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سخن سردبير
به نام آنکه هستی، نام از او يافت 

 خبر اين بود: »اليحه جامع وكالت رسمی« پيشنهادی قوه قضائيه، با دستور رئيس جمهور )وقت- دكتر 
احمدی نژاد( از دستور كار مجلس خارج شده است. اين اقدام كه در فاصله يک ماه مانده به پايان دوره 
رياست جمهوری رئيس قوه مجريه صورت گرفته، اگر چه تصميمی كاماًل بجا، اصولی و منطقی، ولی سخت 
موجب شگفتی بود. خصوصاً با استداللی كه در توجيه آن طی نامه ای خطاب به معاون اول ايشان عنوان شده 
بود: »...همانطور كه قباًل تأكيد كرده بودم، در دادرسی عادالنه، حداقل بايد سه ركن مستقل وجود داشته باشد: 
قاضی، دادستان و وكيل مدافع، كه بايد از سه موضع مستقل رفتار كنند... متأسفانه، امروز قاضی و دادستان از 
يک موضع برخورد می كنند و از يک مرجع منصوب می شوند... اگر وكيل مدافع هم تحت امر همان مرجع 
قرار گيرد يا به يک نوعی مديريت شود، زمينه احقاق حق تقريباً از بين خواهد رفت و خدا می داند چه بر 

سر ملت خواهد آمد...«
   هر چند از »تأكيد قبلی« مورد اشاره در اين نامه، سابقه ای در دست نيست، لکن اين تصريح و نتيجه 
آن-خارج شدن اليحه از دستور كار مجلس-ولو آنکه ديرهنگام و واجد آثاری موقت، بسيار اميدواركننده 
و به اين معناست كه باالترين مقام اجرائی كشور، متأثر از حقيقتی انکارناپذير و به لسانی آشنا برای جامعه 
وكالت كشور، وابستگی و تعلق تشکيالتی نهاد وكالت به دستگاه قضا را در حاليکه هر كدام در حوزه عمل 
و در جايگاه اجرای عدالت بايد از مقام و موضع مستقلی برخوردار باشند، برنمی تابد. اين رويکرد مثبت، 
همانطور كه گفته شد، نتيجه اعتراضات گسترده جامعه وكالت از مقطع طرح و تقديم اليحه مزبور بوده و 

ثابت می كند كه تحديد نهاد وكالت و زوال استقالل وكيل، چه بسا دغدغه مسئولين مملکت نيز هست.
  البته واكنش رياست محترم قوه قضائيه به تصميم فوق با تعبير خاصی كه در همايش هفته قوه قضائيه 
بکار برده اند، بيشتر متوجه شکل اقدام معموله به نظر می رسد. ولی اينکه اليحه تهيه شده توسط قوه محترم 
قضائيه كه بعد از ارائه به دولت علی االصول از طريق قوه مجريه به مجلس تقديم شده قانوناً توسط دولت 
قابل استرداد هست يا خير؟ فعاًل محل بحث نيست )هر چند كه نفس تمکين قوه مقننه به استرداد و خارج 
شدن اليحه از دستور، مهر تأييدی است بر اقدام معموله.( گفته شده است كه در ادامه اعتراضاِت جمعِی 
حقوقدانان فرهيخته كشور طی پنج ساله اخير، نامه يکی از وكالء منشأ و محمل اقدام به استرداد اليحه مزبور 
بوده است. قسمتی از اين نامه در توجيه لزوم استقالل وكيل را با هم می خوانيم: »...از لوازم بديهی و عقلی 
دادرسی عادالنه آنست كه اصحاب دعوی و وكالی آنان در دفاع، آزاد بوده و وكيل نيز از بيم از دست 
دادن سرمايه مادی و معنوی )ابطال پروانه وكالت مستقيماً يا غير مستقيم( خود را در دفاع از موكل خويش، 

محدود نکند...«*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*نامه دكتر غالمرضا طيرانيان خطاب به دكتر محمود احمدی نژاد
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معانی	لغوی	و	اصطالحی	حضانت	
حضانت، واژه عربي است و از حضن به معناي پروردن وآغوش آمده است در لغت ازحضانت به 
درآغوش گرفتن و به آغوش چسباندن، دركنارگرفتن، پروردن كودک، بچه را پروردن، دايگی كردن 
و... نيز تعبير شده است )لغت نامه معين 1371 ص 1360و دانشنامه حقوق مسعود انصاری و دكتر 
محمد علی طاهری 1388 ص 828(. در اصطالح عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل توسط 

كساني كه قانون مقرر داشته است )لنگرودي، 1368، ش 1720( 
قانون مدنی تعريفي از حضانت ارائه نکرده است ولی در ماده 1168 مقرر می دارد: »نگهداری اطفال 
هم حق و هم تکليف ابوين است« اما حقوقدانان به تعاريفي در اين مورد پرداخته اند: عده اي بر اين 
باورند كه حضانت »اقتداري است كه قانون به منظور نگهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر اعطا كرده 

است« )امامي، ج 5، ص 18( )كاتوزيان، ج 2 ص 139(.
و به عقيده بعضي ديگر: »حضانت عبارت است از واليت وسلطنت بر تربيت طفل و متعلقات آن 

از قبيل نگهداري كودک« )آشتياني، ص 371(
معنای	فقهی:	به پرورش وتربيت كودكان از سوی كسانی كه چنين حق و صالحيتی دارند، 

يحيی	آقايی	جنت	مكان

مساله حضانت در حقوق مدنی با نگاهی به فقه

دانشجوی	كارشناسی	ارشد	حقوق	خصوصی	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	وكالی	خوزستان(	

نظران  صاحب  همه  كه  همانطور 
خانواده،  مسائل  متخصصين  و 
معتقدند  روانشناسان  و  اجتماعی 
اساس جامعه سالم و بالنده از جمع 
و  ميشود  خانواده هاي سالم تشکيل 
نظر  اتفاق  كاماًل  خصوص  اين  در 
وجود دارد كه تربيت خانواده شالوده 
جامعه  زيربنای  و  اوليه  هسته  و 
وضع  دنيا  همه  در  لذا  است  سالم 

قوانين خانواده از حساسيت خاصی 
برخوردار است و وضع قوانين ويژه 
ای جهت حمايت از اين نهاد عظيم 
و مهم اجتماعی دغدغه قانونگذاری 
كوچکترين  بطوريکه  است  بوده 
اشتباهی می تواند آثار بسيار مخرب 
و غير قابل جبرانی را در پی داشته 
در  موضوع  همين  شايد  كه  باشد 
مهم  اندازه  اين  به  ديگر  بخشهای 

خصوص  اين  در  و  نباشد  مؤثر  و 
قانونگذار ما نيز حساسيت موضوع 
موادی  با تصويب  و  كاماًل درک  را 
حمايت  وقانون  مدنی  قانون  از 
خانواده سعی كرده بهترين راهکارها 
را برگزيند. دراين مقاله تالش شده 
حقوق  در  بحث  موضوع  تا  است 
وبررسی  كنکاش  مورد  وفقه  مدنی 

قرارگيرد.

مقدمه
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حضانت گويند، چنانچه اين امر بركسانی كه بر عهده آنان گذاشته شده واجب است.
درجواهرالکالم درتعريف حضانت آمده است، حضانت چنانچه در ))القواعد(( و ))المسالک(( 
آمده عبارت از واليت وسلطنت برتربيت طفل وامور وابسته به آن از قبيل مصلحت حفظ و در سرير 

خويش قراردادن،كحل وپاكداشت وشستن لباس وامثال آن است.

شهيد ثاني نيز در اين باره گفته است »الحضانه ٌ واليه ٌ علي الطفل و المجنون لفائده ٌ تربيت و ما 
يتعلق بها من مصلحت من حفظت و...« حضانت واليت بر طفل ومجنون برای مفيد واقع شدن در 

تربيت اوست كه تربيت وحفاظت متعلق اوست )قربان نيا، 1384، ص154(
دكتر لنگرودي نيز بيان مي دارد كه حضانت عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل توسط 
به كاربرد كلمه  اينکه نظر  نهايتاً  قانون مقرر داشته است )لنگرودي، 1368، ص 1720(  كسانيکه 
)حضانت( در برخي از مواد در قانون مدني ايران، معلوم مي شود كه حضانت از نظر قانون مدني ايران 

عبارت است از نگاهداري و تربيت اطفال.

حضانت	حق	است	يا	تكليف؟	
حق:	چيزی است كه برای هرفرد ايجاد شده است و می تواند از آن استفاده نمايد يا از آن استفاده نکند.

تكليف:	عملی برذمه هرفرد است اعم از انجام يا عدم انجام. 
سوالي كه در اكثر مواقع به اذهان خطور مي كند بحث تکليف بودن يا حق بودن حضانت است. 
در ماده 1168 قانون مدني صراحتاً آمده است: »نگاهداري اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است.((

دراين خصوص به نظر می رسد بايد بين حضانت پدر ومادر تفکيک قائل شد.
با دقت در اين امر، دو چهره اي بودن حضانت يعني هم حق و هم تکليف بودن آن محرز مي گردد.
اگر به پيروي از اصطالح مرسوم، حضانت را مطلقاً حق بدانيم بايد دانست حق قابل انتقال است و 
فرد به راحتي مي تواند قرارداد خصوصي در مورد آن منعقد كند و يا اينکه حق خويش را ساقط يا به 
ديگري انتقال بدهد، و اگر حضانت را مطلقاً تکليف و حکم قانون گذار بپنداريم نظر به اينکه »حکم 
عبارت است از اوامر ونواهي قانون گذار كه يا به طور مستقيم كاري را مباح يا واجب و ممنوع مي دارد 
يا آثار حقوقي خاص بر اعمال اشخاص بار مي كند« )محشاي قانون مدنی، دكتر ناصركاتوزيان( در آن 
صورت اولويت والدين و اعمال آن نسبت به ديگران مورد نظر قرار نخواهد گرفت، بلکه اولويت در 

زمره احکام يا قوانين امري قرار مي گيرد.
حال با توجه به ماده 1168 قانون مدني نتايج تکليف بودن حضانت عبارت است از: بي اعتباري 
قرارداد واگذاري حضانت به ديگران يا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوي پدر و مادر بابت 
قصور خود، تکليف قانونی در برابر ديگران و مسئول اعمال طفل بودن است. در صورت استنکاف از 
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انجام تکليف، مي توان مکلف را ملزم نمود. اين نکته در ماده 1172 ق.م ذكر شده است كه هيچ يک 
از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل بر عهده اوست از نگهداري او امتناع كند و در صورت 
امتناع مي توان او را ملزم نمود )كاتوزيان 1371، ش 378 و 383( البته بايد مصلحت طفل نيز رعايت 
شود شناسايي حق حضانت براي پدر و مادر مانع از آن است كه دادگاه بتواند، جز در موارد مقرر در 
قانون، آنان را از اين حق محروم سازد )ماده 1175 ق.م( همچنين پدر و مادر مي توانند اجراي حق 
خود را از دادگاه بخواهند و نمي توانند در قبال اجراي تکاليف خود بر حضانت دستمزد بگيرند چون 

تکليف آنهاست.
از تعابير فقها چنين بدست مي آيد كه حضانت نسبت به مادر حق و قابل اسقاط است يعني مادر 
مي تواند آن را از دوش خود بردارد )نجفي، 1367، ص284( و نسبت به پدر حق و تکليف است. 
صاحب جواهر مي گويد حضانت نسبت به مادر همانند شيردهي است كه بر او واجب نيست و 
مي تواند آن را اسقاط كرده يا براي آن اجرت مطالبه كند و اگر والدين هر دو از نگهداري و سرپرستي 

فرزند خودداري كردند، حاكم پدر را بر اين كار مجبور مي كند )جواهر الکالم، ج 2، ص284(

اشكال	گوناگون	حضانت	كودک	
همانگونه كه در آغاز بحث اشاره شد در ابتدا آنچه را كه مي توان متصور شد اين است كه پدر و مادر 

به طور مشترک، سرپرستي كودک را برعهده دارند.
اين مشترک بودن تا زماني است كه والدين با همديگر زندگي مي نمايند پس اگر والدين از يکديگر 
جدا شده باشند موضوع كاماًل با مبحث زندگي مشترک تفاوت می كند. البته تصور هر دو حالت برای 
زماني است كه والدين زنده و در قيد حيات باشند. حال اگر والدين فوت نموده باشند باز دو حالت 

را ميتوان تصور كرد:
1- فوت يکي از والدين 

2- فوت والدين 
با در نظر گرفتن صورتهاي ياد شده به بررسي حکم حضانت مطابق قانون مدنی خواهيم پرداخت.

حضانت	كودک	در	دوران	زندگي	مشترک	والدين	كودک:
تا آن زمان كه خانواده سير طبيعي خود را طي مي كند و فرزندان در كنار پدر و مادر خويش زندگي 
مي كنند، نگهداري طفل حق و تکليف مشترک آنان است و زوجين بايد با اشتراک مساعي و معاضدت 

همديگر اقدام به حضانت طفل نمايد.
عقل نيز حکم مي كند كه براي استحکام وسالمت بنياد خانواده و نهايتاً جامعه پدر و مادر به صورت 
مکمل بايد در اين خصوص عمل نمايند. زيرا فرزندي را كه باهم به وجود آورده اند، به اشتراک نيز 
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بايد تربيت كنند. )ماده 1178( و در امر حضانت همديگر را ياري كنند، ماده 1104 ق.م اشعار مي دارد 
كه »زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اوالد خود به يکديگر معاضدت نمايند«. بنابراين 
والدين بايد با اتخاذ روش واحد تربيتي مبادرت به حضانت نمايند و فقط در فرض اختالف سليقه در 

چگونگي مواظبت از كودک و تربيت او، بايستي قانون براي رفع اختالف چاره انديشي كند.

حضانت	كودک	در	صورت	فوت	يكي	از	والدين	
در صورت فوت يکي از ابوين مطابق ماده 1171 ق.م »حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود 
هرچند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد« بنابراين در صورت فوت مادر حضانت 
با پدر است در صورت فوت پدر حضانت با مادر است هرچند كه جد پدر در قيد حيات باشد و يا 

طفل قيم داشته باشد.
در اين زمينه ماده واحده قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها 
مصوب 1364/05/06 مقرر داشته است كه »حضانت فرزندان صغير يا محجوري كه پدرانشان به مقام 
واالي شهادت رسيده و يا فوت شده باشند، با مادران آنان خواهد بود و هزينه متعارف زندگي اين 
فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد، در اختيار ولي شرعي )وصي يا جد پدري( است و اگر از 
طريق بودجه دولت يا بنياد شهيد پرداخت مي شود در اختيار مادرانشان قرار مي گيرد مگر آنکه دادگاه 

صالح در موارد ادعاي عدم صالحيت مادر، حکم به عدم صالحيت بکند.«
نکته مبهم يا قابل پرسشي كه باقي مي ماند اين است كه آيا در صورت فوت پدر و يا ازدواج مجدد 
مادر حق حضانت همچنان براي مادر باقي است و يا با ازدواج وي اين حق ساقط  مي شود؟ قانون 
مدني در اين خصوص ساكت و شايد ماده 1170 كه ابراز مي دارد »اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل 
با او است به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود مگر اينکه پدر فوت نموده باشد«، پيام 
آور اسقاط حق حضانت باشد. ولي با توجه به تصريح فقهاي اماميه و اهل سنت ازدواج مادر مسقط يا 

مانع حق حضانت نخواهد بود و در واقع اين حق هم چنان از آن مادر است.

حضانت	كودک	در	صورت	فوت	والدين	طفل	
قانون مدني نسبت به حضانت طفل در فرض فوت والدين ساكت است ولي نظر به راه حل فقها بايد 
سرپرستي كودک را در اين دوران حق جد پدري دانست زيرا او ولي قهري طفل و به منزله پدر وي 
مي باشد به همين جهت او بر ديگران مقدم است و در صورت نبود جد پدري، وصي پدر يا وصي 
جد پدري را سزاوارتر مي دانند و بعد از ايشان از خويشان طفل به ترتيب طبقات ارث اولويت دارند و 
در صورت تعدد اشخاص مشابه از حيث طبقه و درجه به قيد قرعه يکي از آنان تعيين مي گردد و در 
صورت نبود شخصي از خويشان طفل، حضانت به عهده حاكم و در آخرين مرحله به عنوان واجب 
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كفايي بر عهده همه مسلمين است كه با اجراي يکي از آنان، از عهده سايرين ساقط است )قربان نيا، 
1384( البته فقهاي اهل سنت معتقدند كه سرپرستي براي كسي سزاوار است كه از لحاظ توان و اخالق 

مقدم باشد و اگر مساوي باشند شخص مسن تر مقدم است. )الزحيلي، ص 724(

حضانت	كودک	در	صورت	جدايی	والدين
قانون مدنی مصوب 1314 در ماده 1169 بيان می كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 

سالگی با مادر است و پس از اتمام اين مدت حضانت با پدر است.
اما با اصالحيه مصوب سال 82 كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيده، برای حضانت و 
نگهداری طفل كه پدر و مادر او از يکديگر جدا شده اند، مادر تا 7 سالگی اولويت دارد و در اين مورد 

فرقی بين پسر و دختر نيست و بعد از 7 سالگی حضانت به پدر سپرده می شود.
از نظر قانون مدنی ايران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است. با 
رسيدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج می شود و خودش می تواند انتخاب كند به اين ترتيب، 
دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می توانند خودشان زندگی با هر كدام از والدين 
را انتخاب كنند. اما پس از رسيدن به سن بلوغ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقالل 
مالی داشته باشند، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است و ربطی به حضانت و سرپرستی مادر ندارد.

در اين خصوص چون والدين همديگر را ترک نموده اند وامکان همکاري زوجين در حضانت، 
آن گونه كه در زمان برقراري عقد نکاح ممکن بود، وجود ندارد ناگزير بايد طفل را به يکي از آن دو 
سپرد. بايد مطابق ماده 1169ق.م اصل را تا سنين 7 سالگي در پسر و دختر براي مادر بدانيم مگر اينکه 

صحت جسماني و يا تربيت اخالقي طفل در معرض خطر باشد.

ارتباط	حضانت	و	نفقه	
طبق ماده 1190 قانون مدنی، نفقه اوالد به عهده پدر است و چه اين پدر حضانت را به عهده داشته 
باشد يا اين كه حضانت بر عهده مادر يا شخص ديگری باشد، پرداخت نفقه فرزند كه به طور عمده 
شامل مسکن، لباس، خوراک و نيازهای درمانی است به عهده پدر است كه در صورت خودداری 
از پرداخت )با وجود داشتن استطاعت مالی( طبق ماده 642 قانون مجازات اسالمی جرم بوده و در 
صورت شکايت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و يک روز تا 5 ماه محکوم می كند. طبق ماده 
)1199 قانون مدنی( در صورت فوت پدر يا عدم توانايی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، اين 
تکليف به عهده پدر بزرگ و جد يا ديگر اجداد پدری است. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و 
يا عدم توانايی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکليف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گيرد. 
هرگاه مادر هم فوت شده يا قادر به پرداخت مخارج مذكور برای فرزندش نباشد. اين تکليف به عهده 
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اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گيرد. 
پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسيدن به سن رشد نيست، بلکه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون 
مدنی، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معيشت خود را فراهم كند، پدر و نيز ديگر اشخاص ياد 

شده )در صورت داشتن توانايی مالی( ملزم به تأمين مخارج فرزند كبير هستند.

دارنده	حق	حضانت
 قانون مدنی ايران در اين باب تنها به پدر و مادر و ترتيب ايجاد اين حق تصريح دارد، چنانچه 
ماده1169 ق.م در اين باره مقرر می دارد: ))برای نگهداری طفل مادر تا دو سال از تاريخ والدت او 
اولويت خواهد داشت، پس از انقضای اين مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه 

تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.((
اما فقيهان تمام كسانی را كه حق حضانت خواهند داشت به تفصيل بيان كرده اند، ديدگاه فقيهان 
اماميه در اين باره در جواهرالکالم چنين آمده است: مادر طی مدت شيردهی كه دو سال است، نسبت به 
فرزند خويش احق است، تفاوتی نمی كند كه فرزند دختر يا پسر باشد و يا خود و يا ديگری به او شير 
بدهد، دراين باره به هيچ اختالف نظر قابل اعتنائی بر نخورده ام و حتی در ))الرياض(( آمده كه اجماع 

بر آن تعلق گرفته است....
اما از ابن فهد روايت شده كه حضانت ميان پدر و مادر مشترک است و حتی در اين باره مدعی 
اجماع شده است كه البته در ضعف اين نظر ترديدی نيست... زمانی كه دوران شيرخوارگی فرزند تمام 
شود، پدر نسبت به نگاه داشت فرزند پسر سزاوارتر خواهد بود و اين حق برای مادر نسبت به فرزند 
تا سن هفت سالگی وجود خواهد داشت...البته برخی نيز نه سال را ذكر كرده اند و برخی نيز گفته اند 
كه مادر تا زمانی كه ازدواج نکرده نسبت به نگاه داشت دختر سزاوارتر خواهد بود. البته نظرگاه نخست 
درست تر است، آنگاه پدر نسبت به نگاهداری وی احق تر است. بعضاً گفته است كه اگر خواهر پدری 
و مادر پدری و خواهر مادری وجود داشته باشند، ]در نبود پدر و مادر[ حق حضانت را خواهر پدری 

خواهد داشت...
همچنين درباره مادر مادر و مادر پدر گفته اند كه دومی حق حضانت خواهد داشت. درباره جده و 
اخوات گفته اند كه جده سزاوارتر است، چرا كه وی مادر است. گفته اند كه هرگاه عمه و خاله جمع 
باشند، با همديگر برابر هستند و به قرعه تعيين می شود. بعضی ديگر از فقها معتقدند اگر جماعتی با 

يک درجه از قبيل عمه و خاله با همديگر برابر باشند، بايد در ميان آنها قرعه انداخت.

حضانت	در	ساير	مذاهب	
حنفيّه به ترتيب مادر، مادر مادر، مادر پدر، خواهران، خاله ها، دختران خواهر، دختران برادر، عمه ها و 
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پس از آن عصبات را به ترتيب ارث مستحق می دانند.
فقيهان	مالكی: مادر، مادر مادر، خاله، مادر پدر و هرچه باالتر رود، خواهر، عمه، دختر برادر، 

وصی، آنگاه عصبه را مستحق می دانند.
شافعيّه:	مادر، مادر مادر، مادر پدر، خواهران، خاله ها، دختران برادر و دختران خواهر، عمه ها و... 

