	در	مراسم	و	گردهمايی-های	
وكال	هم	شركت	نمی	كنيد.	آيا	اين	دليل	خاصی	دارد	؟

- نه، من با هيچ كس مسأله ای ندارم. همه می دانند. من اخالق قلندری دارم. چون در كودكی در 
خانقاه بزرگ شده ام. خاطرم هست كسی نزد پدرم رفته بود و فحش داده بود كه فالنی صوفی است.
پدرم گفته بود: »شنيدم كه در محضر يار من / به من ناسزا گفت اغيار من / نخستين چنين گفت 
آن نادرست / كه غواص را نيست مذهب درست / شرابی و عيشی و بنگی بود / كه در تيزچنگی 
چو جنگی بود / نگر شاربش را كه صوفی بود /كه صوفی كم از كلب كوفی بود / نه خواند نماز 
و نه گيرد صيام / نه غسل جنابت كند والسالم / به جايی كه شيطان شود پست من / گريزان شود 
غول از دست من / هراسان شود ديو از هول من / ولکن از اين احمق رذل و پست / دل و دست 

و جان و جنانم شکست /.

-	اگر	مايليد	مصاحبه	را	با	سخنی	به	همكاران	به	اتمام	برسانيد.
به همکاران جوان توصيه می كنم با مردم با مدارا و مروت و مماشات رفتار كنند. همين. 

آسايش دوگيتی تفسير اين دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا    
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الف	:	قوانين	و	مقررات																																																					
1	– آيين	نامه	اجرايي	قانون	تشكيالت	و	اختيارات	سازمان	اوقاف	و	امور	خيريه

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1391/3/7 بنا به پيشنهاد شماره 90/907130 مورخ 1390/10/19 
سازمان اوقاف و امورخيريه و به استناد ماده )17( قانون تشکيالت و اختيارات سازمان اوقاف و 
امور خيريه ـ مصوب1363ـ آيين نامه اجرايي قانون تشکيالت و اختيارات سازمان اوقاف و امور 
خيريه، موضوع تصويـب نامه شماره 95270 مورخ 1365/2/22 و اصالحات بعدي آن را به شرح 

زير اصالح نمود :
	1ـ	متن	زير	جايگزين	ماده	)12(	مي	شود:

»ماده12ـ در موقوفاتي كه عرصه و اعيان آنها وقف است، اعطاي حق تملک اعيان به مستأجر 
ممـنوع مي باشد. در موارد استـثنايي، تملک اعيان مسـتحدثه به وسيله مستأجر در قبال پرداخت 
پذيره با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با پيشـنهاد متولـي و ادارات اوقاف و امور خـيريه و 
تأييد نماينـده ولي فقيه و سرپرست سازمان مجاز است و اين موضوع در مورد باغهاي موقوفه و 

همچنين در مورد موقوفات خاص نيز جاري است.«
	2ـ	متن	زير	جايگزين	ماده	)32(	مي	شود:

»ماده32ـ ادارات اوقاف و امور خيريه )در موقوفات متصرفي( و همچنين متوليان موقوفات عام 
و خاص )در موقوفات تحت توليت خود( به منظور رعايت غبطه و مصلحت وقف و رفع مظنه 
تعدي و تفريط، موارد زير را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با اطالع و تأييد نماينده ولي فقيه 

در سازمان، انجام خواهند داد:
 1ـ فروش رقبات موقوفه و نحوه تبديل آنها با رعايت موازين شرعي و قانوني.

 2ـ اجاره بيش از ده سال
 3ـ ترک مزايده در مورد اجاره رقبات مشمول مزايده

اخبار قوانين و مقررات

به كوشش: عليرضا امانی
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 4ـ صلح و استرداد دعاوي موقوفه
 5 ـ ارجاع اختالف به داوري و انتخاب داور يا داوران

 6 ـ نصب و عزل امناي موقوفات و بقاع متبركه
تبصرهـ	 سرپرست سازمان مي تواند جهت بررسي و اظهارنظر مشورتي در خصوص مشکالت 

و مسائل فقهي، حقوقي و اوقافي هيئتي مركب از افراد صاحب نظر را انتخاب و تعيين نمايد.«
2 - آيين نامه اجرايی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  
در 21 ماده و 15 تبصره در تاريخ 25/4/1391 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيـد و از اين تاريخ 

الزم االجراء است.
در خصوص  قضاييه  قوه  محترم  رياست   91/4/31-9000/15458/100 شماره  بخشنامه   -3
مالی،  اجرای محکوميت های  نحوه  ماده 6  اجرايی موضوع  نامه  آيين  ماده 18  بند ج  اصالحيه 

مصوب 1378
در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبير 
"ممتنع" و نيز " در صورتی كه معسر نباشد" در ماده 2 قانون مذكور و نظر به فتوای حضرت امام 
خمينی قدس سره و رهنمودهای اخير مقام معظم رهبری مدظله العالی در همايش قوه قضاييه، بند 

ج ماده 18 آيين نامه نحوه اجرای محکوميت های مالی به شرح زير اصالح می گردد:
"ج- در ساير موارد چنانچه مالئت محکوم عليه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی 

خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.
از  مالی  تمکن  با وجود  عليه  ثابت شود محکوم  دادگاه  قاضی  برای  كه  در صورتی  تبصره:	
پرداخت محکوم به خودداری می كند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأديه 

محکوم به حبس می شود." 
متن	بند	ج	منسوخ:

»چنانچه استيفاء محکوم به به نحو مذكور ممکن نباشد محکوم عليه به درخواست ذينفع و به 
دستور مرجع صادركننده حکم تا تأديه محکوم  ، يا تا اثبات اعسار حبس می شود.«

4 - قانون تعيين حدود مسئووليت شركتهای هواپيمايی ايران در جلسه علنی روز چهارشنبه 
مورخ يازدهم مرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ 

1391/5/25 به تأييد شورای نگهبان رسيد .
5	-	آيين	نامه	ارائه	خدمات	الكترونيک	قضايي

در اجراي بند 6 سياست هاي كلي قضايي پنج ساله ابالغي 1388/9/1 و بند ج ماده 48 قانون 
برنامه پنجم توسعه كشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با 
فساد، مصوب 1390 و در راستاي رفع اطاله دادرسي، تسريع در امور جاري محاكم و پيشگيري از 
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وقوع جرم و با عنايت به اينکه در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي مدني و جزايي و ارائه خدمات 
الکترونيک قضايي، داده پيام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل مي باشد و 
نمي توان صرفاً به لحاظ شکل يا نحوه تبادل اطالعات از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن 

خودداري نمود، خدمات قضايي در فضاي مجازي به شرح مواد آتي ارائه مي گردد.
امور  پيگيري دعاوي و شکايات و ساير  يا حقوقي جهت طرح و  ماده1ـ اشخاص حقيقي 
قضايي، از طريق »دفاتر خدمات قضايي« يا »درگاه خدمات قضايي« و با استفاده از سامانه هاي 

الکترونيکي و مخابراتي اقدام نمايند.
ماده2ـ	دفاتر خدمات قضايي كه در اين آيين نامه به اختصار »دفتر« خوانده مي شوند، دفاتري 
براي طرح و پيگيري امور قضايي مراجعان در فضاي مجازي مي باشند و مي توانند از ميان دفاتر اسناد 
رسمي يا غير آن برگزيده يا تأسيس شوند؛ ضوابط و شرايط مربوط به تأسيس، فعاليت و انحالل اين 

دفاتر به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.
ماده3ـ	درگاه خدمات قضايي كه در اين آيين نامه به اختصار »درگاه« خوانده مي شود، مدخلي 
براي شروع و پيگيري امور قضايي در فضاي مجازي است كه توسط مركز آمار و فناوري اطالعات 

قوه قضائيه ايجاد مي شود.
ماده4ـ	در روش اقدام از طريق درگاه، خواهان يا شاكي دادخواست يا درخواست يا شکايت 
خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونيکي تبديل نموده و پس از محاسبه 
هزينه دادرسي توسط سامانه و پرداخت الکترونيک آن، كد رهگيري را اخذ و با همراه داشتن اصل 
مستندات، به دفتر خدمات قضايي مراجعه مي  نمايد. دفتر خدمات قضايي پس از تائيد مطابقت اسناد 
الکترونيکي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي متقاضي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به 