را در حضانت كودک محق می دانند.
 مادر، مادر حنابله: فقيهان حنبلی حق حضانت كسان را به ترتيب زير مقرر می دارند: مادر، مادر
پدر، جد و مادران او، خواهر پدر مادری، خواهر مادری، خواهر پدری. البته فقيهان معتقدند كه اگر 
يکی از زنان پيش گفته و پدر نيز نباشد اين حق بر عهده خويشاندان مرد قرار می گيرد. كه آن نيز 
مراتبی تقريباً همانند با سلسله مراتب زنان دارد.)مسعود انصاری ومحمد علی طاهری –دانشنامه حقوق 

خصوصی –جلد دوم –جنگل1388ص828(

شروط	حضانت
فقها اماميه، هفت شرط برای حاضن قايل شده اند: 1(حّريّت، اسالم، عقل، ازدواج نکردن مادر، مبتال 
نبودن به بيماری مزمن و يا مسری، سفر پدر و اقامت مادر و عدالت مادر. امروز حريت سالبه به انتفاع 
موضوع است، اما درباره ساير شرايط در جواهر الکالم آمده است: دراين باره هيچ اختالف نظری 
وجود ندارد كه مادر بايد مسلمان باشد و با وجود پدر مسلمان مادر كافره استحقاق حضانت را نخواهد 

داشت....
اما اگر پدر كافر و مادر مسلمان باشد، مادر حتی اگر ازدواج نيز كرده باشد، احق است. اما اگر پدر 
مسلمان شود، حکم او مانند حکم پدر مسلمان است... زن ديوانه ای كه نمی توان حفظ و تعهد را از او 
چشم داشت نمی تواند حاضن واقع شود بلکه او نيازمند كسی است كه از او مراقبت كند و در مسالک 

آمده كه در اين باره هيچ تفاوتی نمی كند كه جنون دائمی و يا ادواری باشد...
دراين باره نيز هيچ اختالف نظری وجود ندارد كه ازدواج نکردن شرط حضانت بوده و حتی در 
))الروضه(( چنين آمده كه اجماع بر آن تعلق گرفته است... در المسالک و ديگر متون فقهی آمده است 
اگر كسی به بيماری مزمنی دچار باشد كه به بهبود آن اميد نرود از قبيل سل و... به نحوی كه رنج آن 
مانع از كفالت و رسيدگی به امور كودک شود، دراين باره دو نظر وجود دارد... از قواعد شهيد روايت 
شده است كه با سفر پدر حضانت مادر ساقط می شود اما در مبسوط شيخ چنين آمده كه مقيم بودن 
مادر شرط است... اما در رابطه با عدالت مادر بايد گفت به اصول مذهب نزديکتر آن است كه عدالت 
در مادر حاضنه شرط نيست. برخالف نظر روايت شده از مبسوط شيخ و قواعد شهيد و تحرير فاضل 

كه فاسق نبودن مادر را شرط دانسته اند )←جواهر الکالم/نجفی 286/31 به بعد(.
چنانچه مالحظه می شود نظر فقيهان اماميه درباره برخی از شروط پيش گفته اختالفی است، البته 



11

سال چهارم . شماره هشتم . پاييز و زمستان 1391 دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

در چند مورد نيز اتفاق نظر دارند. اما فقيهان مذهب  اهل سنت در اين باره معتقدند كه به طور كلی خواه 
مرد يا زن اگر بالغ و عاقل نبوده و يا قدرت تربيت  محضون را نداشته باشد، نمی تواند حضانت طفلی را 
برعهده گيرد. همچنين معتقدند كه امانت اخالقی نيز در حاضن شرط است. بنابراين اگر كسی از وصف 
اخير برخوردار نباشد و به  عنوان مثال فاسق باشد، صالحيت حضانت را نخواهد داشت، اما برخی از 
فقيهان در بيان چنين شرطی گفته اند كه اگر فسق حاضن برای محضون زيان داشته باشد، مانع حضانت 
است، درغير اينصورت اشکالی ايجاد نميکند. همچنين فقيهان مالکی امنيت مکانی را كه بايد محضون 
در آن زندگی كند نيز شرط دانسته اند، به عنوان نمونه گفته اند كه اگر حاضن بخواهد محضون را در 
خانه ای نگاهداری كند كه امکان فروريختن سقف آن وجود داشته باشد، بايد صالحيت وی را برای 
حضانت سلب شده تلقی كرد. همچنين فقهای شافعی و حنبلی، اســالم را نيز برای حاضن شـرط 
دانســته اند و معتقدند كه كافر نمی تواند بر مسلمان حق حضانت داشته باشد. چرا كه واليت كافر بر 
مسلمان منتفی است و اين امکان وجود دارد كه كافر كودک مسلمان را در دين خود دچار فتنه كند، 
اما فقيهان حنفيّه و مالکيّه، اسالم را شرط ندانسته اند و برای غيرمسلمان اعم از اهل كتاب و يا غير 
اهل كتاب حق حضانت قائل هستند، ولی گفته اند كه مدت اين زمان منوط به تشخيص دين از سوی 
محضون است و به محض آنکه كودک از امور دينی سر در بياورد، آنگاه ديگر كافر صالحيت حضانت 
او را نخواهد داشت. همچنين فقيهان حنفی ميان مرد و زن از اين حيث تفاوت گذارده و گفته اند كه 

اگر مرد حضانت كودک مسلمانی را برعهده داشته باشد، مسلمان بودن او شرط است.
چنانچه مالحظه شد شرايط پيش گفته را ميان زن و مرد مشترک بيان كرده اند، اما برای زن نيز 

شرايطی خاص ذكر كرده اند كه عبارتند از:
1( آنکه مادر با بيگانه )به نسبت محضون( و يا خويشاوندی كه با او رابطه محرميت ندارد، ازدواج 
نکرده باشد، البته گفته اند كه اگر شوهرش با محضون خويشاند محرم باشد، حضانت ساقط نمی شود.

2( خويشاوندی و محرميت با محضون داشته باشد، مانند مادر و خواهر و جده و...
3( از زنانی نباشد كه با وجود تنگدستی و بی چيزی پدر صغير از پذيرش حضانت او سرباز زده 

باشد.
4( ناگزير نباشد كه محضون را در خانه ای نگاه دارد كه مورد خشم و نفرت قرار گيرد، هرچند كه 

خويشاوندی با وی داشته باشند.
در باب مردان نيز شروط زير را مقرر كرده اند:

1( آنکه با محضون محرم باشد، اگر وی دختر باشد.
2( پدر و يا يکی از حواضن زن وجود داشته باشد. كه البته اين شرط مورد اختالف است. )مسعود 

انصاری ومحمد علی طاهری –دانشنامه حقوق خصوصی –جلد دوم –جنگل1388ص828(
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موارد	سقوط	حق	حضانت	
الف(	جنون:	مطابق ماده 1170قانون مدني ))اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با اوست مبتال به 
جنون شود يا با ديگری شوهر كند، حق حضانت با پدر خواهد بود(( پس مي توان دريافت كه حق 
حضانت تا زماني است كه هر يک از والدين سالم باشند و قدرت اعمال حق را داسته باشند. بنابراين 
در صورت حدوث جنون يا هر عاملي كه قادر به اعمال حق و نگهداري اطفال نباشد اين حق ساقط 

مي شود و ديگري آن را بدست مي آورد.
ب(	ازدواج	مجدد: قباًل ذكر كرديم كه ازدواج مجدد مادر در حالت فوت پدر باعث اسقاط 
حق حضانت مادر نمي گردد اما زماني كه بعد از طالق باشد و مادر ازدواج مجدد بنمايد مطابق ماده 

1170 ق.م حضانت مادر ساقط مي شود و به پدر انتقال پيدا مي كند.
ج(	كفر: به اين مورد در قانون تصريح نشده است. اما بايد آن را يکي از موارد سقوط حضانت 
دانست مثاًل اگر مرد مسلماني با زن يهودي ازدواج كند و بعد از بچه دار شدن از هم جدا شوند 

حضانت با پدر است نه با مادر.
د(	انحطاط	اخالقي	و	ناتواني	در	نگهداري	طفل:	ماده 1173 ق.م مقرر داشته كه »هر گاه 
در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخالقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني 
و يا تربيت اخالقي طفل در معرض خطر باشد، محکمه مي تواند با تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي 
قيم او يا به تقاضاي مدعي العموم، هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كند.« با 

بررسي اين ماده مي توان دو فرضيه را در اين رابطه ارائه نمود:
1- در صورتي كه به علت طالق يا علل ديگر، ابوين طفل در يک منزل زندگي نکنند و در اثر عدم 
مواظبت يا انحطاط اخالقي كسي كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني يا تربيت اخالقي 
طفل در معرض خطر باشد، در اين فرض دادگاه طفل را از او گرفته و به ديگري مي سپارد زيرا به 
دستور ماده 1168 حضانت طفل هم حق و هم تکليف ابوين است پس هرگاه در يکي از ابوين كه 
حق اولويت دارد، عللي موجود باشد كه نتواند از طفل نگهداري كند، ديگري عهده دار آن خواهد 

شد.)صادقي( 
2- درصورتي كه ابوين طفل با هم زندگي مي كنند و در اثر انحطاط اخالقي آنان صحت جسماني 
و تربيت طفل در معرض خطر باشد مثاًل مادر طفل ولگرد و الابالي باشد و طفل را آزاد گذارد يا پدر، 
مردي عياش باشد كه در مجالس و محافل ناشايست طفل را با خود همراه ببرد و به تربيت او بپردازد و 
ديگري هم نتواند از اين كار وي ممانعت كند، دادگاه آنچه را كه به مصلحت طفل باشد انجام مي دهد 
مانند سپردن طفل به ديگري، تعيين سرپرست براي او يا نظارت كسي براي نگهداري او و....)صادقي(
طبيعی است كه حضانت نيز مانند هر صالحيت ديگری با از ميان رفتن شرايط الزم ساقط نمی شود، 
چنانچه ماده 1170 ق. م در اين باره مقرر می دارد: »اگر مادر در مدتی كه حضانت طفل با او است مبتال 
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به جنون شود يا با ديگری شوهر كند، حق حضانت با پدر خواهد بود.«
يا اينکه در ماده 1173 ق.م آمده است: »هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخالقی پدر يا 
مادری كه طفل تحت حضانت اوست صحت  جسمانی و يا تربيت  اخالقی طفل در معرض خطر باشد، 
محکمه می تواند، به تقاضای اقربای  طفل يا به تقاضای قيم او يا به تقاضای مدعی العموم، هر تصميمی 

را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ كند.«
از اين ماده هم شرط امانت اخالقی و نيز سقوط حق حضانت با از ميان رفتن اين وصف مستفاد 
می شود. درباره سـقوط حق حضانت و موارد آن در جواهرالکالم آمده است: اگر مادر ازدواج كند، 
حضانت او از پسر يا دختر ساقط می شود، البته معلوم است كه مراد از ازدواج در اين بحث، ازدواج 
كردن وی با كسی غير از پدر محضون است و آنگاه خواه محضون دختر يا پسر باشد، به اجماع فقيهان 
پدر احق خواهد بود... اگر مادر برای شير دادن اجرتی بيش از ديگران طلب كند، خواه اجرت المثل و 
خواه بيشتر باشد، گذشته از مواردی كه كسی باشد كه اين كار را تبرعاً انجام دهد، پدر می تواند فرزند 

خود را از او بگيرد و او را به بيگانه بسپارد.
اما در باب سقوط حضانت مادر در اين صورت ترديد وجود دارد. ولی سقوط با اصول و قواعد 
مذهب شباهت بيشتری دارد... دراين باره نيز هيچ اختالف نظری وجود ندارد كه اگر طفل همراه با رشد 
به بلوغ خود برسد، واليت پدر و مادر بر او سـاقط می شـود و آنگاه او خود مختار خواهد بود كه با 

هركدام از آنها زندگی كند و يا اصـاًل از آنان جدا شـود )←جواهر الکالم:301/31(.
فقيهان اهل سنت نيز سفر به سرزمين دور، دچار شدن به بيماری مزمن از قبيل جذام، جنون، برص 

و ازدواج كردن با بيگانه غيرخويشاوند را موجب سقوط حق حضانت می دانند.
ه(	عودت:	طبيعی است اگر هريک از موارد سقوط حضانت از بين برود، مثاًل بيمار بهبود و يا 
مجنون افاقه يابد، طبيعی است كه وضعيت به حالت پيشين برگشته و حق حضانت اعاده می گردد. زيرا 
سقوط حضانت به موجب مانع بوده و وقتی مانع زايل گردد، هيچ توجيهی برای بقای وضعيت پيش از 
ميان رفتن مانع وجود ندارد، با اين حال فقيهان در اين باره دو نظر دارند، نظر نخست همان است كه 
بيان شد، اما برخی عنصر اراده حاضن را در اين مورد مؤثر دانسته اند و معتقدند زنی كه به اراده خويش 
فرزندش را واگذاشته و با بيگانه ازدواج كرده است، يا پدری كه فرزندش را تنها گذاشته و به مسافرتی 
رفته كه مانع از نگهداری از وی بوده است، اين داللت بر بی عالقگی وی دارد و به كيفر اين عمل، نبايد 
امکان بازگشت حق حضانت به او وجود داشته باشد، اما مخالفان می گويند كه چنين حکمی بيشتر 

اخالقی است تا حقوقی، در نتيجه با زوال مانع، حکم نيز تغيير می يابد.

الزامی	بودن	حضانت
در اين باره پرسش اين است كه اگر يکی از حواضن از انجام وظيفه حضانت سرباز زد و حضانت 
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كودكی را نپذيرفت، آيا امکان الزام او وجود دارد يا خير؟ ماده 1168 ق.م حضانت را افزون بر حق 
بودن تکليف نيز دانسته است، اما ماده 1172 ق.م در اين باره صراحت بيشتری دارد: »هيچ يک از 
ابوين حق ندارند در مدتی كه حضانت طفل برعهده آنهاست، از نگهداری او امتناع كند، در صورت 
امتناع يکی از اين ابوين حاكم بايد به تقاضای ديگری يا تقاضای قيم يا يکی از اقربا و يا به تقاضای 
مدعی العموم، نگهداری طفل را به هريک از ابوين كه حضانت به عهده اوست، الزام كند و درصورتی 
كه الزام ممکن يا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر 

تامين كند«.
همچنين فقيهان درباره اجرت حضانت، مکان حضانت، هزينه های حضانت، حق مالقات و ديدار 
طرف ديگر و... سخن گفته اند. )مسعود انصاری ومحمد علی طاهری –دانشنامه حقوق خصوصی 

–جلد دوم –جنگل1388ص828(

نتيجه	گيري	
با توجه به مطالب مذكور به طور خالصه مي توان نتيجه گرفت:

حق حضانت براي مادر حق و براي پدر هم حق و هم تکليف است 
مادر براي حضانت پسر يا دختر تا 7 سال نسبت به پدر مقدم است البته با مد نظر قرار دادن 

معيارهاي مرقوم در ماده 1173 قانون مدنی.
در صورت زندگي مشترک هر دو به سرپرستي كودک الزام شده اند، در صورت فوت يکي از 
آنها، ديگري )زنده( بر ديگران مقدم و در صورت فوت هر دو جد پدري بر ديگران تقدم اعمال حق 

حضانت رادارند.

منابع:
1- امامي، حسن )1388( حقوق مدني جلد 5، چاپ شانزدهم، تهران،كتاب فروشي اسالميه 

2- جعفري لنگرودي، محمد جعفر )1367( ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش
3- كاتوزيان، ناصر )1384( مقدمه علم حقوق، تهران، نشر ميزان 

4- معين، محمد )1371( فرهنگ فارسي، تهران، امير كبير 
5- قربان نيا، ناصر و همکاران )1384( بازپژوهي حقوق زن، تهران، روز نو

6- آشتياني، ميرزا محمود، كتاب النکاح 
7- نجفي، محمد حسن )1418 هـ( جواهر الکالم، جلد دوم، بيروت: داراالحيا التراث العربي 

8- صادق، مريم، بررسي مساله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه 
9- مسعود انصاری و دكتر محمد علی طاهری، مجموعه دانشنامه حقوق خصوصی، 1388-انتشارات جنگل
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محمود	اخوان

نقش اتاق تعاون در داوری اختالفات تعاونی ها 

مدرس	دانشگاه	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	گيالن(

در قانون اساسی جمهوری اسالمی 
رسمی  »مرجع  است:  آمده  ايران 
شکايات  و  تظلمات  به  رسيدگی 
همچنين  و  است«  دادگستری 
شده  تصريح  اساسی  قانون  در 
فرد  هر  مسلم  حق  »دادخواهی 
منظور  به  می تواند  هركس  و  است 
رجوع  صالح  دادگاه  به  دادخواهی 
دارند  حق  ملت  افراد  همه  نمايد. 
دسترس  در  را  دادگاه ها  اين گونه 
داشته باشند و هيچ كس را نمی توان 
از دادگاهی كه به موجب قانون حق 
منع كرد« در  دارد  را  به آن  مراجعه 
دادگاه های  دادرسی  آيين  قانون 
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
اصول و مقرراتی كه برای رسيدگی 
به امور حسبی و كليه دعاوی مدنی 
عمومی  دادگاه هاي  در  بازرگانی  و 
و انقالب و تجديدنظر و ديوانعالی 
كشور بايد مراعات شود، پيش بينی 

شده است. 
دادگستری  اينکه  وصف  با 
است؛  عمومی  تظلمات  مرجع 
دعاوی  و  اختالفات  از  بخشی  اما 
قضايی  مراجع  به  رجوع  قابل  ابتدا 
نيستند. اين استثنائات نشأت گرفته 
قراردادها  و  مقررات  و  قوانين  از 
دعاوی  در  اينکه  به  نظر  می باشد. 
تعاونی،  شركت هاي  به  مربوط 
اتاق  برای  خاصی  نقش  مقررات 

تعاون، جهت داوری در نظر گرفته 
و  مقررات  بودن  نو  علت  به  است، 
نبودن رويه و مانوس نبودن كاركنان 
با تشريفات مقرر شده در  اين نهاد 
برای  مشکالتی  موضوعه،  قوانين 
ارباب رجوع به اين نهاد بروز كرده 
شده  كوشش  نوشتار  دراين  است. 
بررسی شود  و  تحليل  اين موضوع 
تا كاركنان اين نهاد و داوران منتخب 
آنها با رعايت دقيق مقررات و صدور 
آرای قانونی و عادالنه بتوانند بخشی 
را كاهش  از دعاوی مراجع قضايی 
و  نهاد  اين  دهند. چنانچه رسيدگی 
داوران منتخب آنها با رعايت مقررات 
موضوعه و آيين نامه مربوط به داوری 
تنها  نه  نباشد؛  تعاونی  شركت هاي 
باعث كاهش پرونده هاي مطروحه در 
دادگستری نشده، بلکه خود موجب 
ايجاد دعاوی جديد و اطاله رسيدگی 

به اختالفات خواهد شد. 
شماره  بخشنامه  در 
مورخ   -9000/13039/100
– شاهرودی  اهلل  آيت   1388/3/10
رئيس وقت قوه قضائيه- آمده است: 
 554 ماده  موجب  به  اينکه  به  »نظر 
قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومی 
متعاملين  مدنی  امور  در  انقالب  و 
می توانند ضمن معامله ملزم شوند يا 
تراضی  جداگانه  قرارداد  موجب  به 
اختالف  بروز  در صورت  كه  نمايند 

بين آنها به داوری مراجعه نمايند و به 
موجب مادتين 9 و 31 قانون بخش 
تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ايران 
مصوب مهرماه 1377 تعهد به رعايت 
مقررات اساسنامه شرط عضويت در 
تعاونی ها شناخته شده است و بر اين 
مبنا در اساسنامه شركت های تعاونی 
صورت  در  تا  شده  تمهيد  ای  ماده 
بروز اختالف بين تعاونی و اعضای آن 
يا بين شركت های تعاونی با موضوع 
فعاليت مشابه، موضوع اختالف برای 
داوری به اتحاديه مربوط ارجاع شود 
و چنانچه بين تعاونی و اتحاديه ذيربط 
اختالفی بروز نمايد، موضوع اختالف 
مربوط  تعاون  اتاق  به  داوری  جهت 
در  است  مقتضی  لذا  شود  ارجاع 
صورت ارجاع پرونده هاي مربوط به 
شركت ها و اتحاديه هاي تعاونی، پيش 
شرايط  احراز  با  قضايی  رسيدگی  از 
داوری  به  را  اختالف  موضوع  الزم 

ارجاع دهند.« 
دعاوی  در  قانون  اينکه  به  نظر 
مربوط به شركت هاي تعاونی، استماع 
دعوا را قبل از مراجعه به داور با لحاظ 
مجاز  تعاونی  شركت هاي  اساسنامه 
نمی دانست؛ بعضی از مراجع قضايی 
تعاونی  اتحاديه  اينکه  عنوان  تحت 
نشده  تشکيل  تابعه  شركت هاي  در 
تظلمات  مرجع  دادگستری  اينکه  يا 
بدون  دعاوی  اين  در  است  عمومی 

مقدمه
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تعيين تکليف راجع به داوری رسيدگی 
می كردند كه با صدور بخش نامه فوق 
الذكر اين مشکل تا حد قابل توجهی 
حل شده است و مراجع قضايی قبل از 
ورود به رسيدگی در اينگونه دعاوی با 
مراجعه به اساسنامه شركت هاي تعاونی 
و احراز اينکه در اساسنامه رجوع به 

داوری در اولويت قرار گرفته از استماع 
دعوا خودداری كرده و مدعی را برای 
رسيدگی به اختالف و دعوا به داور 

ارجاع می دهند. 
داوری  مقررات  بررسی  از  قبل 
در اختالفات تعاونی ها الزم است به 
ابتدا دعوا و اختالف  عنوان كليات، 

آيين  مقررات  به  توجه  با  داوری  و 
مختصر  صورت  به  مدنی  دادرسی 
مورد  در  سپس  و  شود  تشريح 
اتحاديه  و  تعاونی  شركت هاي 
و  تعاون  اتاق  تعاونی  شركت هاي 
وظايف اتاق تعاون توضيحاتی ارائه 

گردد.

بخش	اول	– كليات
1-1-	مفهوم	دعوا	و	داوری

1-1-1-	دعوا:	در مواردی كه حق شخصی به ادعای او تضييع و انکار شده، مدعی حق  می تواند 
برای احقاق يا شناسايی حق خود در مراجع صالح اقامه دعوا كند و حق اقامه دعوا برای اشخاص 

ذيحق در اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران تضمين شده است. 
1-1-1-1-	مفهوم	دعوا:	دعوا در لغت به معنای ادعا كردن و خواستن و دادخواهی آمده است. 
اساتيد حقوق از دعوا تعاريف محتلفی ارائه كرده اند. مرحوم دكتر احمد متين دفتری در تعريف دعوا 
گفته اند: »دعوا عبارت از عملی است كه برای تثبيت حقی صورت می گيرد يعنی حقی كه مورد 
انکار و تجاوز واقع شده باشد.« دكتر كاتوزيان در تعريف دعوا و اقامه دعوا، چنين گفته اند: »دعوا 
حقی است كه به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه كنند و از مقام رسمی بخواهند كه 
به وسيله اجرای قانون از حقوقشان در برابر ديگری حمايت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای اين 

حق هميشه به وسيله عمل حقوقی خاصی انجام می شود كه اقامه دعوا نام دارد.« 
2-1-1-	داوری:	در مبحث مربوط به داوری، تعريف و ويژگی هاي داوری، قرارداد داوری و 

آيين رسيدگی داور مورد بحث و بررسی قرار می گيرد. 
قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی در مبحث داوری آورده است، 
كليه اشخاص كه اهليت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی يکديگر منازعه و اختالف خود را خواه 
در دادگاه طرح شده و يا نشده باشد و يا در هر مرحله ای از رسيدگی باشد به داوری يک يا چند 
نفر ارجاع دهند و يا اينکه متعاملين می توانند ضمن معامله ملزم شوند يا به موجب قرارداد جداگانه 
تراضی نمايند كه در صورت بروز اختالف بين آنان به داوری مراجعه نمايند. بند الف ماده 1 قانون 
داوری تجاری بين المللی در تعريف داوری گفته است: »داوری عبارت است از رفع اختالف بين 
متداعيين در خارج از دادگاه«. بنابرمراتب، در دعاوی كه قابل ارجاع به داوری است؛ چنانچه مورد 
از موارد ارجاع به داوری بوده و از ممنوعيت هاي اصل 139 قانون اساسی ج.ا.ا و تبصره ماده 458 
قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی نباشد بايد برای رفع اختالف به 
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داوری رجوع شود. انتخاب داور توسط طرفين يا دادگاه در مقررات مندرج در قانون قانون آيين 
دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی پيش بينی شده است و داور پس از قبولی 
داوری بايد با رعايت قرارداد داوری و مقررات، مبادرت به صدور رأی نمايد و چنانچه اختيار صلح 
به داور داده شده باشد، داور حق صدور گزارش اصالحی را دارد ولی موضوع قابل توجهی كه در 
مبحث داوری در ماده 477 قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی پيش 
بينی شده اين است كه داوران در رسيدگی و صدور رأی، تابع مقررات قانون آيين دادرسی مدنی 

نيستند ولی بايد مقررات مربوط به داوری را رعايت نمايند. 
2-1-	مسائلی	در	مورد	تعاونی	ها

	1-2-1-	منابع	اصلی	قانونی	شركت	هاي	تعاونی: عبارت از: قانون تجارت مصوب سال 
1311 )از ماده 190 تا 194( و قانون بخش تعاونی اقتصاد ج.ا.ا مصوب سال 1370 با اصالحات 

بعدی آن و قانون شركت هاي تعاونی مصوب سال 1350 در بخش هاي نسخ نشده آن می باشد. 
اگرچه قوانين فوق تنها منابع قانونی شركت هاي تعاونی نيستند؛ در قوانين متعددی از جمله قانون 
اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب سال 1387 تغييرات و اصالحات قابل 
توجهی در مسائل مربوط به شركت هاي تعاونی به عمل آمده است كه برای مطالعه مسائل مربوط به 
شركت هاي تعاونی، تمام اين مقررات اعم از سابق و الحق بايد مورد توجه و امعان نظر قرار گيرد. 
2-2-1-	تعريف	شركت	و	شركت	هاي	تعاونی:	در بند 5 ماده 1 قانون اصالح موادی از 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی گفته شده: شركت، شخص حقوقی است كه با رعايت قانون 
تجارت و يا قانون خاص حسب مورد تشکيل شده باشد و درتعريف شركت تعاونی گفته شده: 
شركت تعاونی، شخص حقوقی است كه با رعايت قانون بخش تعاونی اقتصاد ج.ا.ا مصوب سال 
1370 مجلس شورای اسالمی و موادی از قانون شركت های تعاونی مصوب سال 1350 كه نسخ 
نشده است و اصالحات بعدی آنها تشکيل شده باشد و قانون اخير، اين نوع شركت هاي تعاونی را 

شركت تعاونی متعارف ناميده است. 
3-2-1-	شركت	تعاونی	سهامی	عام:	در اين قانون، شركت تعاونی ديگری نيز تحت 
عنوان شركت تعاونی سهامی عام پيش بينی شده كه در تعريف آن گفته شده است: اين شركت 
نوعی شركت سهامی عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت هاي مذكور در اين قانون 

تشکيل شده باشد. 
4-2-1-	شركت	تعاونی	فراگير	ملی:	در قانون فوق الذكر شركت تعاونی ديگری نيز تحت 
عنوان شركت تعاونی فراگير ملی پيش بينی شده است كه در تعريف آن گفته شده؛ نوعی تعاونی 
متعارف يا سهامی عام است كه برای فقر زدايی در سه دهک پايين درآمدی تشکيل می شود و 
عضويت ساير افراد در اين تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکيل شركت حداقل 70درصد اعضای 
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آن بايد از سه دهک پايين درآمدی باشند. 
5-2-1-	اساسنامه	شركت	هاي	تعاونی:در ماده 5 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری 
اسالمی ايران، اساسنامه شركت هاي تعاونی مهمترين منبع قانونی يک شركت تعاونی شناخته شده 
است و تشکيل شركت مبتنی بر اراده آزاد اعضا می باشد و در ماده 5 فوق الذكر مباحثی كه بايد 
در اساسنامه شركت پيش بينی شود ذكر شده است و مطابق ماده 69 قانون فوق الذكر، شركت هاي 
تعاونی موظفند اساسنامه خود را با قانون فوق الذكر تطبيق بدهند. در نمونه اساسنامه شركت هاي 
تعاونی كه هنگام ثبت بايد با شرايط مندرج در ماده 13 قانون بخش تعاون تطبيق داده شود، پيش 
بينی شده است؛ در صورت اختالف بين تعاونی ها و اعضای آن يا بين تعاونی و ساير شركت هاي 
تعاونی با موضوع فعاليت مشابه موضوع برای رفع اختالف برای داوری به صورت كدخدامنشی به 
اتحاديه مربوط ارجاع شود. در صورت بروز اختالف بين تعاونی و ساير تعاونی هايی كه موضوع 

فعاليت آنها مشابه نباشد اتاق تعاون مرجع داوری به صورت كدخدامنشی شناخته شده است. 
با توجه به قوانين فوق معلوم می شود كه در اختالفات و دعاوی شركت هاي تعاونی جايگاه 
خاصی برای داوری پيش بينی شده به طوريکه مراجعه به مرجع داوری در مقابل رجوع به مراجع 
فسخ خصومت  و  اختالفات  رفع  برای  اشخاص  نتيجتاً  و  است  گرفته  قرار  اولويت  در  قضايی 
مجبورند به مرجع داوری مراجعه نمايند و تنها در صورتيکه مرجع داوری از داوری به علل قانونی 

امتناع نمايند، نوبت به مراجعه مراجع قضايی می رسد. 
6-2-1-	امور	تعاون:	در تبصره 3 ماده 1 دستورالعمل رسيدگی به شکايات مصوب 1388 در 
تعريف تعاون گفته شده: »مقصود از امور تعاون كليه موضوعات مرتبط با قوانين و مقررات بخش 
تعاون، اساسنامه، آيين نامه، دستور العمل هاي داخلی تعاون و قراردادهای منعقده و امور ناشی از 

عضويت و سهامداری است.« 
7-2-1-	اتحاديه	تعاونی:	اتحاديه هاي تعاونی اجتماع و عضويت شركت ها و تعاونی هايی 
است كه موضوع فعاليت آنها يکسان است و برای تأمين تمام يا قسمتی از مقاصد اين شركت ها 
تشکيل  می گردد و هدف از تشکيل اتحاديه هاي تعاونی ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبليغاتی 
و تحقيقاتی و مطالعاتی پيرامون موضوعات تعاونی هاي عضو و جمع آوری آمار و اطالعات برای 
ارائه به تعاونی ها و وزارت تعاون و سازماندهی و هماهنگی موضوع فعاليت تعاونی ها، كمک 
ارائه خدمات مالی و حسابداری  ارتباط و همکاری متقابل بين تعاونی ها و مردم و  به برقراری 
و بازرسی و تشکيل صندوق هاي قرض الحسنه و نهايتاً تأمين نياز هاي مشترک و ارائه خدمات 
تخصصی و حقوقی و مشاوره ای و نظارت بر التزام تعاونی ها در فعاليت خود و رعايت قوانين و 
مقررات و نهايتاً حل اختالف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت كدخدامنشی 
و اصالح بين اعضا و تعاونی. عضويت در اتحاديه هاي تعاونی اختياری است و تعاونی هايی كه 
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عضو اتحاديه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود. 
8-2-1-	اتاق	تعاون:	نهادی است كه اتحاديه ها و شركت هاي تعاونی در صورت ضرورت 
با نظارت وزارت تعاون می توانند در تهران و مراكز استان ها و شهرستان ها به منظور تأمين مقاصد 

زير ايجاد نمايند: 
»الف. انجام وظايف و اختيارات اتاق بازرگانی و صنايع ومعدن در ارتباط با بخش تعاون. ب. 
انجام اموری كه از طرف وزارت تعاون به انها محول می گردد )طبق مقررات(. ج. حل اختالف 
وداوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت كدخدامنشی و صلح بين اعضا و اتحاديه ها 
و بين تعاونی ها و اتحاديه ها.« هر اتاق تعاون دارای شخصيت حقوقی مستقل می باشد و از نظر مالی 

و اداری وابسته به دولت نمی باشد.

بخش	دوم:	آيين	رسيدگی	داوران	در	اختالفات	مربوط	به	تعاونی	ها	
1-2-	پيش	درآمد	

 در بخشنامه شماره 1/43150-1389/6/22 وزارت تعاون آمده است: »به استناد بند 2 ماده 66 قانون 
بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ايران در راستای واگذاری امور به اتحاديه ها و اتاق هاي 
تعاون و فراهم نمودن رسيدگی تخصصی به شکايات و حل اختالفات تعاونی ها در اجرای ماده 
4 دستورالعمل رسيدگی به شکايات ناظر به بند9 ماده 43 و بند3 مادخ 57 بخش تعاونی آيين نامه 
تعاونی و  اتحاديه هاي  است  ابالغ می گردد. ضروری  پيوست  به شرح  تعاونی  در بخش  داوری 
اتاق هاي تعاون نسبت به طرح و تصويب آيين نامه ابالغی در مجامع عمومی مربوط به يکی از طرق 
ذيل اقدام نمايند. در بخشنامه چگونگی طرح و تصويب لزوم حل اختالف و داوری در محدوده 
امور مربوط به تعاونی ها مطابق آيين نامه داوری تعريف شده است. بنابراين در اساسنامه شركت هاي 
تعاونی اولويت رجوع به نهاد داوری از ملزومات تأييد اداره تعاون برای ثبت و ادامه كار شركت هاي 
تعاونی می باشد. اما چون مقررات داوری در قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی مصوب 1379/1/21 با آيين نامه داوری در بخش تعاونی تفاوت هايی دارد و از طرفی 
ماده 477 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی پيش بينی شده كه داوران 
در رسيدگی و رأی تابع مقررات قانون آيين دادرسی نيستند ولی بايد مقررات مربوط به داوری 
را رعايت كنند. با وجود اين تصريح آشکار برای عده ای از دست اندركاران اين گمان پيدا شده 
كه عدم الزام به رعايت مقررات آيين دادرسی مدنی موجب تسری عدم رعايت مقررات آيين نامه 
داوری در بخش تعاون هم می باشد. نتيجتاً اين گروه تصور می كنند كه داوران منتخب اتاق تعاون 
می توانند به هر طريقی كه مصلحت می دانند مبادرت به رسيدگی و صدور رأی نمايند كه دقيقًا 
چنين استنباطی ناصحيح و برخالف مقررات می باشد و در ماده 28 اين آيين نامه فوق الذكر تصريح 
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شده در موارد سکوت بايد در اختالفات داخلی به باب هفتم آيين دادرسی دادگاه هاي عمومی و 
انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 مراجعه شود. چون در آيين نامه بخش تعاونی ترتيبات 
خاصی برای رسيدگی و صدور رأی و اجرای آن پيش بينی شده، اهم ترتيبات رسيدگی داوران به 

شرح زير تشريح می گردد: 
نامه  آيين  ماده 1  بند 1  نامه	و	مرجع	داوری:مطابق  آيين	 تعريف	داوری	در	 	-2-2
در تعريف داوری گفته شده: »داوری به معنای رسيدگی و حل و فصل اختالفات ميان اعضا يا 
سهامداران غير عضو تعاونی ها با تعاونی مربوط يا تعاونی ها با يکديگر يا اعضای اتاق های تعاون با 
اتاق مربوطه در خارج از دادگاه در اتحاديه هاي تعاونی و اتاق هاي تعاون است كه طرفين اختالف 
داوری را به موجب اساسنامه مورد عمل خود يا شرط ضمن عقد يا توافق بعدی به آن ارجاع نموده 
اند و در بند 2 ماده 1 آيين نامه در تعريف مرجع داوری گفته شده مرجع داوری حسب مورد عبارت 
است از اتحاديه تعاونی مربوطه يا اتاق تعاون اعم از شهرستان، استان و مركزی. خواه طرف هاي 
دعوا عضو آن اتحاديه تعاونی يا اتاق تعاون باشند يا نباشند. در صورت عدم وجود اتحاديه تعاونی 
مربوط يا وقوع اختالف بين تعاونی هاي با نوع و ماهيت متمايز يا موضوع فعاليت مختلف مرجع 
داوری بر اساس مركز اصلی اين تعاونی ها حسب مورد اتاق تعاون شهرستان و استان و مركزی 
خواهد بود وظيفه مرجع داوری هماهنگی، سازماندهی، نظارت و مديريت جريان داوری است 

بدون اينکه در داوری مباشرت نمايد. 
3-2-	مشخصات	داور:	داور از بين اشخاص حقيقی انتخاب می شود و داور فرد يا افرادی 
است كه اتحاديه هاي تعاونی يا اتاق هاي تعاون از بين افراد متعهد و با تجربه و دانش حقوقی يا 

تجاری يا آشنا به موضوعات تعاونی و فنی مربوط به موضوع اختالف انتخاب می شوند. 
4-2-	قلمرو	و	محدوده	داوری:	منظور از قلمرو داوری، تعيين محدوده اختالفات و نوع 
و وصف اختالفات می باشد و به همين جهت داوری بايد ميان طرف هاي دعوا در محدوده فعاليت 
تعاونی و مفاد اساسنامه يا روابط متقابل تجاری و صنفی آنها خواهد بود و رسيدگی به دعاوی 
كيفری و اختالفاتی را كه وصف جزائی دارد از شمول مداخله داور خارج است. معهذا رسيدگی 
به دعاوی حتی دعاوی اعضا و سهامدارن غيرعضو با يکديگر و يا اشخاص ثالث در صورت توافق 

طرفين ميسر است. 
5-2-	تشريفات	مربوط	به	درخواست	داوری:	درخواست داوری از مراجع فوق الذكر با 
تسليم درخواست به مرجع داوری به عمل می آيد كه فرم هاي خاصی برای درخواست پيش بينی 
شده و درخواست داوری بايد متضمن مشخصات كامل و نشانی طرفين و تعيين خواسته و توضيح 
ادعا و داليل آن و وقايعی كه موجب بروز اختالف شده و شرط داوری و موافقت نامه داوری با 
اظهارنظر در مورد تعداد داوران باشد و متقاضی درخواست داوری بايد ذيل درخواست را امضاء در 
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صورت عجز از امضاء اثر انگشت خود را در ذيل درخواست منقش نمايد و خواهان مکلف است 
رونوشت يا روگرفت اسناد مثبته خود را ضميمه درخواست نمايد و چنانچه درخواست به نمايندگی 
يا وكالت تسليم شده باشد درج مشخصات نماينده و يا وكيل و ارائه اسناد مثبت سمت وكيل يا 
نماينده الزامی است. زيرا رسيدگی ها با مداخله وكيل بايد صورت گيرد و برخالف مقررات قانون 
آيين دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی، تسليم درخواست داوری ناقص به مرجع 
داوری تا زمانی كه تکميل نشده، تکليفی برای مرجع داوری ايجاد نمی كند. نتيجتاً اخطار رفع نقص 

و رد دادخواست و امکان اعتراض در اين زمينه برای متقاضی وجود ندارد. 
6-2-	وظيفه	مرجع	داوری	پس	از	تسليم	درخواست: پس از دريافت درخواست داوری، 
مرجع داوری يک نسخه از درخواست و اسناد و مدارک ضميمه آن را جهت پاسخگويی حسب 
مورد به خوانده يا وكيل او ابالغ می كند كه بايد ظرف ده روز از تاريخ ابالغ درخواست داوری پاسخ 
درخواست داوری به مرجع داوری تسليم شود و ابالغ اوراق و اخطاريه ها از طريق پست سفارشی 
انجام خواهد شد و ابالغ حضوری در محل داوری هم معتبر است. خوانده بايد پاسخ ادعا هاي 
متقاضی و ايرادات ومدافعات خود را و چنانچه دعوای متقابلی داشته باشد؛ ضمن اظهارنظر در 
خصوص اظهارنظر در مورد تعداد داوران و هم چنين چنانچه دفاع از سوی وكيل خوانده صورت 

گرفته باشد همراه با اسناد مثبت سمت به مرجع داوری تسليم نمايد. 
7-2-	انتخاب	داور	يا	داوران	و	مشخصات	داور:پس از تبادل لوايح اوليه و همچنين ابالغ 
دعوای متقابل و اخذ دفاع خوانده متقابل و تکميل بودن پرونده مرجع داوری، داور يا داوران را 
طبق آيين نامه انتخاب و پس از اخذ قبولی داوران مرجع داوری پرونده را برای رسيدگی و صدور 
رأی به داور تسليم می نمايد. در مورد داوران طرفين می توانند در مورد تعداد داوران توافق نمايند. 
در صورت فقدان توافق، مرجع داوری يک نفر را به عنوان داور انتخاب و به طرفين اعالم می كند. 
چنانچه جهات ردی باشد طرفين ظرف 5 روز از تاريخ اعالم مشخصات داور بايد به مرجع داوری 
اعالم نمايند. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نشد داور منتخب رسيدگی خواهد كرد و چنانچه 
جهات رد، موجه باشد، مرجع داوری فرد ديگری را به ترتيب فوق و در مواردی كه توافق به رجوع 
به هيئت داوری باشد بايد هريک از طرفين داور اختصاصی خود را از ميان داورانی كه از سوی 
مرجع داوری انتخاب می شود معرفی نمايد و همچنين انتخاب سرداور منوط به موافقت طرفين 
است و چنانچه از انتخاب داور و سرداور امتناع نمايد مرجع داوری، داور طرف ممتنع و همچنين 
سرداور را انتخاب می كند و مرجع رسيدگی به اعتراض به شخص داور، با مرجع داوری است و 
تصميم مرجع داوری قطعی است و داور يا داوران بايد قبولی خود را قبل از ارجاع پرونده اعالم 
نمايند. تعيين داور يا داوران در مرجع داوری با اكثريت هيئت مديره و هيئت بازرسی خواهد بود. 
8-2-	رسيدگی	داور	يا	داوران:	داور بايد با رعايت آيين نامه و قوانين و مقررات موجد 
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حق به موضوع دعوا رسيدگی نموده و به طرفين فرصت كافی برای طرح ادعا و دفاع و ارائه داليل 
و مستندات بدهد اگرچه تشخيص لزوم تشکيل جلسه برای ارائه ادله و توضيحات به عهده داور 
است ولی در صورتی كه يکی از طرفين حسب مورد در درخواست داوری يا اليحه دفاعيه تقاضای 
تشکيل جلسه كند برگزاری جلسه با حضور طرفين الزامی است و چنانچه هيئت داوری مأمور به 
رسيدگی شده باشد، جلسه رسيدگی داوران با حضور اكثريت اعضا رسميت خواهد يافت و كليه 
لوايح و مدارک و اطالعاتی كه توسط يکی از طرفين به داور ارائه شده و همچنين نظريه كارشناس 
منتخب داور بايد به طرفين اختالف ابالغ گردد و داوری بايد صورت مجلسی از مذاكرات جلسه 
رسيدگی تهيه كرده به امضای حاضرين برساند و طرفين می توانند از صورت مجلس رونوشت يا 
روگرفت تهيه كنند و داور عالوه بر رسيدگی به داليل طرفين هرگونه تحقيقی را كه برای كشف 
حقيقت الزم باشد می تواند به عمل بياورد. داور می تواند در موارد لزوم يا به تقاضای هريک از 
طرفين موضوع را به كارشناس متخصص ارجاع كند و نظريه كارشناس از طريق مرجع داوری به 
طرفين ابالغ می گردد تا چنانچه به مفاد آن اعتراض داشته باشند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ 
اعالم نمايند و چنانچه اعتراضی برسد در هيئت كارشناسی مركب از سه نفر كارشناس به انتخاب 
داور يا توافق طرفين رسيدگی خواهد شد و نظری را كه اين هيئت سه نفره صادر و اعالم می كند 
نامه كه چنين  آيين  ماده 16  بود.  داور خواهد  اعتراض ومبنای تصميم گيری  قطعی و غيرقابل 
راهکاری را انتخاب كرده قابل تأمل و بررسی است. خوشبختانه رأی داور قابل اعتراض در مراجع 
قضايی است و چنانچه بر مبنای چنين راهکاری كه در ماده 16 آيين نامه پيش بينی شده حقی تضييع 
شود با دقت مراجع قضايی، احيا خواهد شد. ضمناً عدم حضور هر يک از طرفين در جلسه و عدم 