مرجع ذي ربط ارسال مي نمايد.
	در روش اقدام از طريق دفتر، خواهان يا شاكي دادخواست يا درخواست يا شکايت خود  ماده5ـ	
را به همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضايي تحويل مي دهد. دفتر مذكور پس از احراز هويت و 
محاسبه هزينه دادرسي از طريق سامانه و پرداخت الکترونيک آن، اسناد يادشده را به سند الکترونيکي 
تبديل كرده و به رؤيت متقاضي مي رساند و پس از تائيد مطابقت اسناد الکترونيکي تهيه شده با اوراق 

ابرازي از سوي وي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذي ربط ارسال مي نمايد.
ماده6ـ	 دفتر خدمات قضايي تحويل گيرنده اسناد، پس از اخذ نشاني الکترونيکي و شماره تلفن 
همراه خواهان يا شاكي، شماره رهگيري مربوط به پرونده را به همراه تأييديه دفتر خدمات به وي 
تحويل مي نمايد و به او كتباً ابالغ مي كند كه هرگونه اطالع رساني راجع به پرونده مذكور طبق قوانين 
تا آخرين مرحله رسيدگي، تنها از طرق مذكور انجام خواهد شد. همچنين خواهان يا شاكي متعهد 
مي شود هرگونه تغيير در نشاني الکترونيکي يا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پايگاه مربوط 
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ثبت نمايد در غير اين صورت داده پيام هاي ارسالي، ابالغ شده محسوب مي شود.
ماده7ـ ابالغ دادخواست و ضمايم آن به خوانده و احضار مشتکي عنه و ابالغ هرگونه قرار و 

دستور قضايي به مخاطبان ذي ربط، به صورت الکترونيکي انجام مي پذيرد.
تبصره1ـ	در صورت عدم دسترسي به نشاني الکترونيکي و شماره تلفن همراه، ابالغ و احضار 
به صورت فيزيکي انجام خواهد شد. مرجع قضايي مکلف است خوانده يا مشتکي عنه را كتباً به 

استفاده از سامانه خدمات قضايي داللت نمايد.
تبصره2ـ	در صورتي كه خوانده يا مشتکي عنه يا مخاطب در بازداشتگاه يا زندان باشد اوراق به 
آدرس الکترونيکي يا ارتباطي اداره زندان يا بازداشتگاه ارسال مي شود تا به وسيله اداره زندان كتبًا 

به نامبرده ابالغ گردد.
ماده8	ـ	پس از ابالغ الکترونيکي اوراق قضايي به خوانده يا مشتکي عنه، در صورتي كه وي از 
طريق ورود به پايگاه مربوط و پس از احراز هويت از طريق امضاي ديجيتال در جريان ابالغ قرار 

گيرد، ابالغ به وي واقعي مي باشد و در غير اين صورت، ابالغ قانوني خواهد بود.
ماده9ـ	كفيل و وثيقه گذار نيز مشمول مقررات مربوط به ابالغ الکترونيک اوراق قضايي هستند 
و اين امر در هنگام تنظيم اوراق مربوط، كتباً به ايشان متذكر مي گردد كه هرگونه ابالغ در حدود 

تعهدات آنان از طريق سامانه خدمات الکترونيک به اطالع ايشان خواهد رسيد.
وكالي  رسمي،  كارشناسان  دادگستري،  آيين نامه،ضابطان  اين  تصويب  تاريخ  از  ماده10ـ	
دادگستري، سازمان هاي پزشـکي قانوني و زندان ها و ساير اشخاص و نهادهاي مرتبط با دادرسي، 
مکلفند نتيجه اقدامات و گزارش ها و اجراي دستورات قضايي را پس از ثبت نام و اخذ كد رهگيري 

از طريق سامانه خدمات قضايي به طريق الکترونيک ارسال نمايند.
ماده11ـ ضابطان دادگستري مکلفند در جرايم مشهود و امور فوري پس از انجام اقدامات اوليه 
و ضروري و تشکيل پرونده مقدماتي به صورت غيرالکترونيکي، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و 
انعکاس نتيجه اقدامات در درگاه خدمات قضايي قوه قضاييه و ارسال الکترونيکي آن به مقام قضايي 