ارائه مدارک مانع رسيدگی نيست و داور می تواند رسيدگی و رأی مقتضی صادر نمايد. 
9-2-	محل	داوری	و	مدت	داوری: داوری در مركز اصلی داوری انجام خواهد شد، مگر 
اينکه با توجه به شرايط و اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی به طرفين و تسريع رسيدگی 
محل ديگری توسط داور انتخاب شده يا محل داوری با توافق طرفين انتخاب شود و مدت داوری 
سه ماه و ابتدای آن روزی است كه موضوع برای انجام داوری از سوی مرجع داوری به داور يا 

هيئت ارجاع گرديده باشد. 
10-2-	شكل	و	محتوای	رأی	داور:	رأی داور بايد بر اساس قوانين و مقررات موجد حق 
و اصول و قواعد حقوقی حاكم بر ماهيت اختالفات باشد و داور بايد با رعايت مهلت سه ماهه 
داوری حداكثر ظرف يک هفته پس از اعالم ختم رسيدگی رأی مقتضی را صادر نمايد و چنانچه 
داوری به صورت هيئت باشد رأی اكثريت هيئت داوری كه به منزله رأی مرجع داوری است مناط 
اعتبار خواهد بود و در رأی داور بايد شماره و تاريخ رأی و مشخصات طرفين و وكيل يا نمايندگان 
قانونی آنان با قيد اقامتگاه، موضوع دعوا و درخواست و گردش كار و جهات و داليل و مستندات 
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و اصول و مواد قانونی كه بر اساس آنها رأی صادر شده قيد گردد و به هر صورت رأی داور يا 
هيئت داوران بايد مستند و موجه و مدلل بوده و مغاير با قوانين و مقررات موجد حق نباشد. داور 
يا هيئت داوری بايد مشخصات خود را نوشته و ذيل رأی را امضاء و مهر مرجع داوری را به روی 

رأی منقش نمايد و رأی توسط مرجع داوری ابالغ  می گردد. 
11-2-	اصالح،	تفسير	و	تكميل	رأی:	

1-11-2-	اصالح	و	تفسير	رأی:	در ماده 21 آيين نامه برای جلوگيری از اشتباهات راهکار 
خاصی پيش بينی شده كه با مقررات آيين دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی 
متفاوت است زيرا در اين آيين نامه عالوه بر اصالح رأی تفسير و تکميل رأی هم پيش بينی شده 
است و در اين آيين نامه مقرر گرديده تا زمانی كه رأی داوری اجرا نشده هريک از طرفين می توانند 
از داور درخواست تصحيح اشتباهات نگارشی و محاسبه ای رأی يا رفع ابهام از آن را بنمايند و داور 
هم ميتواند در صورت مالحظه هرگونه اشتباه يا ابهام در رأی راساً اقدام به تصحيح يا تفسير رأی 
را بنمايد و مدت اصالح و تفسير 5 روز از تاريخ دريافت تقاضا يا اطالع از اشتباه توسط داورمی 

باشد. داور بايد به محض اطالع از اشتباه مراتب را به مرجع داوری اطالع دهند.
از  روز  ده  ای ظرف  اخطاريه  ارسال  با  می توانند  طرفين  از  هريک  2-11-2-	تكميل	رأی:	
تاريخ ابالغ رأی از داور تقاضا كنند نسبت به ادعاهايی كه در جريان دادرسی مطرح شده ولی در 
رأی نسبت به آن اظهارنظر نشده رأی تکميلی صادر نمايند و در صورتی كه داور تقاضا را موجه 

تشخيص دهد ظرف ده روز بايد مبادرت به صدور رأی تکميلی بنمايد. 
12-2-	مرجع	اعتراض	به	رأی	داور:	در آيين نامه داوری بخش تعاونی به طور صريح مرجع 
اعتراض تعيين نشده و اين عدم تعيين صريح مرجع اعتراض باعث شده كه بعضی از داوران منتخب 
اتاق تعاون رأی را غير قابل اعتراض يا قابل اعتراض در مرجع داوری )اتاق تعاون( بدانند كه همين 
عدم اطالع از قابل اعتراض بودن رأی داور و نتيجتاً عدم قيد آن در رأی داوری يا اشتباه در تعيين 
مرجع رسيدگی به اعتراض باعث تضييع حقوق صاحبان حق می گردد زيرا به موجب قانون اعتراض 
به رأی داور دارای مهلت است و اشتباه داور يا هيئت داوری و باعث گمراه شدن محکوم عليه رأی 
داور گرديده و ضرر جبران ناپذيری ازاين اشتباه حاصل می شود، بنابراين اين دسته از داور يا داوران 
يا مرجع داوری بايد در ماده 28آيين نامه كه آمده است: »در داوری و اختالفات داخلی و خارجی 
در موارد و موضوعاتی كه در مقررات حاضر پيش بينی نشده به ترتيب تابع مقررات عمومی و آيين 
رسيدگی مندرج در باب هفتم قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و 
قانون داوری تجاری بين المللی مصوب سال 1376 خواهد بود« را مورد توجه قرار داده به لحاظ 
سکوت آيين نامه در مورد مرجع اعتراض بايد بر اساس ماده 490 قانون آيين دادرسی دادگاه هاي 

عمومی و انقالب در امور مدنی اقدام نمايند و متن ماده فوق به شرح زير است:
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»درمورد ماده فوق هريک از طرفين مي تواند ظرف بيست روز بعد از ابالغ رأي داور از دادگاهي 
كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا  دادگاهي كه صالحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حکم به 
بطالن رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسيدگي كرده، هرگاه 
رأي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حکم به بطالن آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي 
شدن حکم به بطالن، رأي داور متوقف مي ماند.  تبصره - مهلت يادشده در اين ماده و ماده )488( 
نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت هاي تعيين شده 
در اين ماده و ماده )488( براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده )306( اين 

قانون و تبصره )1( آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد«
در ماده 22 آيين نامه، رأی داور در موارد هفتگانه مندرج در بند آتی، باطل اعالم و در صورت 
عدم اعتراض ظرف 20 روز از طريق تقاضای كتبی محکوم له از دادگاهی كه صالحيت رسيدگی به 
اصل دعوا را دارد با صدور اجرائيه و طبق مقررات به اجرا گذاشته خواهد شد مگر آنکه درخواست 

ابطال رأی داور به مرجع صالح تسليم شده باشد. 
13-2-	موارد	بطالن	رأی	داور:	موارد بطالن رأی داور در آيين نامه عبارت است از:

1 - رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2 - داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است

3- داور خارج ازحدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد. در اين  صورت فقط آن قسمت از 
رأي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي گردد

4 - رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.
5 - رأي داور با آنچه در دفتر امالک يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي 

اعتبار قانوني است مخالف باشد.
6 - رأي به  وسيله داوراني صادر شده كه مجاز به صدور رأي نبوده اند.

7 - قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده باشد.

3.نتيجه	گيری:	همانطور كه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران تصريح شده رسيدگی به 
دادخواهی ها يکی از حقوق اساسی و مسلم مردم است. اگرچه مرجع دادرسی، دادگستری است اما 
قانونگذار رسيدگی پاره ای از دادخواهی ها را به مراجع شبه قضايی محول كرده است. متصديان 
رسيدگی به اين گونه دعاوی بايد همان تأكيداتی را كه در قضاوت و احقاق حق تأكيد شده رعايت 
نمايند. زيرا تضييع حقوق اشخاص حتی در اثر اشتباه و خطا چه در مرجع قضايی چه در مرجع شبه 
قضايی گناه بزرگی تلقی می شود. اين نوشتار، توصيه و تأكيدی است به مسئولين اتاق هاي تعاون 
و اتحاديه هاي تعاونی و داوران منتخب آنها و نهايتاً وزارت تعاون كه به لحاظ اهميت رسيدگی به 
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دعاوی تعاونی ها كوشش نمايند با تشکيل كالس های توجيهی و استفاده از تجربيات حقوقدانان، 
مهارت اشخاصی را كه به عنوان داور انتخاب می شوند و مسئولين اتاق های تعاون و كارشناسان آنها 
را ارتقا بخشيده و احقاق حقوق مظلومين را بيشتر مورد توجه قرار دهند و برای اينکه از رسيدگی 
نتيجه مطلوب و عادالنه حاصل گردد؛ بايد مقررات موضوعه و آيين نامه داوری شركت های تعاونی 
را كه به طور مشروح وظايف اتاق تعاون و اتحاديه هاي تعاونی و داوران منتخب آنها را تشريح 

كرده به طور دقيق رعايت نمايند.
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پی	نوشت	ها:
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران
اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران
نکته هاي كليدی آيين دادرسی مدنی، ص 59

شمس، عبداهلل، آيين دادرسی مدنی – دوره پيشرفته، جلد اول، ص274 
معين، محمد، فرهنگ معين، جلد دوم، ص 1539

متين دفتری، احمد، آيين دادرسی مدنی، جلد 1، ص 333
كاتوزيان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، ص 118 – شماره 73

ماده 454 قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی
بند 9 ماده 1 قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران

بند 10 ماده 1 قانون فوق
ماده 43 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ايران
ماده 57 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ايران

بخشنامه شماره 1/43150-1389/6/22وزارت تعاون
بند 5 ماده 1 آيين نامه داوری بخش تعاون 

ماده 2 آيين نامه داوری بخش تعاون 
ماده 4 آيين نامه داوری بخش تعاون 
ماده 5 آيين نامه داوری بخش تعاون 
ماده 7 آيين نامه داوری بخش تعاون 

ماده 10 آيين نامه داوری بخش تعاون 
ماده 13 آيين نامه داوری بخش تعاون 

مواد 18و19 آيين نامه داوری بخش تعاون 
بند 2 ماده 21 آيين نامه داوری بخش تعاون
بند 3 ماده 21 آيين نامه داوری بخش تعاون

منابع:
الف.قوانين و آيين نامه ها 

1. قانون اساسی 
2. قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379

3. قانون تجارت
4. قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسالمی ايران

5. قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ايران
6. قانون شركت هاي تعاونی 

7. قانون داوری تجارت بين المللی
8. آيين نامه قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ايران

9. آيين نامه داوری شركت هاي تعاونی 
ب. كتب و ساير منابع 

10. جعفری لنگرودی، محمد، دايره المعارف علوم اسالمی، جلد اول، چاپ سوم، نشر گنج دانش، 1381
11. شمس، عبداهلل، آيين دادرسی مدنی-دوره پيشرفته، جلد اول و سوم، دراگ، 1387

12. متين دفتری، احمد، آيين دادرسی مدنی بازرگانی، جلد اول، مجد، 1381
13.كاتوزيان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چاپ پنجم، دادگستر، 1376

14. نکته هاي كليدی آيين دادرسی مدنی، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، جاودانه، 1389
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عليرضا	امانی

مسئوليت مدنی در ورزش

كارشناس	ارشد	حقوق	خصوصی	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	گيالن(

ورزش هميشه عرصه نشاط و در عين 
بوده  نشده  بينی  پيش  حوادث  حال 
است و شايد همين امر از موجبات 
جذابيت آن است. اما در كنار نشاط 
گاه  ورزش،  از  حاصل  سرگرمی  و 
ورزشی  عمليات  هنگام  در  اتفاقاتی 
رخ می دهد كه ناگوار بوده و موجبات 
و  ورزشکار  از  اعم  افراد،  به  صدمه 
اين  اما  می آورد.  فراهم  را  تماشاگر 
بی پاسخ  نمی تواند  ضرر  و  آسيب 
بماند. به عبارتی دقيق تر نشاط حاصل 

موجب  نمی تواند  فعاليت ها  اين  از 
عدم پاسخ گوئی به آسيب های ايجاد 
شده در حين عمليات ورزشی شود. 
گونه  اين  جبران  مقام  در  بنابراين 
ضررها چاره ای جز مراجعه به قانون 
وجود ندارد. اگر چه از منظر فقهی 
حدی  تا  ضرر«  »ال  چون  ای  قاعده 
روشن  را  تکليف  اين خصوص  در 
در  قانون  ديد  بايد  وليکن  نموده، 
ارائه  را  راه حلی  مذكور چه  عرصه 
داده است. نظر به توجه ويژه قانون 

اساسی به تربيت بدنی اين گونه انتظار 
قوانين عادی در  بايد در  می رود كه 
ايجاد شده در  خصوص آسيب های 
حين عمليات ورزشی راه حل واضح 
و روشنی پيش بينی شده باشد، علی 
رغم اين موضوع، قانون در خصوص 
عمليات  حين  آسيب های  جبران 
جز  چندانی  راهکارهای  ورزشی 
عمومات قواعد مربوط به مسئوليت 
مدنی ارائه ننموده است كه در تحقيق 

حاضر مورد بررسی قرار می گيرد.

مقدمه

فصل	اول:كليات
مبحث	اول:	تاريخچه

گفتار	اول:	ورزش	در	اسالم
دين مبين اسالم اهميت فراوانی برای تمام ابعاد زندگی انسان قائل شده است. يکی از آنها، سالمت 
بدن انسان و روح اوست. حفظ سالمتی را از واجبات امور و قوی بودن را از امتيازات يک فرد 
محسوب می كند. در قرآن كريم سرمشق و راهنمای مسلمين جهان آيات بسيار زيادی به چشم 
می خورند كه داللت بر امر ورزش و قوای تن دارند. از جمله آيه 60 سوره انفال كه می فرمايد: »و 
اعدوا لهم مااستطعتم من قوه«1 و يا آيه 39 سوره كهف كه می فرمايد: »ال حول وال قوة اال باهلل«2 
روايات و احاديث متعددی به نقل از بزرگان دين اسالم برجای مانده كه در آنها بر اهميت ورزش 
تاكيد شده است، من جمله آنها می توان به فرمايش رسول اكرم اشاره داشت كه می فرمايند: »به 
فرزندان خود سواركاری، تيراندازی و شنا بياموزيد.«3 از حضرت علی »ع« نيز نقل است كه ايشان 

1. آن چه توانائی داريد از نيرو آماده سازيد. 
2. جز اراده و قدرت خدا قدرتی نيست. 

3. نهج البالغه، شماره 1954. 
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پيوسته فن كشتی را به فرزندان خود می آموخت.4
 به موازات اين تاكيد از سوی بزرگان و انجام فعاليت های ورزشی از سوی مردم، الجرم حوادثی 
رخ می داد كه در پی آن، مساله رجوع يا عدم رجوع مصدوم به ورزشکار صدمه زننده مطرح می شد. 
بدين ترتيب كه در صورت وقوع حادثه و به تبع آن خسارتی در عمليات ورزشی، آيا مسئوليتی 

متوجه ورزشکار وارد كنده صدمه است يا خير؟
در اين خصوص ميان بزرگان دين اختالف نظراست، چرا كه عده ای متعقد به عدم مسئوليت 
فرد صدمه زننده هستند و عده ای ديگر عکس اين نظر را دارند. در روايتی از حضرت علی )ع( نقل 
است: »در پرتاب تيری كه به دندان ديگری خورده و باعث شکسته شدن آن گردد، چنانچه پرتاب 
كننده هشدار داده باشد از مجازات معاف است.« همچنين از محقق حلی آمده است: »اگر تير انداز 
گفته باشد بپرهيز، ضامن نخواهد بود مشروط به آنکه كسی كه تير به او اصابت كرده هشدار را 
شنيده باشد و امکان دور شدن از محل را نيز داشته باشد.« در ميان علمای معاصر نيز اختالف نظر 
به چشم می خورد ولی نظر غالب، عدم مسئوليت ورزشکار صدمه زننده است، به گونه ای كه آيت 
اهلل موسوی اردبيلی می گويد: »با توجه به علم ورزشکار به احتمال وقوع حوادث ورزشی و شركت 
وی در آن، عماًل صدمه زننده بری الذمه است.« آيت اهلل مکارم شيرازی معتقد است: »چنانچه عمل 
ورزشی انجام شده مخالف موازين شرعی نباشد، مسئوليتی متوجه ورزشکار صدمه زننده نيست.« 

 برخالف نظريات فوق آيت اهلل صافی معتقد است: »به رغم رعايت مقررات فوق اگر جنايتی 
پيش آيد تفاوتی با جنايتی كه در غير ورزش پيش می آيد نخواهد داشت و حوادث ورزشی از علل 

موجه جرم محسوب نمی شود حتی اگر رعايت همه مقررات شده باشد.«5

گفتار	دوم:	ورزش	در	قانون
تا قبل از سال 1352 و تصويب قانون مجازات عمومی، قانون خاصی در خصوص حوادث ورزشی 
از  بيان داشت: »حوادث ناشی  با وضع آن قانون، مقنن در ماده 42  اما  ايران وجود نداشت،  در 
عمليات ورزشی مشروط بر اينکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد، جرم 

محسوب نمی شود.«   
پس از پيروزی انقالب اسالمی ايران، با تغيير قانون مجازات عمومی به قانون مجازات اسالمی 
در سال 1361 ماده 32 قانون اخيرالتصويب همان عبارات ماده 42 قانون سابق را تکرار نمود با اين 
تفاوت كه عبارت »...اين مقررات هم با موازين شرعی مخالفت نداشته باشد.« به ماده مذكور اضافه 
گرديد. در تغييرات ايجاد شده سال 1375، ماده 32 صدراالشعار به بند 3 ماده 59 تغيير يافت. به 

4. نبوی، محمد و غيره اصول و فلسفه تربيت بدنی )انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1385(، صفحه 181.
5. Wwww.tebyan.net و www.haghgostar.ir: به نقل از سايت های
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عبارتی ديگر صرفاً شماره ماده نه مفاد آن.   
ماده 59 قانون مجازات اسالمی اشعار می دارد:     

اعمال زير جرم محسوب نمی شوند:
3- حوادث ناشی از عمليات ورزشی مشروط بر اينکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط 
به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعی مخالفت نداشته باشد.« در آخرين تغييرات 
روی داده در قانون مجازات اسالمی كه در تاريخ 1392/2/1 به تصويب رسيد، ماده اخيرالذكر به 
همان شکل و سياق سابق، در بند »ث« ماده 158 تکرار گرديد. قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ايران نيز به عنوان عالی ترين قانون كه بايستی تمامی قوانين عالوه بر مطابقت با موازين شرعی، 
موافق آن نيز باشند بر وجوب ورزش و تربيت بدنی تاكيد نموده است. به گونه ای كه بر اساس بند 
سوم اصل سوم آن قانون يکی از طرق تحقق اهداف مندرج در اصل مذكور »آموزش و پرورش و 
تربيت بدنی رايگان برای همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالی« می باشد. همچنين 
در اصل سی ام قانون اساسی مقرر گرديده است »دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش 
رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيالت عالی را تا سرحد 
خودكفائی كشور به طور رايگان گسترش دهد.« اگرچه در اين اصل اشاره ای به تربيت بدنی نشده 
است اما تاكيدی بر بند سوم اصل سوم می باشد و می توان چنين نتيجه گرفت كه ورزش دارای چنان 
اهميتی است كه در قانون اساسی در كنار مهم ترين نهادهای اساسی كشور نظير آموزش و پرورش 
و آموزش عالی قرار گرفته است. مطابق با آنچه كه بيان شد مشخص می شود كه در باب مسئوليت 
مدنی ناشی از حوادث ورزشی تاكنون قانون خاصی وضع نگرديده است و فرد حادثه ديده در 
مقام مطالبه خسارت خود بايد به عمومات مسئوليت مدنی و علی الخصوص قانون مسئوليت مدنی 

مصوب 1339مراجعه نمايد.6
          

مبحث	دوم:انواع	مسئوليت	های	ورزشی
گفتار	اول:	مسئوليت	كيفری

همان گونه كه قباًل اشاره شد قانونگذار در بند »ث« ماده 158 قانون مجازات اسالمی اخيرالتصويب 
مقررمی دارد: اعمال زير جرم محسوب می شوند: »حوادث ناشی از عمليات ورزشی مشروط بر اينکه 
سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعی 
مخالفت نداشته باشد.« بنابراين با توجه به اين پيش بينی قانونگذار، بايدگفت در صورت حصول 

شرايط زير فرد وارد كننده آسيب، مجرم نيست:    
 اوالً: عملياتی كه موجب ورود حادثه شده نقض مقررات ورزش مربوطه نباشد.  

6. معاونت آموزش قوه قضائيه حقوق شهروندی نگاهی به حقوق ورزش شماره 264 
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ثانياً: مقررات ورزش مربوطه غير شرعی نباشد. بنابراين تعقيب كيفری چنين فردی برخالف 
موازين كيفری است، زيرا براساس اصل قانونی بودن جرم ومجازات، هيچ امری را نمی توان جرم 
دانست مگر اينکه به موجب قانون برای آن مجازات تعيين شده باشد.7 بنابراين با توجه به اينکه 
مقنن حوادث ورزشی را مشروط بر وجود شرايط فوق الذكر، جرم ندانسته، مجازات مرتکبين آن 

فاقد وجاهت قانونی است.        
 