ذي صالح و پيگيري و انجام دستورات مقام قضايي از طريق سامانه اقدام نمايند.
ماده12ـ در امور كيفري در صورتي كه اقدام اوليه به صورت الکترونيکي ممکن نباشد، پس 
از تقديم شکايت به صورت غيرالکترونيکي به ضابطان يا مقامات قضايي و انجام اقدامات فوري، 
پيگيري پرونده و تقديم لوايح دفاعي و اسناد و مدارک استنادي طرفين و وكالي آنها به طريق 

الکترونيک ادامه خواهد يافت.
ماده13ـ	رؤساي واحدهاي ذيربط، مسئول اجراي مفاد اين آيين نامه در حوزه تحت مديريت 
خود مي باشند و مركز آمار و فناوري اطالعات، متولي تأمين امنيت و سطوح دسترسي به سامانه و 
ايجاد تمهيدات الزم جهت اجراي اين آيين نامه و نظارت بر ُحسن اجراي آن و ارائه گزارش مستمر 
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از ميزان پيشرفت امور به رئيس قوه قضائيه مي باشد.
ماده14ـ مركز آمار و فناوري اطالعات موظف است با هماهنگي مراجع قضايي و شوراهاي 
حل اختالف و ساير مراجع ذيربط امکانات الزم را براي ارائه خدمات الکترونيکي حداكثر تا پايان 
سال جاري فراهم آورد. زمان بندي، نوع دعاوي و حوزه هاي قضايي كه خدمات قضايي آن از طريق 
سامانه هاي الکترونيکي انجام مي شود، به موجب دستورالعملي است كه توسط مركز آمار و فناوري 

اطالعات تهيه و به تصويب رييس قوه قضائيه مي رسد.
اين آييـن نامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاريخ 1391/3/22 به تصويب رييس قوه قضائيه رسيد.

ب	:	آراء	وحدت	رويه	:
	1	-	رأی	وحدت	رويه	شماره	724ـ1391/1/22	هيأت	عمومی	ديوان	عالی	كشور

  تغييركاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمين اگر با 
اجازه اعضای كميسيون موضوع تبصره يک اصالحی سال 1385 ماده يک قانون حفظ كاربری 
اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره يک ماده دو اين قانون فقط برای يک بار از پرداخت 

عوارض قانونی معاف خواهد بود.
     مفاد اين تبصره به معافيت از مجازات افرادی كه بدون اخذ مجوز از كميسيون مزبور اقدام 
به تغييركاربری كرده اند داللت نمی نمايد؛ زيرا ماده 3 قانون مرقوم، اين قبيل اشخاص را كاًل، قابل 
تعقيب دانسته و موارد استثنايی و خارج از شمول مجازات نيز در تبصره 4 همين ماده صراحتاً ذكر 
گرديده است؛ لذا به نظر اكثريت اعضای هيأت عمومی ديوان عالی كشور تغيير غيرمجاز كاربری 
اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبين آن قابل تعقيب كيفری می باشند 
و رأی شعبه دهم دادگاه تجديدنظر مازندران در حدی كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح 
و قانونی تشخيص می گردد. اين رأی طبق ماده 270 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور كيفری در موارد مشابه برای كليه شعب دادگاه ها و ديوان عالی كشور الزم االتباع 

خواهد بود.
2-	رأي	وحدت	رويه	شماره	725	ـ	1391/4/20	هيأت	عمومي	ديوان	عالي	كشور

 به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، احکام دادگاه ها در مقام 
رسيدگي به شکايت مذكور در قسمت اخير فراز اول ماده 147 قانون اجراي احکام مدني مصّوب 
1356 و تعيين تکليف نهايي آن، مطابق مقررات كلي آيين دادرسي، قابل تجديدنظر بوده و رأي 
شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه بر اين اساس صادر گرديده است صحيح و قانوني 
تشخيص مي گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 

امور كيفري، براي كليه دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه الزم االتباع است.
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1-	مراجع	انتظامی	)دادسرا	و	دادگاه	(:
الف:	دادسرا:

تعداد پرونده های تشکيل شده در دادسرای كانون وكالی دادگستری گيالن در شش ماه ابتدائی 
سال 1391مجموعأ 41 فقره بوده كه از اين تعداد 11 فقره منجر به صدور قرار منع تعقيب، يک فقره 
منتهی به قرار موقوفی تعقيب و يک فقره منجر به صدور قرار عدم صالحيت گرديده است و ساير 

پرونده ها مطرح رسيدگی می باشد.