گفتار	دوم:	مسئوليت	انضباطی
نام  به  ديگری  مسئوليت  می شود،  متخلف  ورزشکار  متوجه  كه  كيفری  مسئوليت های  بر  عالوه 
مسئوليت انضباطی گريبانگير او خواهد شد. اين شق از مسئوليت اولين و اصلی ترين مسئوليتی 
است كه متوجه ورزشکار می شود، چرا كه دو نوع ديگر منوط به شکايت مصدوم و يا مطالبه 
خسارت ورزشکار زيان ديده است در حاليکه مسئوليت انضباطی نيازی به اعالم ورزشکار مصدوم 
ندارد و قهراً ازسوی مقامات باالتر من جمله اعضای عالی باشگاهی كه ورزشکار عضو آن است 
يا فدراسيون مربوطه در قبال او اعمال می گردد.زمان اعمال آن نيز موكول به وارد نمودن آسيب 
از سوی آن ورزشکار به ورزشکار ديگر نيست بلکه هر زمان ورزشکار مرتکب عملی شود كه از 
نظر مديران مسئول باشگاه او و يا فدراسيون مربوط، مغاير با موازين و مقررات آن باشگاه يا رشته 
ورزشی باشد می توانند او را جريمه انضباطی نمايند. به عنوان مثال می توان به مصاحبه ورزشکار 
عليه باشگاه كه معموالً با جريمه نقدی ورزشکار مذكور از سوی باشگاه ويا آرايش غير متعارف 
ورزشکار كه مواجه با جريمه نقدی و يا محروميت او از حضور در مسابقات از سوی فدراسيون 
مربوط است، اشاره نمود. البته اين روزها بحث منشور اخالقی كه از سوی فدراسيون فوتبال ايران 
در قبال ورزشکاران و مربيان اعمال می شود بسيار داغ است كه به جهت عدم ارتباط با موضوع از 

ورود به آن خوداری می نمائيم.

گفتار	سوم:	مسئوليت	مدنی
هرزمان كه شخصی ناگزير از جبران خسارت ديگری باشد می گويند در قبال او دارای مسئوليت 
مدنی است.8 از طرفی دين واخالق حکم می نمايد كه هيچ ضرری جبران نشده باقی نماند. مصداق 
بارز اين امر »قاعده الضرر« است. بنابراين هرگاه فردی موجب ورود خسارت به ديگری شود 
مسئول جبران آن است. در اين خصوص ماده 1 قانون مسئوليت مدنی اشعار می دارد: »هركس بدون 
مجوز قانونی عمداً يا در نتيجه بی احتياطی به جان يا سالمتی يا مال يا آزادی يا حيثيت يا شهرت 

7. معاونت آموزش قوه قضائيه حقوق شهروندی ورزش از ديدگاه حقوق كيفری شماره 265.
8. آقائی نيا، حسين حقوق ورزشی )نشر ميزان 1381( صفحه 22.
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تجاری يا هر حق ديگر كه به موجب قانون برای افراد ايجاد گرديده لطمه ای وارد نمايد كه موجب 
ضرر مادی يا معنوی ديگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.« 

مسئوليت مدنی يا ناشی از قرارداد است يا خارج از قرارداد. مسئوليت قراردادی به علت عدم 
اجرای تعهدات ناشی از قرارداد فی مابين حادث می گردد. بدين ترتيب كه فرد متعهد به دليل عدم 
ايفاء تعهدات قرادادی، موجب ورود خسارت به طرف مقابل می شود كه در اين صورت مکلف به 
جبران خسارت وارده می باشد. مانند مربی كشتی كه متعهد به آموزش فنون كشتی به يک نوجوان 
بوده و در نتيجه عدم آموزش صحيح از ناحيه او، مصدوميتی برای نوجوان حادث گرديده است. 
لذا مربی مکلف به جبران خسارت وارده به نوجوان می باشد. مسئوليت خارج از قرارداد آن است 
كه قراردادی ميان طرفين موجود نيست و طرفين تعهدی نسبت به يکديگر ندارند ليکن يکی از دو 
نفر به طرف مقابل عمداً يا به خطا، خسارت وارد می كند. مانند تخلف يک ورزشکار از مقررات 
رشته ورزشی خاص كه در نتيجه آن موجبات آسيب ديدگی و ورود خسارت به ورزشکار مقابل 
فراهم می گردد. در اينجا نيز عليرغم عدم وجود قرارداد، فرد متخلف مسئول جبران خسارت است.9 

در تحقق مسئوليت مدنی وجود چند شرط الزم است:     
1- ارتکاب عمل: يعنی اينکه فعل يا ترک فعلی واقع شود كه به حقوق ديگران آسيب وارد 

آورد.  
2- ورود ضرر: يعنی بايد در نتيجه فعل يا ترک فعل، الزاماً ضرری به ديگری وارد شود. به تعبير 

ديگر مادامی كه ضرری تحقق نيافت نمی توان كسی را مسئول دانست. 
 3- خالف قانون بودن عمل ارتکابی: بدين معنی كه عمل موجب ورود ضرر، بايد خالف قانون 
باشد در غير اين صورت موجد مسئوليت نيست. بنابراين اگر فردی در پی اجرای قانون باشد و 

اتفاقاً از عمل وی خسارتی به ديگری وارد آيد، مسئوليتی متوجه او نخواهد بود.   
4- رابطه سببيت: يعنی بايد بين فعل زيانبار و ورود ضرر رابطه وجود داشته باشد به عبارتی ديگر 
اثبات شود كه ضرر ناشی از آن فعل است.آنچه گفته شد تعريف مسئوليت مدنی و اركان تحقق آن 

به صورت مطلق است.
در ورزش نيز گاهی حوادثی رخ می دهد كه نتيجه آن، ورود خسارت و ضرر به ورزشکار ديگر، 
تماشاگران و... است. سئوالی كه مطرح می شود اين است كه آيا درحوادث ورزشی می توان مرتکب 

را مسئول جبران خسارات وارده دانست. در پاسخ به اين موضوع مواجه با نظريات آتی هستيم:
ــ نظريه مبتنی بر عدم وجود قصد مجرمانه: بدين مضمون كه حوادث ناشی از ورزش به لحاظ 
فقدان قصد مجرمانه قابل مجازات نيستند. انتقاد وارده به اين نظريه آن است كه اگرچه ممکن است 
در ابتدا، اين قصد وجود نداشته باشد، ولی به كرات مشاهده شده است كه بعضی از ورزشکاران 

9. چلبی، البرز حقوق، ورزشی )انتشارات جنگل چاپ اول 1389( صفحه 42.
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در صورت احساس شکست در مسابقه، روش خود را تغيير می دهند و به ايراد ضرب حريف 
می پردازند.

ــ نظريه مبتنی بر رضايت مجنی عليه: بر اساس اين نظريه ورزشکار به ميل و اراده خود وارد 
ورزش شده و با علم به وجود خطرات احتمالی، نتايج حاصل از آن را نيز پذيرفته است. بر اين 
نظريه نيز ايراداتی وارد است من جمله اينکه اوالً رضايت مجنی عليه واضح نيست. ثانياً رضايت 

مجنی عليه از علل موجهه جرم محسوب نمی شود.
ــ نظريه مبتنی بر اجازه قانون و عرف و عادت: مطابق با اين نظريه فقط قانون است كه توجيه 
كننده خسارات و جرائم ناشی از حوادث ورزشی است و در برخی موارد عرف و عادت نيز اجازه 
می دهند كه در حين ورزش و با رعايت مقررات آن رشته ورزشی، اگر جرم يا خساراتی وارد شد 

فاعل مسئول نباشد. 10
به نظر می رسد نظريه اخير به واقعيت و عدالت نزديک تر باشد و با احراز رابطه عليت بين 
خسارت و خطا، در صورت رعايت مقررات قانون و متعارف رشته ورزشی مربوطه، فاعل را مصون 

از جبران بدانيم. در ادامه اين موضوع را تحت عنوان خطای ورزشی مورد مطالعه قرار می دهيم.  
       
فصل	دوم:خطاي	ورزشي	و	مسئوليت	ناشي	از	آن

مبحث	اول:	خطاي	ورزشي
بازی های ورزشی در همان حال كه موجب نشاط روحی وسالمت بدنی است جايگاه بروز انواع 
خطرات و ايراد ضرب وجرح است كه گاه به نقص عضو و يا حتی فوت منتهی می شود. دشواری در 
اين است كه اين خطرات الزمه حركت های ورزشی و احتراز ناپذير است و اجرای قواعد عمومی 
از ورزشهای  مثال در ورزش تکواندو كه  به عنوان  نيست.11  آنها ممکن  مسئوليت مدنی درباره 
خطرناک است، اگر ورزشکاری باعث شکستگی صورت ورزشکار حريف شود آيا ورزشکار آسيب 
زننده با وجود رعايت مقررات مربوطه، مسئول جبران خسارات وارده بر حريف است؟ و يا اين 
كه ورزشکار آسيب ديده با وجود علم بر امکان بروز آسيب ديدگی و حضور در ورزش مذكور، با 
وصف بر اينکه بر اساس »قاعده اقدام« با پذيرش خطر احتمالی به ضرر خود اقدام نموده است، آيا 

هنوز حق مراجعه به ورزشکار وارد كننده آسيب را دارد؟
قباًل ذكر شد كه قانون خاصی در خصوص جبران خسارات ناشی ازحوادث ناشی از عمليات 
ورزشی وجود ندارد و مراجعه به عمومات قانون مسئوليت مدنی نيز همواره مواجه با صعوبت 
است، در نتيجه عرف وعادت را بايد معياری برای بررسی خطای ورزشی قلمداد نمود و به موجب 

10. معاونت آموزش قوه قضائيه حقوق شهروندی رضايت ورزشکار حادثه ديده شماره 274.
1384( صفحه 359. 11. كاتوزيان، ناصر الزامهای خارج از قرارداد - )دانشگاه تهران چاپ چهارمـ 
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آن رفتار ورزشکار وارد كننده آسيب را نقد نمود. در اين گونه موارد عرف به وسيله فدراسيونهای 
به كليه فدراسيونهای  قانون  تنظيم وتحت عنوان  تهيه،  به هر رشتـه ورزشی  المللی مربوط  بين 
كشورهای عضو ابالغ می گردد. اين عرف وعادت كه از آن به قانون آن رشته ورزشی تعبير می شود، 
در حالت عادی می تواند رفتاری مغاير با قانون موضوعه باشد به گونه ای كه اگر كسی در غير از 
زمان ورزش مرتکب آن شود، قابليت مجازات برای فاعل وجود خواهد داشت. مثاًل زدن لگد در 
تکواندو از فنون اصلی اين ورزش ومجاز است، حال آنکه اگر كسی در خيابان به فرد ديگری ضربه 
لگد وارد نمايد می توان او را مجازات نمود. يا اينکه در مسابقات اتومبيلرانی، گاه سرعت برخی از 
رانندگان بالغ بر سيصد كيلومتر است در حاليکه بر اساس مقررات آئين نامه راهنمائی ورانندگی 
معيار واندازه خاصی برای سرعت رانندگان وجود دارد و تخطی از آن سبب جريمه راننده متخلف 
می شود. بنابراين می توان نتيجه گرفت كه در عمليات ورزشی ايجاد مسئوليت مستلزم اثبات تقصير 
صدمه زننده است. اين تقصير از راه اثبات فعل يا ترک مرتکب ودر چارچوب رعايت عرف و 
مقررات حاكم بر آن ورزش صورت می گيرد و در نتيجه آن مرتکب مکلف به جبران خسارت وارده 
خواهد بود و اين تقصير می بايست توسط ورزشکار مصدوم به اثبات برسد. لذا بايد شرايط ذيل 

مورد نظر قرار گيرد:  
ــ فاعل مرتکب تقصير شود.

ــ تقصير مرتکب موجب ضرر شود.
ــ بين فعل مرتکب )تقصير(وضرر وارده رابطه سببيت وجود داشته باشد.  

را در پی  ايجاد می شوند مسئوليتی  متعارف  با رعايت مراقبت واحتياط  بنابراين حوادثی كه 
نخواهد داشت، زيرا ورزشکار مقررات ورزشی را رعايت نموده است. مثاًل در ورزش بوكس اگر 
ضربه زننده از دستکش مخصوص استفاده نموده و با وجود آن به طرف مقابل آسيب وارد آيد 
مسئوليتی در جبران خسارت ندارد. زيرا زدن مشت به حريف از اصول ورزش و استفاده از دستکش 
بوكس از قواعد آن است. در حالی كه اگر اين اتفاق بدون دستکش رخ می داد يقيناً، ورزشکار ضربه 
زننده به دليل عدم رعايت مقررات مسئول جبران خسارت بود. بنابراين می توان چنين نتيجه گرفت 
كه صدمات ناشی از ورزش اگر در مسير عادی ومتعارف خود حادث شود، عمدی تلقی نمی گردد 

و مسئوليتی متوجه ورزشکار صدمه زننده نيست.

مبحث	دوم:	مسئوليت	های	ناشی	از	خطای	ورزشی
پس از شناخت خطای ورزشی و مسئوليت های ناشی از آن زمينه های مختلف اين مسئوليت را 

مورد مطالعه قرار می دهيم.        
 



34

سال چهارم . شماره هشتم . پاييز و زمستان 1391 دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

گفتار	اول:	رابطه	ورزشكار	در	مقابل	ورزشكار	حريف
همان گونه كه گفته شد قواعد حاكم بر ورزش ناشی از عرف وعادت است واين عرف توسط 
فدراسيونهای بين المللی مربوط به هر رشته ورزشی تهيه و تدوين و به صورت قانون الزم االجرا 
به تمامی فدراسيونهای كشورهای تابعه ابالغ می گردد. لذا چنانچه ورزشکاری قواعد فنی ومقررات 
مربوطه را حين فعاليت ورزشی رعايت ودر حد متعارف حركتی نمايد كه اتفاقاً موجب آسيبی به 
حريف گردد مسئوليتی در قبال آن ندارد، ولی اگر حركت وی خارج از چارچوب عرف و مقررات 
حاكم بر آن ورزش باشد و در نتيجه آسيبی به حريف وارد شود مسئول است. مثاًل در ورزش فوتبال 
زدن تکل برای گرفتن توپ جايز است ولی اگر همين تکل از پشت و برخالف اصول ورزشی 
زده شود وسبب پاره گی رباط پای بازيکن حريف گردد، مرتکب مسئول است. از سوی ديگر بايد 
گفت كه قبول خطر از سوی ورزشکاران عماًل باعث برائت ذمه حريف او می شود. بدين توضيح كه 
همين ورزشکار با علم بر امکان آسيب ديدن در آن ورزش فعاليت نموده و كليه خطرات احتمالی 
ناشی از آن ورزش را پذيرفته است و با توجه به »قاعده اقدام« ورزشکار آسيب زننده را از مسؤليت 

بری نموده است.

گفتار	دوم:	رابطه	ورزشكار	با	تماشاگر
ممکن است در نتيجه اجرای عمليات ورزشی توسط ورزشکار، آسيبی به تماشاگران وارد شود. به 
منظور بررسی مسئوليت ناشی از ورود آسيب مذكور می توان گفت ورزشکاری كه در چهار چوب 
محل مربوط به ورزش فعاليت می نمايد و اتفاقاً موجب ورود آسيب به تماشاگر می شود مسئوليتی 
در قبال او ندارد، زيرا هم رفتار ورزشکار در حد متعارف بوده است وهم اينکه هيچ رابطه حقوقی 
ای فی مابين آنان موجود نيست. ولی در غير اين صورت يعنی زمانی كه ورزشکار در خارج از 
محدوده مقرر ورزش نمايد، مسئول آسيب هايی است كه در نتيجه اقدام او به تماشاگران وارد 
می شود. موضوع ديگری كه در اينجا قابل بحث است مسئوليت متقابل تماشاگر در برابر ورزشکار 
است. يعنی اينکه اگر در نتيجه عمل تماشاگران آسيبی متوجه شخص ورزشکار گردد آيا او حق 
دارد در مقام مطالبه و احقاق حق بر آيد؟ به عنوان مثال در حين برگزاری مسابقات، در نتيجه پرتاب 
سنگی از ناحيه تماشاگران، آسيبی به فوتباليستی وارد می گردد و يا اينکه فحاشی تماشاگران به 
ورزشکاران در حين مسابقات ورزشی موجبات صدمات روحی و روانی آنان را فراهم می آورد. در 
پاسخ بايد گفت كه با توجه به اصول حاكم بر مقررات جزائی چنانچه ورزشکار آسيب ديده اراده 
نمايد امکان احقاق حق برای او از طريق تعقيب تماشاگر خاطی با توسل به محاكم قضائی وجود 
خواهد داشت. اگر چه اين موضوع هرگز اتفاق نيفتاده وتاكنون ورزشکاری، تماشاگری را تعقيب 
قضائی ننموده است. شايان ذكراست كه باشگاههای ورزشی در قبال رفتار ناشايست تماشاگران 
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منتسب به خود، براساس مقررات فدراسيونهای بين المللی مشمول مجازاتهای انضباطی می گردند. 
 

گفتار	سوم:	رابطه	مربی	با	ورزشكار
رابطه ورزشکار و مربی مبتنی بر قراردادی است كه منعقد می نمايند. به موجب اين قرارداد، كه به 
امضاء ورزشکار می رسد، وی اعالم می كند كه نسبت به خطرات ناشی از آن ورزش آگاه است و 
همين امر سبب عدم مسئوليت مربی می شود. به عنوان مثال ورزشکاری كه با علم بر حادثه ساز بودن 
ورزش كاراته، وارد آن می شود عماًل خطرات ناشی از آن را می پذيرد و بدين وسيله ذمه مربی خود 
را بری می سازد. ليکن عليرغم اين موضوع، ممکن است مربی مذكور آموزش صحيح مربوط به 
رشته ورزشی موضوع قرارداد را به آن ورزشکار ندهد، مثال در ورزش بوكس به او طريق صحيح 
دفاع را نياموزد و يا مراقبت الزم را از او به عمل نياورد، مثال در ورزش رزمی ورزشکاری آسيب 
ببيند و مربی با علم بر موضوع باعث تشديد آسيب ديدگی شود، در اينجا مربی مسئول جبران 
خسارات وارده به ورزشکار خواهد بود. به طور كلی بايد گفت كه تعهد مربی در قبال ورزشکار 
تعهد به وسيله است نه تعهد به نتيجه و اثبات تقصير او بر عهده ورزشکار خواهان است. اما علی 
نتيجه است و مربی مسئول حفظ جان و سالمت  به  تعهد  تعهد مربی  اين موضوع گاهی  رغم 
ورزشکار است. مصداق بارز آن كودكی است كه جهت آموزش شنا به مربی سپرده می شود و مربی 
عالوه بر آموزش فنون شنا حافظ جان نوآموز نيز می باشد. البته در اين خصوص بين فقها اختالف 

نظر وجود دارد ولی نظر غالب بر مسئوليت مطلق مربی است.12

گفتار	چهارم:	رابطه	مؤسسات	ورزشی	با	ورزشكاران
رابطه مؤسسه ورزشی با ورزشکار مشابه رابطه مربی و ورزشکار تابع قراردادی است كه به موجب 
آن ورزشکار با پذيرش خطرات احتمالی ناشی از انجام فعاليت، موسسه ورزشی را بری الذمه 
می سازد. البته اين امر مشروط بر آن است كه موسسه مذكور وسايل استاندارد را در اختيار ورزشکار 
قرار دهد و آموزش الزم جهت استفاده از آنها را به او بدهد، به گونه ای كه استفاده از آن وسايل 
برای ورزشکار خطری نداشته باشد. بيمه كردن ورزشکار يکی ديگر از تمهيداتی است كه توسط 
موسسات ورزشی برای تاميـن ايمنـی ورزشکـار در نظر گرفتـه می شود، زيرا به ورزشـکار مصدوم 
امکان استفاده و برخورداری از امکانات پزشکـی و درمانی الزم را می دهد. همچنين به كارگيری 
افراد فاقد صالحيت، بی احتياطی و بی مباالتی است. مديران ورزشی بايد در انتخاب مربی واجد 
شرايط و دانش و دارای تخصص، دقت كافی داشته باشند. زيرا كه در اثر عدم صالحيت مربی 

12. همان صفحه 417.
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خساراتی متوجه ورزشکار گردد، مسئول جبران آن خواهند بود.13

گفتار	پنجم:	رابطه	مؤسسات	ورزشی	و	تماشاگران
چنانکه گفته شد اين امر زمانی اتفاق می افتد كه در اثر ضربه ورزشکاری در حين مسابقه آسيبی به 
تماشاگر از ناحيه ورزشکار برسد، در اين خصوص همان طور كه مورد اشاره قرار گرفت، مسئوليتی 
متوجه ورزشکار نيست. مثال در ورزش تکواندو به علت نزديکی محل استقرار تماشاگران و محل 
برگزاری مسابقه ضربه لگد يکی از ورزشکارن به تماشاگر برخورد می نمايد. در اينجا نظر بر اين 
است كه مسئولين برگزاری مسابقات مسئول جبران خسارات وارده به تماشاگر مصدوم هستند، 
زيرا فروش بليط به تماشاگر عماًل به منزله انعقاد قرارداد از سوی مؤسسه ورزشی با اوست و به 
موجب اين قرارداد، مؤسسه ورزشی مکلف به جبران خسارات وارده به او می باشد. از سوی ديگر 
گفته می شود كه تعهد مسئولين برگزاری مسابقات، تعهد عام است و حتی در صوررت عدم فروش 
بليط به تماشاگر بازهم مسئوليت جبران خسارت بر دوش آنان است. البته ممکن است ادعا شود كه 
تماشاگران با حضور در ميدان های خطرناک ورزشی به طور ضمنی خطرات ناشی از آن را پذيرفته 
اند. هرچند كه در پاسخ بايد گفت آنکه با نمايش بازی جالبی، ديگران را به خطر كشيده است بايد 
مسئول جبران خسارت ناشی از اين اقدام باشد و رايگان بودن تماشای مسابقات از مسئوليت او 

نمی كاهد.14

گفتار	ششم:	اثبات	تقصير
اثبات تقصير يک ورزشکار منوط به اثبات عدم رعايت مقررات ورزش مربوط يا متعارف آن از 
آن  از  به كرات  كه  مقررات ورزشی  پذيرد.  اوست كه می بايستی توسط خواهان صورت  ناحيه 
ياد شد، »مجموعه قواعدی است كه به عنوان عرف و عادت يک ورزش وجود دارد و توسط 
فدراسيونهای بين المللی ورزشی به عنوان قانون تهيه، تدوين وجهت اجرا به فدراسيون كشورهای 
تابعه ابالغ می گردد.« از اين جهت به اين امور، متعارف گفته می شود كه ممکن است حركتی در 
ورزش مربوطه مجاز باشد، ولی درخارج از ورزش، اگركسی نسبت به ديگری همان حركت را 
با  بين ورزش های مختلف  تعقيب است. همچنين وضعيت حركات مشابه در  قابل  انجام دهد، 
يکديگر متفاوت است. به عنوان مثال در ورزش فوتبال ضربه زدن با دست به توپ خطا است حال 
آنکه در ورزش واليبال صرفاً حق استفاده از دست برای نواختن ضربه به توپ برای ورزشکار لحاظ 
شده است. بنابراين چنان چه ورزشکاری در زمان مسابقه مرتکب عملی شود كه آن عمل تخطی از 

13. معاونت آموزش قوه قضائيه حقوق شهروندی بررسی وظايف مربيان از ديدگاه حقوق ورزشی شماره 266.
14. كاتوزيان، پيشين، صفحه 415.
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مقررات ومتعارف ورزش مذكور باشد، مسئول جبران خساراتی است كه از آن عمل حاصل می شود 
مشروط بر اينکه ورزشکار حادثه ديده توانائی اثبات تقصير اورا داشته باشد. البته الزم به ذكر است 
كه ورزشکار حادثه ديده نيز با علم به خطر آفرين بودن ورزش مزبور و شركت در آن ورزش، 
عماًل ضمان حريف خود را از بين برده است، مگر اينکه حركت حريف خارج از اصول ومقررات 

ورزش و متعارف باشد.

گفتار	هفتم:	جبران	خسارت
بنابر آن چه گفته شد، تقصير ورزشکار مقابل را در ورود  بتواند  چنانچه ورزشکار حادثه ديده 
آسيب اثبات نمايد، بدين نحو كه اثبات نمايد حريف او رعايت مقررات ومتعارف را ننموده است، 
ورزشکار مقصر ملزم به جبران خسارت وارده بر او می شود و اين خسارت شامل خسارات مادی 
ومعنوی است كه به حريف وارد شده است. ولی هرگاه ضربه وارده به عمد بر حريف وارد شود 
موضوع از مصاديق مقررات جزائی بوده و وزشکار مجرم بر اساس مقررات قابل تعقيب است. به 
عبارت ديگر ورزشکار مجرم برابر قانون محکوم به پرداخت ديه عضو آسيب ديده در حق ورزشکار 
مصدوم خواهد شد و چنانچه بزه ارتکابی جنبه عمومی داشته باشد محکوم به تحمل مجازات مقرر 

می گردد.

نتيجه
هدف از ورزش عالوه بر تقويت روحيه وايجاد نشاط در افراد گسترش روحيه جوانمردی، اتحاد 
ودوستی در ميان آنان است و به نظر می رسد كه همين امور سبب شده است كه قانون خاص و منبع 
معتبری در خصوص حقوق ورزشی ورفع مشکالت ناشی از آن در سطح بين المللی وجود نداشته 
باشد و همان رفتارهای متعارف هر ورزش به عنوان قاعده وقانون آن ورزش معرفی شوند، زيرا در 
جائيکه اصل بر رعايت جوانمردی، فتوت واستحکام رفاقت است رفتارهای خالف آن جايگاهی 
ندارد. البته وجود خطا وآسيب ديدگی الزمه ورزش و عضو جدائی ناپذير آن است، ولی همين 
خطا و در نتيجه آن آسيب ديدگی هم در چارچوب متعارف ورزش حادث می شود. به هر تقدير 
بنابر آنچه گفته شد چنانچه مقررات و متعارف هر رشته ورزشی توسط ورزشکاران آن رشته رعايت 
شود و اتفاقاً آسيبی به حريف مقابل وارد شود، ورزشکار ضربه زننده مسئوليتی ندارد، مگر اينکه 
ورزشکار آسيب ديده بتواند اثبات نمايد كه حريف او مقررات و متعارف ورزش را ناديده گرفته و 

ضربه وارد شده به او خارج ازحدود آن مقررات بوده است كه البته امری است بسيار دشوار.
مربيان ورزشی نيز در صورت رعايت اصول و وظايف ذاتی از جمله ارائه آموزش صحيح، 
كنترل و نظارت بر اجرای صحيح فنون ورزشی، حفظ سالمت ورزشکاران و تالش در جهت 
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جلوگيری از آسيب ديدگی ورزشکار و يا جلو گيری از تشديد آن و... مسئوليتی به جبران خسارات 
وارده به ورزشکاران ندارند. شايان ذكر است مربيان از نظر فنی و آموزشی بايد مورد تائيد فدراسيون 
رشته مربوطه بوده و كارت يا حکم مربيگری را دريافت نموده باشند. چه در غير اين صورت در 

زمان بروز حادثه، همانند راننده بدون گواهی نامه، مسئول خواهند بود. 
در خصوص مديران موسسات ورزشی نيز بايد گفت كه آنان در صورت فراهم نمودن شرايط 
اختيار گذاشتن وسايل  از جمله در  تمرينات ورزشی  يا  ايمن جهت اجرای مسابقات  و فضای 
آموزشی ورزشی استاندارد كنترل تعداد ورزشکاران و جلوگيری از كثرت همزمان آنان، بيمه نمودن 
ورزشکاران، استفاده از مربيان واجد صالحيت فنی و مجوز آموزشی، فراهم نمودن شرايط حضور 
پزشک يا پزشکيار در اماكن ورزشی جهت درمان آسيب ديدگی يا جلوگيری از تشديد آن، مسئوليتی 

در قبال خسارات وارده به ورزشکاران ندارند.    

منابع	وماخذ
الف:	كتب:

1– قرآن كريم.
2 -آقائی نيا، حسين، حقوق ورزشی، تهران. نشر ميزان.1381.    
3- چلبی، البرز حقوق ورزشی، تهران، انتشارات جنگل، 1389.    

4-شکری، نادر، حقوق ورزشی. تهران، نشر گستران بهار. 1387.    
5-كاتوزيان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، تهران. انتشارات دانشگاه تهران. 1386.

6-معاونت آموزش قوه قضائيه، حقوق شهروندی، شماره های 264، 265، 266، 274. 
7- نبوی، محمد و غيره اصول و فلسفه تربيت بدنی انتشارات دانشگاه تهران، 1385، صفحه 181. 

8 –نهج البالغه.
ب:	سايت	ها:	

www.tebyan.net
www.haghgostar.ir



39

محمد	امانی

روايت چگونگی اختالس 3000 ميليارد تومانی به زبان ساده

كارشناس	ارشد	حقوق	بين	الملل	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	گيالن(

رأی  اعالم  با  روزها  اين 
مورد  در  انقالب  دادگاه 
متهمان پرونده اختالس 3000 
موضوع  اين  توماني،  ميليارد 
افتاده  زبانها  سر  بر  هم  باز 
نظر  به  آنجاييکه  از  اما  است 

مي رسد اغلب دقيقًا نمي دانند 
اتفاق  چگونه  اختالس  اين 
به  افتاده ، نگارنده براي كمک 
نموده  تالش  مساله  شناخت 
از  كه  را  اطالعاتي  مجموعه 
به طور خالصه  دارد  موضوع 

بيان نمايد.
اين  كه  است  بذكر  الزم 
را  سياسی  هدف  هيچ  مقاله 
دنبال نمی كند بلکه سعی شده 
افتاده  اتفاق  آنچه  است صرفًا 
به زبانی بسيار ساده بيان شود.

مقدمه

قبل	از	هر	چيز	بايد	بدانيم	LC	يا	اعتبار	اسنادي	چيست؟	
و  بازرسي  و  حمل  و  پول  پرداخت  و  توافق  و  مذاكره  فرايند  كه  بزرگ  معامالت  در  معموال 
زمان بر و طوالني است، فروشنده از خريدار مي خواهد تعهد بدهد كه در   … تحويل گيري و 
انتهاي اين فرايند اگر همه چيز مطابق توافق بود كل پول را پرداخت كند. براي اين كار به بانک 
مراجعه مي كنند و بانک يک ضمانتنامه به ارزش مبلغي كه معامله بر اساس آن انجام مي شود در 
وجه فروشنده و به تاريخ موعد پايان معامله صادر مي كند. يعني به فروشنده تعهد مي دهد كه 
معادل اين مبلغ را در زماني كه آنها با هم توافق كرده اند از حساب خريدار برداشته و به حساب 
فروشنده واريز كند. به اين سند LC مي گويند. LC مخفف Letter of Credit است. يعنی 

نامه اعتبار و به عبارت بهتر ضمانتنامه. 
طبعاً بانک صادر كننده LC بايد پيش از تعهد دادن از طرف خريدار مطمئن شود كه او توان 
مالي كافي براي اجراي تعهداتش را دارد يعني يا پول نقد در حساب داشته باشد يا وثيقه ارائه بدهد 
يا اينکه از نظر بانک بر اساس سوابقش اعتبار مالي او در حدي باشد كه بانک حاضر به ريسک شده 
و از طرف او تعهد بدهد. فرق اصلي LC با چک در همين ويژگي تعهد اعتبار خريدار از طرف 
بانک است.چک ممکن است بالمحل باشد و برگشت بخورد و در اينصورت فروشنده با خريدار 
طرف است اما در LC، بانک ضمانت پرداخت را نموده فروشنده با بانک طرف است و مهم نيست 
كه خريدار پول دارد يا خير. از سوی ديگرچون معموال معامالت بين المللي اين گونه پيچيدگي ها 
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 LC ها ارزي هستند يعني براي مبادله پول بين دو كشور استفاده مي شوند. اما LC را دارند اغلب
ريالي هم داريم. يعني اگر دو طرف يک معامله ايراني باشند، مي توانند از بانک بخواهند LC ريالي 

براي آنها صادر كند.

اين	اختالس	چگونه	اتفاق	افتاد؟	
شخصي به نام م.ا.خ و شركايش تعدادي شركت و گروه صنعتی ثبت مي كنند. اين شركتها با هم 
معامالت صوری انجام مي دهند. يعني قرادادهايي بين خودشان امضاء مي كنند و از بانک مي خواهند 
براي اين معامالت LC ريالي )نه ارزي( صادر كند. پس اوالً اغلب معامالت واقعي نبوده يعني 
خريدار و فروشنده يکي بوده اند ثانياً چون LC ريالي بوده نيازي به كنترلهاي ارزي بانک مركزي و 
وزارت بازرگاني هم نداشته  است. آنها اين كار را از سال 85 شروع كرده و همه LC ها در يک شعبه 

بانک صادرات كه در مجتمع فوالد خوزستان قرار داشته صادر شده  است. 
رئيس اين شعبه شريک گروه بوده  و در ازاي دريافت رشوه دو تخلف زير را انجام مي داده  است:
LC -1 ها را بدون سنجش ميزان اعتبار درخواست كننده )م.ا.خ( صادر می نموده يعني اين 
شخص نه به اين ميزان پول در حساب داشته و نه وثيقه ارائه مي كرده  است. به عبارت ديگر مي توان 

گفت همه اين LC ها جعلي بوده اند. 
LC -2 ها را در دفاتر شعبه و سيستم نرم افزاري بانک مركزي ثبت نمي نموده بنابراين، خارج از 

شعبه،كسی از صدور آنها باخبر نمي شده است . 
با اين روش حدود LC 130 در مجموع به ارزش 2800 ميليارد تومان صادر شده كه رسانه ها 
آن را به 3000 ميليارد گرد كرده اند. اما اين معنايش اين نيست كه همه اين مقدار پول به دست آنها 
افتاده زيرا به هر حال LC خودش پول نيست بلکه تعهد مشروط به پرداخت آن است و اگر اينها 
مي خواستند اين اسناد را نقد كنند چون در حساب پول نداشتند عماًل به مقصود خود نمی رسيدند 

و مثل چک بي محل بی اعتباری آن مشخص می شد. 
به همين دليل آنها LC ها را قبل از اينکه موعد سررسيدشان برسد »تنزيل«مي كردند. يعني مثاًل 
اگر يک LC به ارزش 2 ميليارد تومان و با مهلت يک ساله داشتند پس از شش ماه آن را به بانک 
ديگري برده و به مبلغ 1800ميليون تومان مي فروختند. يعني از اصل مبلغ كه قرار بود يک سال ديگر 

دستشان را بگيرد صرفنظر مي كردند و با كمي تخفيف شش ماهه پول را مي گرفتند. 
به اين كار تنزيل مي گويند. تقريبا شبيه همان كاري كه االن خيلي ها با پشت نويسي و خريد و 
فروش چکهاي بي محل در بازار مي كنند. به اين روش موفق شدند آن 2800 ميليارد LC را به مبلغ 
1750 ميليارد تومان تنزيل كنند. يعني در واقع معادل اين مبلغ پول نقد را تصاحب و به عبارت بهتر 

اختالس نمايند.



41

سال چهارم . شماره هشتم . پاييز و زمستان 1391 دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

نحوه	فروش	LC		هاي	جعلي	به	بانكهاي	ديگر	چگونه	بوده	است؟
 طبق قانون، بانکي كه يک LC را تنزيل مي كند بايد اصل بودن آن را از بانک صادر كننده LC استعالم 
كند يا اينکه در سيستم نرم افزاري بانک مركزي اصالت آن را كنترل كند و چون اين LC ها نه در سيستم 

و نه در دفاتر بانک صادرات ثبت نشده بودند منطقاً بايد لو مي رفتند اما به دو دليل اين اتفاق نيفتاده:
1- معموالً بانکها در ثبت اطالعات LC  هاي ريالي اهمال مي كنند به همين دليل نبودن سوابق 
يک سند در سيستم، الزاماً نشانه جعلي بودن  آن نيست و در اين گونه موارد شعب بانکها تلفني با هم 
چک مي كنند. يعني مسئول بانک تنزيل كننده به رئيس شعبه بانک صادرات در مجتمع فوالد خوزستان 
)يعني همان شريک باند اختالس( زنگ مي زده و استعالم مي كرده كه طبعاً پاسخ را مي شود حدس زد.
2- اين LC  هاي جعلي در شعب هفت بانک مختلف تنزيل مي شده اند و دست كم در دو بانک 
سامان و ملي )شعبه اي در منطقه آزاد كيش( مسئوالن شعبي كه تنزيل مي كرده اند خودشان شريک اين 

باند بوده اند.
اين شعبه خاص بانک صادرات )به دليل درجه 3 بودن( حق صدور LC باالي 2 ميليارد تومان را 
نداشته در حالي كه اغلب LC ها باالي اين رقم بوده اند. همچنين شعب مناطق آزاد نيزكه بيشترين سهم 

را در تنزيل داشته اند قانوناً حق تنزيل LC  هاي خارج از منطقه آزاد را نداشته اند. 
سوأل اين است چطور اين اسناد در اين رقمهاي درشت در شعب محدودي صادر مي شده اما اين 

بانکها به ويژه صادرات و ملي و سامان متوجه نشده اند؟
 منطقاً مبادله چنين ارقام بزرگي در يک شعبه كوچک بايد مشکوک و سوأل برانگيز باشد! البته 
در بانک صادرات كه صرفا LC صادر مي كرده و پولي از حسابش نمي رفته شايد بتوان پذيرفت اما 
بانکهاي ديگر كه LC را مي خريده اند يعني پول از حسابشان خارج مي شده خيلي عجيب است كه 

متوجه موضوع نشده بودند!

اختالس	چگونه	برمال	شد؟	
در همه بانکها رايج است عملکرد رئيس شعبه را بر اساس ميزان نقدينگي اي كه در شعبه اش جذب 

كرده ارزيابي مي كنند و بر همين مقياس ساالنه پاداشهايي به آنها مي دهند. 
رئيس طمعکار شعبه بانک صادرات كه رشوه ميلياردي مي گرفته نتوانست از پاداش چند ميليوني 
شب عيد صرفنظركند و براي اينکه نقدينگي شعبه اش را زياد نشان دهد رقم كارمز دي كه براي بعضي 
LC  هاي جعلي درشت مي گرفت را در دفاتر شعبه ثبت می نمود. يعني در دفاتر شعبه كارمزد براي 
LC هايي را ثبت می نمود كه خود LC ها وجود نداشته اند. اين مغايرت ساده سرنخ لو رفتن اختالس 

در بانک صادرات بوده است.
نکته جالب اينکه آقای م.ا.خ با اين پولها سهام شركتهاي دولتي را نيز مي خريده  است. يعني هرچند 
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در خريد سهام اين شركتها ظاهراً خالفي رخ نداده اما منبع مالي آن، پول ناشي از اختالس بانکي 
بوده است. 

همين شخص و شركايش حدود دو سال قبل مجوز تأسيس بانک آريا را گرفته و پذيره نويسي آن را 
از طريق بانک ملت انجام دادند و برخي چهره هاي شناخته شده نيز در تأسيس اين بانک حمايت مالي و 
اداري نمودند و ظاهراً هيچ كدام از اين حاميان از خود نپرسيدند اين فرد اينهمه پول را از كجا آورده است؟! 
و تأسف آورتر اينکه در اين مدت دولت و نهادهاي نظارتي كنجکاو نشدند بدانندكسي كه در عرض شش 

سال ميلياردها تومان سهام شركتهاي دولتي را خريده است منشأ درآمدش كجا است؟ 

	پول	های	اختالس	شده	كجاست؟	
قسمت اعظم اين 1800 ميليارد تومان )1.8 ميليارد دالر( در داخل كشور است. يعنی آقای م.ا.خ با اين 
پول،بانک، كارخانه، باشگاه و شركت و... راه انداخته است.البته راه اندازی اين شركتها و كارخانه ها و...، 
در واقع نوعی رد گم كنی بوده است تا وقتی در آينده ميليونها دالر پول را برداشته و به خارج از كشور 
انتقال داد، با توجه به سيستم هاي قوی مبارزه با پول شويی در خارج، در جواب سوأل از كجا آورده 
ای؟ بگويد: از عملکرد صدها باشگاه و كارخانه و بانک و شركتی كه در ايران دارم. در ثانی باالخره 

صدور اين همه LC بايد محملی قانونی می داشته است. 

كدام	بانک	ها	متضرر	شده	اند؟
بانک صادرات كه كليه LC  هاي جعلی در يکی از شعب آن صادر شده ضرر مالی نديده است چون 

پولی از بانک خارج نشده اما به نظر می رسد كه از نظر اعتبار صدمه شديدی خورده است.
 اما بانک هاي ملی و سامان مجموعاً به ميزان 1800 ميليارد تومان متضرر شده اند. يعنی اين حجم از 
پولشان را بابت خريد LC  هاي جعلی داده اند اما به نظر می رسد از نظر اعتبار لطمه چندانی نخورده اند 

چون در اذهان عمومی، همه، اختالس را اختالس بانک صادرات می دانند.

مقصر	اصلی	كيست؟
بنظر می رسد مقصر اصلی اين اختالس، بانک مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی هستند كه 
نظارت علمی و سيستماتيک بر بانکها نداشتند. مدتها بود كه از بانک مركزي خواسته شده بود براي 
نظارت بر LC  هاي ريالي دستورالعملهاي مناسب تدوين و ابالغ كند كه متأسفانه مورد توجه مديران 
بانک مركزی قرار نگرفت و ظاهراً مديران محترم بانک مركزی منتظر برمالشدن چنين اختالس بزرگی 

بودند تا به فکر چاره بيفتند.....
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دكتر	علی	بابايی	مهر
امين	همت	يار

بررسي رعايت حقوق بشردوستانه در جنگ 22 روزه غزه
)بخش دوم و پايانی(

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

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

بند	دوم(	نقض	تعهد	به	رعايت	ممنوعيت	ها	در	انتخاب	سالح	هاي	جنگي
كارشناسان صاحب نظر كه تحت نظارت انستيتوي بين المللي حقوق بشردوستانه گرد هم آمده اند، 
درستي اين عقيده را تأييد كردند كه صرف نظر از مقررات عهدنامه اي، قواعد حقوق بين الملل 
عرفي نيز هست كه هدايت عمليات جنگي را در مخاصمات مسلحانه معلوم مي دارد. در مخاصمات 
مسلحانه، طرف هاي متخاصم ملزم به رعايت ممنوعيت ها و محدوديت هاي ابزار و شيوه هاي نبرد 
هستند و حقي نامحدود براي آسيب زدن به طرف مقابل ندارند. حقوق بين الملل عرفي، متخاصمان 
را در مخاصمات مسلحانه از به كارگيري بعضي سالح ها ممنوع مي كند و از حمله به غيرنظاميان و 

اموال غيرنظامي باز مي دارد.
ممنوعيت به كارگيري بعضي ابزارهاي نبرد بر پايه دو اصل اساسي حقوق بين الملل بشردوستانه 
استوار است. اصل اول اين كه در هر مخاصمه مسلحانه، طرف هاي متخاصم در همه حال بايد 
غيررزمندگان را از رزمندگان متمايز كنند و در نتيجه نبايد از سالح هايي استفاده كنند كه قادر به 
تشخيص هدف غيرنظامي از هدف نظامي نيستند. اصل دوم آنکه نبايد بر رزمندگان رنج و درد 
بيهوده وارد كرد. پس، استفاده از سالح هايي كه چنين اثري دارد و بي فايده درد و رنج آنان را تشديد 

مي كند، ممنوع است. 
بردن سالح ها،  كار  به  بين المللي  كيفري  ديوان  اساسنامه  ماده 8  بند ب  بر طبق قسمت 20 
پرتابه ها، مواد و روش هاي جنگي كه داراي خاصيت آسيب رساني بيش از حد يا موجب رنج غير 
الزم مي شوند يا آنکه ذاتاً مغاير با حقوق بين الملل منازعات مسلحانه هستند، جنايت جنگي قلمداد 

مي شود.
بر طبق گزارش كميته تحقيق سالح هاي نوين نيروهاي اشغالگر رژيم صهيونيستي در جنگ 
غزه نيز همانند جنگ 33 روزه لبنان در سال 2006 سالح هاي نامتعارف نوين را در قبال جمعيت 
غيرنظامي به كار بردند. كميته مذكور نهايتاً به اين نتيجه رسيده كه رژيم صهيونيستي سالح هاي 
انفجاري حاوي ذرات فلزي متراكم، بمب هاي ترموباريک، بمب هاي خوشه اي، سالح هاي حاوي 

اورانيوم و فسفر سفيد و ديگر انواع سالح هاي نوين را به كار برده است. 
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و  هستند  كوركورانه  ماهيت  داراي  كه  را  سالح هايي  كاربرد  بشردوستانه  بين الملل  حقوق 
سالح هايي كه جراحت هاي شديد و درد و رنج غير ضروري ايجاد مي كنند، ممنوع كرده است. در 
نظريه تفسيري كميته بين المللي صليب سرخ، موشک هاي با برد مسافت زياد )دورانداز( كه دقيقًا 
نمي توان با آن ها هدف گيري كرد سالح هاي كوركورانه محسوب شده اند. محققان و كارشناسان عفو 
بين الملل در امور مربوط به سالح ها اقدام به جمع آوري اجزاء ذرات و تركيبات تسليحات كاربردي 
توسط نيروهاي رژيم صهيونيستي كردند كه شامل گلوله هاي توپ، گلوله هاي تانک، مين هاي ضد 
تانک و گلوله هاي حاوي فسفر سفيد است. مستندات موجود حاكي از آن است كه در بسياري 
از موارد، اقدام طرفين خصوصاً رژيم صهيونيستي در كاربرد اين سالح ها منجر به نقض حقوق 

بين الملل بشردوستانه شده و حتي در مواردي جنايت جنگي قلمداد مي شود. 