ب:	دادگاه:
آمار موجودی پرونده های دادگاه انتظامی كانون وكالی دادگستری گيالن شش ماه اول سال 1391 
تعداد 22 فقره بوده كه در نهايت از اين تعداد 11 فقره پرونده مختومه ومابقی در جريان رسيدگی 

است.

2-	اداره	معاضدت	و	وكالت	تسخيری:
كميسيون معاضدت كانون وكالی دادگستری گيالن همواره پذيرا و پاسخگوی سؤاالت و مشکالت 
حقوقی مراجعين محترم بوده است.شايان ذكر است كه از مجموع مراجعين در شش ماه اول سال 

1391 تعداد 13 نفر حايز شرايط تشخيص،و به آنان وكيل معاضدتی معرفی گرديد.
همچنين در اين ايام در مجموع تعداد 79 فقره تقاضای وكيل تسخيری به كانون وكالی دادگستری 

گيالن واصل شد كه نسبت به تمامی آنها تعرفه وكيل به عمل آمد.

اخبار داخلي كانون گيالن

به كوشش: عليرضا امانی



183

سال چهارم . شماره هفتم . بهار و تابستان 1391 دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

3-كميسيون	ورزش:
الف: تمرينات تيم فوتسال كانون به صورت منظم زير نظر آقای حسن ارسالنی از مربيان صاحب 
نام اين رشته جهت شركت در مسابقات سراسری كانون های وكالی دادگستری كشور در حال 

پيگيری است.
ب: در شش ماه ابتدائی سال 1391 سه مرحله همايش پياده روی عمومی همکاران وكيل و 

كارآموز عضو كانون گيالن برگزار شد كه با استقبال همکاران مواجه گرديد. 

مژده	به	مخاطبان

بدينوسيله به اطالع می رساند بدنبال تصويب هيئت تحريريه و با پی گيري های انجام يافته، 
كليه شماره های انتشار يافته )1 الی 5-6( نشريه راه	وكالت	بر روی سايت مجالت تخصصی 
نور، قابل رؤيت و در دسترس عالقمندان می باشد. شماره های آينده نيز پس از انتشار، بر روی 

سايت مذكور قرار خواهد گرفت.

www.noormags.com :نشانی سايت
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دادگاه انتظامی كانون وكالی دادگستری گيالن با صدور احکام جداگانه، همکاران ذيل را به 
))توبيخ با درج در مجله كانون (( محکوم نمود ؛ آقايان:

1- بهزاد جعفری مقدم به موجب آراء شماره
642 – 90/2/6 و 671 – 90/5/4 و 675 – 90/6/1 و 6 – 91/1/19 و 740 – 91/8/9 

2- قاسم بزرگ زاده به موجب رأی شماره 716 – 91/1/29 
3- منوچهر خمامی زاده به موجب رأی شماره 717 – 91/1/29

4- غالمرضا رمضانی به موجب رأی شماره 701 – 90/9/22
5- سيامک صفاتی به موجب رأی شماره 625 – 89/9/30
6- يوسف صادق به موجب رأی شماره 706 – 90/9/22

7- سعداهلل مختاری به موجب رأی شماره 680 – 90/6/29
8- حسين محمدپور به موجب رأی شماره 739 – 91/8/16

9- خانم نويد رامسری به موجب رأی شماره 722 – 91/5/3

اخبار انتظامی كانون
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ضمناً مطلع شديم همکار ارجمندمان آقای اكبر گنجده در غم از دست دادن فرزند 
دلبندش به سوگ نشسته است، در گذشت اين عزيز را به همکار محترم و خانواده 

ايشان تسليت می گوييم. 

تسليت

در ايامی كه گذشت، جامعه حقوق دانان استان، چهار تن از اعضاء خود را از 
دست داد..

در گذشت آقايان:
و	 ميركاظم	حسينی	 نوری	سميع،	 اله	 نعمت	 غالمرضا	علی	جمشيدی، 

محمدرضا	هژبری
را به خانواده محترم آنان و همکاران ارجمند تسليت می گوييم.

غالمرضا	علی	جمشيدی نعمت	اله	نوری	سميعميركاظم	حسينی محمدرضا	هژبری