الف(	استفاده	از	تسليحات	هوايي،	توپ،	خمپاره،	بمب	هاي	خوشه	اي	و	انفجاري
نيروهاي  توسط  كار گرفته شده  به  از سالح هاي هوايي  مانده  به جا  آثار  بين الملل،  عفو  سازمان 
اسرائيلي در غزه را از همه زوايا مورد تحليل و بررسي قرار داد. در اين يافته ها مي توان به پرتابه هاي 
20 ميلي متري كنون و هل فابر و ديگر پرتابه هاي شليک شده از هلي كوپتر ها و هواپيماهاي بدون 
سرنشين و نيز بقاياي بزرگ بمب هايي كه هواپيماهاي جنگي اف-10 افکندند، اشاره كرد. آثار و 
اجزاي بمباران هاي هوايي در سرتاسر غزه، از جمله خيابان ها، زمين هاي بازي مدارس، بيمارستان ها 
و خانه هاي مسکوني به وضوح قابل رويت است. صدها خانه به طور كامل در اثر بمباران هوايي 
اف-16 تخريب شدند كدها و عالئم موجود بر روي بقاياي اين تسليحات نشان مي دهد كه از 

توليدات شركت امريکايي رايتون هستند. 
در مدت چند هفته درگيري، نيروهاي اسرائيلي در سطح وسيعي از توپ هاي 155 ميلي متري 
حاوي فسفر سفيد در مناطق و محله هاي مسکوني استفاده كردند كه اين اقدام منجر به كشته و 
مجروح شدن غيرنظاميان گرديد. خانه ها، مدارس، تأسيسات درماني و پزشکي و ساختمان هاي 
سازمان ملل كه همگي اهداف غيرنظامي هستند توسط توپ هاي رژيم صهيونيستي هدف گلوله 
قرار گرفتند. گلوله هاي توپ معموالً به منظور كاربرد در سرزمين ها و مناطق جنگي استفاده مي شوند 
و از آنجا كه امکان تشخيص و تفکيک در هدف گيري را ندارند نبايد از آنها در مناطق غيرنظامي 
استفاده شود. درحالي كه در درگيري نوار غزه از اين گلوله ها در مناطق مسکوني غيرنظامي كه داراي 
جمعيت متراكم بوده، استفاده شده است. بنابه اعالم نيروهاي فلسطيني عالوه بر توپ و خمپاره، 
مين هاي ضدتانک نيز براي تخريب مناطق مسکوني فلسطيني در غزه مورد استفاده قرار گرفته است. 
همچنين سالح هاي خوشه اي، انبوهي از گلوله يا مهمات را بر منطقه وسيعي )بطور معمول به 
وسعت يک يا دو زمين فوتبال( پخش مي كنند. اين بمب ها ممکن است از طريق هواپيما، توپخانه يا 
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راكت انداز پرتاب شوند. به كارگيري اين تسليحات در مناطق مسکوني كه تمركز جمعيت غيرنظامي 
دارد، نقض ممنوعيت حمله كوركورانه است. كاربرد سالح هاي خوشه اي، تهديد جدي مستمري 
بر غيرنظاميان تحميل مي كند. كاربرد بمب هاي خوشه اي، توسط رژيم صهيونيستي در لبنان در سال 
2006 به رغم گذشت 2 سال از زمان مخاصمه، مشکالت دراز مدتي را به همراه داشته است و هنوز 

مهمات خوشه اي عمل نکرده، منجر به مرگ و جراحت غيرنظاميان لبناني مي شود. 
كنوانسيون جديدي كه سالح هاي خوشه اي را ممنوع مي كند در دابلين در مه 2008 تدوين 
شده و از 3 دسامبر 2008 براي امضاء مفتوح است. بر طبق ماده 1 كنوانسيون مربوط به سالح هاي 
خوشه اي، هر دولت متعهد است كه اوالً از سالح هاي خوشه اي استفاده نکند، ثانياً توليد، گسترش، 
ذخيره سازي، نگهداري يا انتقال سالح هاي خوشه اي را مستقيم يا غير مستقيم انجام ندهد و ثالثًا 

دولت ديگر را در انجام فعاليت هاي ممنوع، كمک، تشويق يا ترغيب نکند. 
استفاده از بمب هاي آتش زا از سوي اسرائيل در هجوم عليه باريکه غزه، هرچند داراي منع 
مطلق بين المللي نيست، ليکن استفاده از آن ها بر عليه اهداف نظامي كه در ميان مناطق مسکوني و 
غيرنظامي قرار گرفته است، نقض صريح ماده 2 پروتکل سوم ممنوعيت يا محدوديت استفاده از 
سالح هاي آتش زا )1980 ميالدي( است. بر اساس بند 2 و3 ماده 2 اين پروتکل، در هيچ شرايطي 
استفاده از بمب هاي آتش زا بر عليه نظامياني كه در درون جمعيت غيرنظامي قرار گرفته اند، مجاز 
نيست. ضمن اينکه در استفاده از آن برعليه اهداف نظامي نيز بايد نهايت دقت در كاهش تلفات 

مبذول گردد. 
كميته حقيقت ياب شوراي حقوق بشر در مورد استفاده از خمپاره ها معتقد است كه اين سالح 
از جمله سالح هايي است كه قدرت تشخيص بين اهداف در آن وجود ندارد، از اين رو به كارگيري 

آن در مناطقي كه احتمال مي رود غيرنظاميان در آن حضور داشته باشند، مناسب نيست.
انفجاري حاوي ذرات متراكم توسط نيروهاي رژيم  گزارش هايي مبني بر كاربرد سالح هاي 
چنين  كاربرد  نتوانسته اند  غزه  در  بين الملل  عفو  محققين  البته  دارد.  وجود  غزه  در  صهيونيستي 
سالح هايي را اثبات كنند؛ اما در مصاحبه با پزشکان معالج مجروحان، آنها كاربرد اين سالح ها را 
مورد تأييد قرار دادند. اين سالح ها حاوي پودري از مواد بسيار منفجره به همراه فلزهايي با چگالي 
باال از جمله تنگستن هستند كه آثار ناگهاني و زيانبار و حتي مرگبار در محل انفجار دارند. اين نوع 
سالح ها به طور مشخص بر طبق حقوق بين الملل ممنوع نيستند اما آثار زيانبار طوالني مدت اين 
تسليحات بر سالمتي افراد، اين ضرورت را ايجاب مي كند كه مطالعات و بررسي الزم در خصوص 

كاربرد آنها در حقوق بين الملل انجام پذيرد. 
پزشکان با اشاره به برخي آثار غير عادي بر بدن قربانيان خاطر نشان كرده اند كه احتماالً اين 
آثار ناشي از اين سالح ها است و البته تصريح كرده اند كه درمان اين مجروحان به دليل نامعين بودن 
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ماهيت تسليحاتي كه منجر به بروز جراحت شده، بسيار مشکل است.در صورتي كه مشخص شود 
چنين سالح هايي منجر به بروز زخم و جراحت هاي زائد و رنج غير ضروري مي شوند يا كاربرد 
آنها ناقض مفاد پروتکل الحاقي اول به كنوانسيون سالح هاي متعارف )1980( است، نه تنها كاربرد 
اين سالح ها عليه غيرنظاميان ممنوع است، بلکه طرفين مخاصمه مجاز به استفاده از آنها عليه نظاميان 

نيز نيستند. 

ب(	كاربرد	غيرقانوني	و	وسيع	فسفر	سفيد	در	خالل	عمليات	نظامي
 در اين مبحث ضروري است قبل از هر چيز به ماهيت فسفر سفيد و آثار جانبي آن پرداخته شود. 
فسفر سفيد ماده اي شيميايي است كه در تماس با اكسيژن مشتعل مي شود و دود زيادي از آن پخش 
مي گردد و با بويي شبيه به سير، در مدت تقريباً 7 دقيقه مي سوزد. فسفر سفيد در تماس با اكسيژن 
مشتعل شده، تا بيش از 1500 درجه فارنهايت يا 816 درجه سلسيوس و تا زماني كه هيچ اكسيژني 
با  وجود نداشته باشد يا ذخيره اكسيژن تمام شود، قدرت اشتعال دارد. در مواجهه فسفر سفيد 
پوست بدن، سوختگي هاي عميق و دايمي پديد مي آيد كه گاه عمق سوختگي ها تا مغز استخوان 
نيز مي رسد. عفونت و جذب مواد شيميايي در پوست به خساراتي جدي منتهي مي شود و در بيشتر 

موارد با مرگ همراه است. 
فسفر سفيد در تسليحات نظامي، بمب ها، راكت ها و خمپاره اندازها به كار مي رود و اساساً به 
منظور مه آلود كردن صحنه اقدامات نظامي از آن استفاده مي شود. پس از برخورد چنين تسليحاتي 
با زمين يا با تركش هاي هوايي، فسفر سفيد موجود در تسليحات از خود دود سفيد متراكمي ساطع 
مي كند كه نيروهاي نظامي با استفاده از آن استتار كرده، به راحتي مي توانند جابه جا شوند. عالوه 
براين، دود حاصل در ديد ماوراي قرمز و سيستم هاي ردياب اختالل ايجاد كرده، با ايجاد مانع، 
از نيروهاي نظامي در برابر موشک هاي ردياب و هدايت شونده محافظت مي كند. فسفر سفيد به 
خودي خود يک سالح شيميايي محسوب نمي شود و كاربرد آن ممنوع نيست. با اين حال، مانند بقيه 
سالح هاي ديگر، حقوق بشردوستانه بين المللي در توسل به سالح هاي حاوي آن ها اصولي بنيادين را 
به عنوان محدوديت هاي ضروري بيان كرده كه در مباحث آتي به تفصيل به آن پرداخته خواهد شد.
گزارش ديده بان حقوق بشر در خصوص كاربرد وسيع فسفر سفيد در اثناي اقدامات نظامي 22 
روزه عليه مردم غزه كه از 27 دسامبر 2008 تا 18 ژانويه 2009 ادامه يافته و به اقدامات »هدايت 
عملياتي طرح« نيز مشهور گشته، بر مبناي بررسي هاي دقيقي كه در غزه انجام گرفته و با مطالعه 
و بررسي شواهد عيني و گفتگو با برخي از مصدومين نگاشته شده است. از نگاه ديده بان حقوق 
بشر با توجه به بررسي هاي به عمل آمده، اسناد، جراحت هاي به وجود آمده در بدن آسيب ديد گان و 
همچنين نشانه هاي به جا مانده در منطقه، رژيم صهيونيستي از فسفر سفيد در برخي از تسليحات به 
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كار رفته در حمله  نظامي استفاده كرده است.

	بند	سوم(	توصيف	كيفري	اقدامات	جنگي	رژيم	صهيونيستي
محاصره نوار غزه و به قحطي كشاندن مردم غيرنظامي و كشتار غيرنظاميان طبق كنوانسيون هاي 
1949 ژنو كه اسرائيل به عضويت آن ها درآمده، و نيز براساس پروتکل هاي الحاقي 1977 و طبق 
موازين عرفي حقوق بين الملل، اعمالي هستند كه واجد وصف مجرمانه بوده و جرم بين المللي 
قلمداد مي شوند. ارتکاب اين اعمال مسئوليت فردي و شخصي آن دسته از مقامات اسرائيلي كه به 

اين اقدامات مبادرت ورزيده اند را دامن مي زند.
تابع  يافت  ادامه   2009 ژانويه   18 تا   2008 دسامبر   27 از  كه  غزه  در  مسلحانه  مخاصمات 
كنوانسيون هاي چهارگانه 1949 ژنو و پروتکل الحاقي اول مي باشد. اين نکته بارها در قطعنامه هاي 
بين المللي دادگستري در قضيه ديوار حائل )2004(، هيأت  امنيت، رأي مشورتي ديوان  شوراي 
تحقيق سازمان ملل متحد در مورد غزه و نيز مواردي ديگر حتي مورد تأييد دادگاه هاي داخلي رژيم 

اشغالگر قدس نيز قرار گرفته است. 

1-	جنايت	جنگي
جنايت جنگي، جنايتي است كه ارتکابش، نقض حقوق بشردوستانه بين المللي ناظر بر درگيري هاي 
مسلحانه را درپي دارد و يکي از شديدترين موارد نقض حقوق بين الملل بشردوستانه در جنگ هاي 
بين المللي يا داخلي است. جنايات جنگي، نقض هاي جدي مقررات عرفي يا معاهده اي حقوق 
شده  حمايت  مهم  ارزش هاي  نقض  بايد  كه  هستند  مسلحانه  مخاصمات  مورد  در  بشردوستانه 
محسوب گردند و نتايج مهم و گسترده اي براي قربانيان داشته،  مطابق حقوق عرفي يا معاهده اي، 

متضمن ايجاد مسئوليت كيفري فردي براي مرتکبين باشند. 
 براساس بند 2 ماده 8 اين معاهده، جنايات جنگي چنين تعريف شده است:

»الف- نقض فاحش كنوانسيون هاي 12 اوت 1949 ژنو...
ب- ساير تخلفات فاحش از قوانين عرف هاي قابل اعمال در درگيري مسلحانه بين المللي در 

چارچوب شناخته شده حقوق بين الملل يعني هر يک از اقدامات زير....
ج- استفاده عمدي از به قحطي كشاندن غيرنظاميان به عنوان روش جنگي از طريق محروم كردن 
آن ها از كاالهاي اساسي و ضروري براي بقاي شان از جمله ايجاد مانع عمدي فراروي كمک هاي 

امدادي ارائه شده براساس كنوانسيون هاي ژنو«. 
بنابر مستندات و شواهدي كه عفو بين الملل ارائه كرده، وقوع جنايات جنگي و ديگر موارد 
نقض جدي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جنگ 22 روزه غزه محرز است. همچنين كميته 
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حقيقت ياب شوراي حقوق بشر نيز در گزارش خود اذعان مي كند كه، عالوه بر محروميت از آزادي 
و نقض حقوق قانوني واجب االجرا، وضعيت برخي از شهروندان غيرنظامي فلسطيني اسير نشان 
مي دهد كه روش تعامل با غيرنظاميان فلسطيني از سوي نظاميان اسرائيلي هميشه بر اساس بدرفتاري 
هدفمند و مستمر و زير پا گذاشتن كرامت انساني و رفتار تحقيرآميز بوده و اين امر با اصول قوانين 
بين المللي در امور حقوق بشر و اعالميه جهاني حقوق بشر تناقض دارد. به باور كميته، اين رفتار 
به مثابه مجازات جمعي اين غير نظاميان و اقدام به ترساندن آن ها و ايجاد رعب و وحشت در بين 

آن هاست كه نقض آشکار معاهده ژنو و جنايت جنگي محسوب مي شود. 
بر نقض هاي عمده  بين المللي، عالوه  يافته در مخاصمات مسلحانه  ارتکاب  جنايات جنگي 
كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو، نقض هاي ديگر قوانين و عرف هاي مسلم حقوق بين الملل را نيز 
در برمي گيرد كه شامل كنوانسيون هاي چهارم الهه )1907( و پروتکل الحاقي اول )1977( مربوط 
به كنوانسيون هاي چهارم ژنو است. براي شمول اين بخش الزم نيست كه قرباني جزء »اشخاص 
مورد حمايت« باشد؛ زيرا كنوانسيون چهارم الهه بيشتر درصدد حمايت از خود رزمندگان است، 

نه غيرنظاميان. 

2-	جنايات	عليه	بشريت
 اصل و ريشه اين مفهوم به دادگاه جنايتکاران جنگي نازي در سال 1945 باز مي گردد كه براي 
نخستين بار در منشور محکمه بين المللي نورنبرگ بکار برده شده است. منشور 1945 نورنبرگ كه 
پيش نويس آن توسط دولت اياالت متحده )به عنوان پيروز جنگ و براي تعقيب رفتارهاي مجرمانه 
طرف شکست خورده بي نياز از توجه به رفتارهاي مشابه خود اين كشور( نوشته شد، نوع جديدي 
از جنايات بين المللي را براي تحت پيگرد قرار دادن نازي ها در ارتباط با موضوع يهوديان تدوين 
و وضع كرد. اين جنايت در زمره شنيع ترين و شديدترين جناياتي است كه نگراني بين المللي را به 
همراه دارد، چرا كه اين جنايات، به تعبير پاره اي از حقوقدانان، چنان وقيح و منزجر كننده هستند 

كه تن كرامت انساني را به لرزه در مي آورند. 
جنايت عليه بشريت شامل كشتار، اذيت و آزار، ريشه كن كردن و اعمال غيرانساني مشابه ديگر 
به عنوان بخشي از يک حمله گسترده و سازمان يافته عليه جمعيت غيرنظامي و با علم به اين حمله 
صورت گرفته است. به عقيده كميته حقيقت ياب اتحاديه عرب، اقدامات نيروهاي نظامي رژيم 
صهيونيستي از اينچنين خصيصه اي برخوردار بوده و مي توان آن ها را به  عنوان جنايت عليه بشريت 
طبقه بندي كرد. نظر به اينکه جنايت عليه بشريت حتي در زمان صلح نيز قابل تحقق است، وقوع آن 
بستگي تام به وقوع درگيري مسلحانه ندارد. از اين روست كه مفهوم حمله در جنايات عليه بشريت، 
فراتر از »حمله مسلحانه« به مفهوم حقوق بشردوستانه است. به واقع، اين مفهوم هم »اعمال توأم با 
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كاربرد زور يا توأم با اجبار و الزام« را در بر مي گيرد. بر اين اساس، »از لحاظ شرايط تحقق جنايات 
عليه بشريت نيز چون اين حمالت در چارچوب يک حمله گسترده يا سازمان يافته از سوي رژيم 
انجام گرفته و موجب بروز نتايجي چون قتل، نابودسازي، اخراج يا انتقال جمعيت و اذيت و آزار 
غيرنظاميان مي شود، مي تواند تحت اين عنوان كه در ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي ذكر 

شده است، طبقه بندي شود«. 
برنامه ريزي و اقدام هدفمند عليه افراد و اهداف غيرنظامي و اتخاذ اقدامات منتهي به كشتار و 
قتل عمدي مردم، تخريب گسترده اماكن غيرنظامي، سلب امکان زندگي عادي مردم، مصداق بارز 
جنايت عليه بشريت است. كليه اين اقدامات در عملکرد رژيم صهيونيستي در جنگ 22 روزه و 
حتي قبل و بعد از آن نيز مشهود است. سازمان هاي بين المللي غيردولتي و همچنين مقامات شوراي 

حقوق بشرملل متحد نيز بر اين مسأله تأكيد نموده اند. 
 به اين ترتيب، جنايات صورت گرفته از سوي فرماندهان، سربازان و سران سياسي و نظامي 
رژيم اسرائيل كه به صورت كاماًل سازمان يافته و فراگير برعليه جمعيت غيرنظامي ساكن در غزه 
صورت پذيرفته، داري انطباق كامل با جنايات عليه بشر است و اثبات تحقق آن داراي دشواري 

كمتري نسبت به جرم نسل كشي است. 

الف(	راهكارهاي	ممكن	براي	تعقيب	و	محاكمه	در	ديوان	كيفري	بين	المللي
اصول و قواعد حقوق بشردوستانه، مالحظات اوليه انساني را باز مي تابد كه به عنوان حداقل مقررات 
الزام آور براي طرز رفتار در درگيري هاي نظامي از هر نوع شناخته شده اند و وقتي ارتکاب اين 
اعمال مجرمانه مسئوليت آور است، به نظر مي رسد كه تعهد بين المللي دولت ها به تعقيب و محاكمه 

جنايتکاران جنگي هم در پي آن مطرح باشد.
متعهد است كه  ژنو  كنوانسيون هاي چهارگانه  اعضاي  از  يکي  به عنوان  اشغالگر قدس  رژيم 
بررسي هاي الزم و مقتضي را در مورد جنايات بين المللي ارتکابي در جنگ 22 روزه غزه داشته 
باشد و در صورت وجود مستندات كافي، مبني بر ارتکاب آن جنايات توسط نيروهاي خود، اقدام 

به شناسايي، تعقيب و محاكمه مرتکبين جنايات بين المللي كند. 
نقض فاحش حقوق بين المللي بشردوستانه، چه به طور عامدانه و چه از روي قصور و تقصير، 
جرم جنگي محسوب و منجر به تحقق مسئوليت كيفري مرتکبان مي شود. جنايات جنگي مشتمل 
بر حمله عامدانه به غير نظاميان يا حمله بدون رعايت اصل تفکيک و همچنين حمله بدون رعايت 
اصل تناسب ميان منفعت نظامي پيش بيني شده و ضرر و زيان وارد بر غيرنظاميان و غيره است. 
افراد بايد در قبال ارتکاب جنايات جنگي، و معاونت و مساعدت در وقوع چنين جرايمي به لحاظ 
كيفري مسئول قلمداد شوند. مرتکبين جنايات جنگي در راستاي تضمين احترام به حقوق بين الملل 
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بشردوستانه و اجراي حقوق بين الملل بشر و هم چنين حمايت و ارتقاي اصول و مفاد مندرج در 
اعالميه جهاني حقوق بشر و برطبق صلح و عدالت كه در منشور ملل متحد درج شده است، محاكمه 

و مجازات مي شوند. 
 يکي از مهمترين نهادهايي كه در حوزه تخصصي تعقيب، محاكمه و مجازات مرتکبان جنايات 
بزرگ بين المللي پيش بيني شده است، ديوان كيفري بين المللي است كه از سال 2002 رسماً فعاليت 

خود را آغاز كرده است. 
رژيم صهيونيستي اساسنامه رم را هنوز تصويب نکرده، اما امکان تعقيب نيروهاي اين رژيم 
در ديوان منتفي نيست. تأثير اساسنامه رم بر دولت هاي غيرعضو و اتباع آن ها از مسائلي است كه 
همواره نگراني و مخالف دولت هاي غيرعضو را به دنبال داشته است تا آنجا كه برخي دولت ها از 
جمله اياالت متحده امريکا براي ممانعت از اعمال صالحيت ديوان بر اتباعشان اقدامات مهمي انجام 

داده اند. مطابق اساسنامه، ديوان در سه حالت داراي صالحيت بر اتباع دولت هاي غيرعضو است:
1. ارتکاب جنايتي توسط اتباع اين دولت ها در قلمرو يک دولت عضو،

2. ارجاع وضعيت از سوي شوراي امينت،
3. اعالم رضايت دولت غيرعضو براي اعمال صالحيت بر اتباعش.

در دو حالت نخست، رضايت دولت ثالث، پيش شرط اعمال صالحيت ديوان نيست. البته بايد 
در نظر داشت كه اعمال صالحيت ديوان بر اتباع دولت هاي غيرعضو در اين شرايط، تأثيري بر 
مسئوليت دولت هاي مزبور ندارد و موجد تعهداتي براي آن ها نخواهد بود. به اين ترتيبت از دو راه 
امکان اعمال صالحيت ديوان بر جنايات ارتکابي در غزه پيش بيني مي شود: اول، صدور اعالميه اي 
مطابق ماده )3(12 اساسنامه توسط رژيم صهيونيستي و دولت خودگردان فلسطين كه موجب آن، 
صالحيت ديوان را نسبت به جنايات مربوط به جنگ غزه بپذيرد. دوم، ارجاع وضعيت غزه مطابق 
بند ب ماده 13 اساسنامه رم توسط شوراي امنيت به دادستان، همان طور كه در قضيه دارفور سودان 
محقق گرديد. با توجه به »كم كاري« شوراي امنيت در حل قضيه فلسطين، در آينده نزديک نمي توان 
اميد چنداني به اين شورا داشت؛ امري كه حتي ديوان بين المللي دادگستري نيز در رأي مشورتي 

خود درباره ابعاد حقوقي ساخت ديوار حائل از سوي رژيم اسرائيل بدان اذعان كرد. 
معهذا، با توجه به استدالل ديوان بين المللي دادگستري در رأي مشورتي خود درباره ديوار حائل، 
مبني بر اينکه براساس منشور سازمان ملل اوالً و بالذات مسئول حفظ صلح و امنيت بين المللي 
امکان وجود  اين  است،  اين مجمع  تبع صالحيت هاي  به  امنيت  است و صالحيت هاي شوراي 
دارد كه مجمع عمومي با تکرار رويه خود، مستقاًل اقدام كرده و وضعيت غزه را به ديوان كيفري 
بين المللي ارجاع دهد. فلذا با توجه به اينکه ديوان كيفري بين المللي طبق بند 1b ماده 21 اساسنامه 
ملزم به اجراي قواعد و اصول حقوق بين الملل در كنار مفاد اساسنامه است، و با توجه به اينکه رأي 
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مشورتي ديوان بين المللي دادگستري كاشف از اين اصول و قواعد بود، و نه پديدآورنده آن، مانعي 
براي پذيرش ارجاع مجمع عمومي به ديوان كيفري بين المللي وجود ندارد. اين راه حل با توجه به 
موضعگيري هاي قابل قبول اعضاي مجمع عمومي در قبال جنايات رژيم اسرائيل مي تواند به عنوان 

مؤثرترين راهکار در پيش روي جامعه جهاني قرار گيرد. 
در رابطه با راهکار دوم، يعني ارجاع وضعيت توسط شوراي امنيت، در وهله اول بايد شوراي 
امنيت به عنوان اصلي ترين ركن حافظ صلح و امنيت بين المللي، موضوع غزه را بر اساس فصل هفتم 
منشور ملل متحد، تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي قلمداد و بر همين اساس وضعيت آن را 
به ديوان ارجاع كند كه عدم عضويت رژيم صهيونيستي در ديوان هم مانعي محسوب نخواهد شد. 
در مرحله بعد، ديوان به عنوان يک نهاد قضايي مستقل، تشخيص نهايي را بر عهده دارد و در مورد 
تعقيب، محاكمه و مجازات متهمين به ارتکاب جنايات بين المللي در غزه تصميم خواهد گرفت. 
البته بايد توجه داشت كه شوراي امنيت بحث سودان را كه فاجعه اي به مراتب كم شدت تر از قضيه 

غزه بوده است را به ديوان ارجاع داده است.
يکي ديگر از راهکارهاي موجود انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادستان طبق مواد 12 و 13 
بر اساس ماده 12 اساسنامه »كشوري كه عضو اساسنامه ديوان نيست  اساسنامه ديوان مي باشد، 
مي تواند با ثبت بيانيه اي نزد ديوان، صالحيت اين مرجع را در مورد موضوع خاصي بپذيرد....« و 
ماده 13 اساسنامه ديوان »ديوان مي تواند صالحيت خود را در مورد جرايم مندرج در ماده 5 اساسنامه 
براساس  و  مورد جرايم  در  را  تحقيقاتي  ابتدائاً  دادستان  نمايد:.... ج(  اعمال  زير  موارد  در  خود 
اختيارات ماده 15 انجام دهد«. اين موضوع نيز به خواست دادستان باز مي گردد. اگر دادستان تمايلي 
به انجام تحقيقات مقدماتي داشت، مي تواند با وجود اسناد و مدارک به اين كار دست زند. اما 

دادستان ديوان اعالم نموده است كه تمايلي براي اين كار ندارد و مستقاًل عمل نخواهد كرد. 
همچنين يکي ديگر از راهکارهاي بعدي، ارايه دادخواست از طريق سازمان هاي غيردولتي طبق 
ماده 86 آيين دادرسي ديوان است، ماده 86 آيين دادرسي ديوان به سازمان هاي غيردولتي مجوز مي دهد 
تا خواستار تحقيق و پيگيري موضوعي توسط دادستان ديوان كيفري بين المللي شوند. در اين خصوص، 
يک گروه از حقوقدانان لبناني به سرپرستي خانم الخنسي، دادخواستي را به ديوان ارائه نموده اند كه 
دادستان ديوان در حال بررسي آن است. البته در آخرين اظهار نظر، دادستان اعالم نموده است مي تواند 
بر اساس اين دادخواست، اقدام به تحقيقات مقدماتي نمايد. بايد دو نکته را در اين زمينه خاطرنشان 
نمود: 1- دادخواستي كه به وسيله سازمان هاي غيردولتي ارائه مي شود فقط براي آغاز تحقيقات مقدماتي 
است و نمي تواند منجر به رسيدگي شود. 2- انجام تحقيقات مقدماتي كه دادستان با آن موافقت نموده 
است با ماده 12 و 13 اساسنامه متفاوت است. زيرا اين تحقيقات به تبع دادخواست خواهد بود. در 

حالي كه انجام تحقيقات مقدماتي ناشي از ماده 12 و 13 اساسنامه به صورت مستقل است.
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نتيجه	گيري
بي شک نقض فاحش حقوق بشردوستانه توسط رژيم صهيونيستي در غزه اعم از نقض فاحش 
كنوانسين هاي 12 اوت 1949 ژنو از جمله كشتار عمدي مردم غيرنظامي غزه به صورت كوركورانه 
و بدون تفکيک، حمله به اهداف غيرنظامي در غزه و انهدام اموالي كه هيچ گونه ماهيت نظامي 
نداشته اند، استفاده از سالح هاي كور و ممنوعه، استفاده از روش هاي جنگي ناقض اصول تفکيک، 
درگيري  در  آسيب پذير  گروه هاي  از  خاص  حمايت هاي  نقض  غيرضروري،  رنج  و  درد  ايجاد 
نيروهاي  به  و همچنين حمله  بيماران  و  مجروحان  عام  قتل  و  بيمارستان ها  به  مسلحانه، حمله 
امدادي و قتل اعضاي اين گروه ها، تخريب گسترده محيط زيست نوار غزه، استفاده عمدي رژيم 
صهيونيستي از به قحطي كشاندن غيرنظاميان به عنوان روش جنگي از طريق محروم كردن مردم غزه 
از دسترسي به كاالهاي اساسي و ضروري از جمله ايجاد مانع عمدي فراروي كمک هاي امدادي 
ارائه شده براساس كنوانسيون هاي ژنو و استفاده از مهمات و سالح هاي حاوي فسفر سفيد در غزه، 
مغاير با تعهدات به رسميت شناخته شده رژيم صهيونيستي است )البته اقدام اسرائيل مبني بر انکار 
اوليه كاربرد اين سالح و سپس سکوت و عدم پاسخگويي آن مي تواند مؤيد اين واقعيت قلمداد 

شود.( 
به نظر نگارنده نهادهاي بين المللي همچون شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مجمع عمومي 
به جهت مقابله با بي كيفري جنايتکاران جنگي در جنگ 22 روزه غزه و به منظور تضمين حقوق 
انساني مردم غزه و پيشگيري از استمرار آن ها و همچنين اجراي عدالت و شناسايي اقدامات رژيم 
صهيونيستي به عنوان تهديد صلح و امنيت بين المللي و نقض صلح طبق فصل هفتم منشور ملل 
متحد مي توانست ضمن تصويب قطعنامه هاي الزام آور و مؤثر، به تخلفات مکرر و فاحش رژيم 
صهيونيستي در غزه خاتمه داده يا ارجاع آن به ديوان كيفري بين المللي و يا تشکيل دادگاه هاي 
فراهم ساخته و  را  به جنايات سران رژيم صهيونيستي در غزه  بين المللي ويژه جهت رسيدگي 

انتظارات جامعه بشري را عملي نمايند. 
همچنين عکس العمل سازمان كنفرانس اسالمي و اقدام يکجانبه دولت هاي عضو عليه رژيم 
صهيونيستي مبني بر تحريم اقتصادي و سياسي نيز يکي ديگر از راهکارهاي ممکن براي مجازات 
مي باشد. همچنين با توجه به وقوع جنايات جنگي در غزه، رژيم صهيونيستي بايد در خصوص 
تعقيب و محاكمه جنايتکاران جنگي تعهدات بين المللي خود را عمل كند و در صورت استنکاف 
رژيم غاصب صهيونيستي از محاكمه و مجازات عامالن جنايات ارتکابي در غزه، دولت هاي ديگر 
مطابق ماده 146 كنوانسيون ژنو يا اعمال صالحيت جهاني دادگاه هاي داخلي در خصوص جنايات 
جنگي و عرف بين المللي و رويه قضايي بين المللي در خصوص جنايات ضد بشري اين رژيم حق 

تعقيب و مجازات و يا استرداد اين افراد را دارند.
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نگاهی بر نقش و جايگاه وكيل مدافع كيفری در اياالت متحده آمريکا*
)بخش دوم و پايانی(

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

6-	مسائل	مرتبط	با	وكيل	مدافع	كيفری
6-	1-	مقايسه	وكيل	مدافع	خصوصی	با	وكيل	تعيينی	)منصوب(	

در حالی كه مقايسه انواع مختلف نظام های دفاع از افراد معسر ارزشمند است در عين حال مهم 
است كه مورد توجه قرار گيرد كه آيا متهمانی كه خود به هزينه شخصی وكيل خصوصی استخدام 
می كنند در مقايسه با وكالی منصوب دادگاه به نحو بهتری از آنها دفاع می شود؟ پاسخ به اين سوأل 
بستگی به اين امر دارد كه شما از چه كسی پرسش كنيد و همچنين شما كيفيت دفاع را چگونه 

ارزيابی و مورد سنجش قرار می دهيد.
از نظر موكل تصور غالب اين است كه متهمان دارای وكيل خصوصی در مقايسه با متهمان 
و  فينی   ،1978 )كاسپر،  می شود.  برخوردار  بهتری  معاضدت  از  دادگاه  توسط  تعيينی  وكالی  با 

جکسون، 1991، وايس، 2005(
داليل متعدد اين نظريه عبارتند از:

اول – وكالی مدافع عمومی و وكالی انتصابی به طور گسترده  به عنوان حقوق دا نانی در نظر 
گرفته می شوند كه مانند دادستان برای دولت كار می كنند. به همين ترتيب، تعداد زيادی از متهمان، 
وكالی تعيين شده  ی خود را شريک و همدم دادستان دانسته و دارای نظر مثبت و موافق منافع 
خود نمی دانند. البته اين برداشتی طبيعی است كه مردم ))دريافت می كنند(( آنچه را كه ))برای آن 
می پردازند((. بنابراين اگر آنها يک وكيل را بدون پرداخت وجه استفاده كنند، او نبايد خيلی خوب 

باشد! اين تفکر از بين برود آنها »شغلی واقعی« خواهند داشت. )كاسپر، 1978(
تفاوت هايی  كه  است  داده  نشان  تحقيق  نادرست هستند.  واقعًا  برداشت ها  اين  كه  در حالی 
وجود دارد كه در آن وكالی خصوصی و تعيينی كار خودشان را انجام می دهند. يک تفاوت ميزان 
زمانی است كه انواع مختلف وكالء نسبت به موكلين شان صرف می كنند. وكاليی كه به وسيله ی 
موكالن بکار گرفته شده و با پرداخت حق الوكاله صورت می گيرد وقت بيشتری را در مقايسه با 
وكالی انتصابی و تعيينی برای موكالشان صرف می كنند. اين اختالف به علت تعداد گسترده ی 
دعاوی است كه وكالی مدافع عمومی دارند و تعداد موكالنی است كه آنها بايد در يک روز معين 
مالقات كنند. وكالی خصوصی با پرونده های كمتر قادر به مالقات موكالن خود در اغلب موارد 
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بوده و به درخواست های آنها برای روبرو شدن و ديدارشان سريعًا پاسخ دهند. 
می كنند،  ثبت  را  بيشتری  درخواست های  وكالی خصوصی  كه  است  كرده  ثابت  تحقيقات 
با اعضای  بيشتر  انتصابی  با وكالی  بيشتر در جلسات رسيدگی حاضر می شوند، و در مقايسه 
خانواده مالقات می كنند. چنين عناصری ميزان تالشی را نشان می دهد كه وكيل نسبت به پرونده 
انجام می دهد و حق الوكالله پرداخت شده به وكيل را توجيه می كند. اين تالش ها اين احساس 
تا  انجام می دهد  را  مبارزه می كند و هر كاری  آنها  برای  ايجاد می كند كه كسی  را در موكالن 
حتی االمکان نتيجه مثبت بدست آورد. به داليل ذكر شده، وكالی خصوصی به صورت مستمرو 
براساس  دادگاه  شده  تعيين  وكالی  با  مقايسه  در  شده  ارائه  دفاعيات  كيفيت  برمبنای  پيوسته 

دفاعيات به عمل آورده، نرخ های باالتری را وصول می كند.
به هرحال، برحسب نتايج دعوا، تحقيقات بطور پيوسته اشاره داشته كه نوسان و اختالفی در 
نتايج دعوی بين وكالی بکار گرفته شده ی خصوصی و تعيينی مشاهده نشده. )هانسون، ِهويت، 
استروم و الم واردياس، 1992 و وايس، 2005( همچنين تفاوت مهم و قابل توجهی در نرخ رد 
شکايت، محکوميت، و صدور حکم به مجازات بعد از محکوميت نسبت به دعاوی با وكالت 
انتخابی توسط خود متهم و وكالت تعيينی وجود ندارد. به عالوه، هرگونه اختالف يافت شده در 
نتايج دعوی، به علت عناصری از قبيل نوع وكيل، به ويژه نژاد، درآمد، سابقه ی كيفری و وضع 
آزادی قبل از محاكمه می باشد. در حالی كه معموالً وكالی خصوصی دعاوی بيشتری را می توانند 
ثبت كرده و در رسيدگی ها بيشتر حاضر شوند. البته اين اعمال لزومًا و قهراً علت ايجاد نتايج 

بهتر دعاوی نيست.

6-2-	معاضدت	مؤثر	وكيل
در دهه ی 1970، ديوان عالی امريکا توضيح داده بود كه طبق چه شرايطی متهمان معسر استحقاق 
انتصابی  وكيل  الزم  توانايی  و  دارند. صالحيت  را  دولتی  هزينه ی  با  وكيل  معاضدت  و  كمک 
برای دفاع از متهم فاقد توانايی  مالی كمتر روشن شده است. در سال 1970، ديوان عالی صريحًا 
مقرر داشت كه حق استفاده از وكيل شامل حق معاضدت مؤثر وكيل نيز می باشد. ديوان عالی به 
اختصار در دعوای مک مان عليه ريچارد سان )1970( بيان می كند؛ اگر هدف حق بهره مندی از 
وكيل تضمين شده در قانون اساسی قرار است محقق شود، متهمان نمی توانند به امان وكالی فاقد 

صالحيت و توانايی رها شوند.
ديوان آشکارا اگر چه ثابت كرد كه متهم حق معاضدت مؤثر دارد ليکن تعريف نکرد كه چه 
درجه ای از اعمال معاضدت به اندازه ی كافی مؤثر تلقی می شود. تا نيمه ی دهه ی 1980 ميالدی، 
تعدادی تعريف و معيار مختلف و متنوع راجع به وكالت مؤثر در دادگاه های فدرال و ايالتی مطرح 
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شد. ضابطه هاي اعمال شده به وسيله دادگاه ها، شامل موارد زير بود: آيا كارايی وكيل »از چنان 
نوعی است كه به وجدان دادگاه شوک وارد كند و آيا رسيدگی ها موجب لغو و بيهوده كردن 
عدالت می شود« »صالحيت و توانايی متعارف« »از حداقل استاندارد دفاع حرفه ای و تخصصی« يا 
»]مشخص شده بوسيله[ تالش های مستمر و مهارت های عرفی«. اين استانداردها هر چند واضح 
و آشکار بود، ليکن آن چنان موسع و تعريف ناشده و ناقص بوده كه عماًل غيرقابل استفاده باقی 

ماند. 
در پرتو اين معيارهای مختلف، در قضيه استريک لند عليه واشنگتن )1984(، ديوان عالی 
اياالت متحده ضابطه ای را در ارزيابی عدم اثربخشی دعوای وكيل مطرح كرد، قاضی اُ كونور از 
سوی اكثريت اعضای هفت نفره می نويسد: معيار برای قضاوت ادعای عدم كارآيی و اثربخشی 
اين است كه آيا عملکرد وكيل آن چنان كاركرد مناسب فرآيند اتهامی را تضعيف كرده كه محاكمه 
نتواند متکی بر حصول نتيجه ی عادالنه باشد. برای تعيين اين كه اين شرط محقق شده است، 

ديوان  عالی ضابطه ی دوبخشی زير را ارائه كرد:
1- آيا عملکرد و اجرای تعهد وكيل؛ ناكارآمد و ناقص بود؟ 

2- و اگر چنين بود، آيا اجرای ناقص به متهم صدمه و لطمه زد؟
در بررسی قسمت اول، ديوان عالی رأی داد كه دادگاه بايد مورد ارزيابی قرار دهد كه آيا " در 
پرتو همه ی شرايط و اوضاع و احوال، فعل يا ترک فعل معين خارج از طيف گسترده ی معاضدت 
واجد صالحيت تخصصی و حرفه ای است." اكثريت ديوان عالی رأی دادند كه »وكيل قويًا فرض 
می شود معاضدت كافی را ارائه داده است و همه ی تصميمات مهم در اجرای قضاوت تخصصی 
متعارف و معقول را به عمل آورده است. »مهم يادآوری اين نکته است كه تصميمات متخذه 

درباره ی استراتژی در ادراک توسط وكيل پيش بينی نشود.«
نتيجه  غيرمؤثر  معاضدت  ادعای  تعيين شود،  قبول  قابل  استانداردهای  زير  وكيل  اقدام  اگر 
نخواهد داد مگر اين كه اثبات شود عدم كارايی وكيل به متهم لطمه و زيان وارد كرده است. اين 
قسمت ايجاب می كند كه احتمال متعارفی به اسثتنای اشتباهات غيرمتعارف وكيل وجود داشته 
كه نتيجه رسيدگی را متفاوت كرده است. ديوان عالی در پی توضيح اين امر شد كه يک احتمال 

متعارف، »يک احتمال كافی برای تضعيف اعتماد و اطمينان در نتيجه است.«
تحقق معيار دو قسمتی مطرح شده توسط ديوان عالی در قضيه »استريک لند« بسيار سخت 
قابل پذيرش بنظر ميرسد. خصوصًا، قسمت دوم " اضرار به متهم " به سختی قابل قبول و اثبات 
است. در اكثر محاكمات كيفری، ادله موسعی عليه متهم وجود دارد. يک دادگاه در رسيدگی به 
ضرر و لطمه اجتماعی وارده به متهم به موجب عدم كارايی و عدم اثربخشی، مورد مالحظه قرار 
می دهد كه آيا يک وكيل توانمند و واجد صالحيت، می تواند در نتيجه تغيير ايجاد كند. بطور 
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خاص، يک متهم بايد اثبات كند كه اشتباهات وكيل آن چنان مهم و جدی بوده است كه او را 
از يک محاكمه منصفانه و قابل اعتمادی محروم كرده است، نه صرفًا اين كه نتيجه متفاوت بوده 
دادگاه ها  بسيار زياد دعاوی كه در آن معاضدت غيرمؤثر وكيل مطرح می شود،  اكثر  است. در 
تشخيص داده اند كه يا اقدام وكيل متعارف بوده است و يا اين كه نتيجه ی محاكمه با وجود زير 

استاندارد بودن اقدام همان بوده است و خواسته و ضرر و زيان را رد كرده است.
به هر حال مجموعه ای از دعاوی وجود دارد كه برای آن لطمه و ضرر الزم نيست كه اثبات 
شود. اين ها موارد متضمن ادعای معاضدت غيرمؤثر وكيل است كه وی از دفاع متهم عماًل و 
واقعًا در طول يک مرحله وخيم وبحرانی تعقيب خوداری می كند يا وقتی كه اشتباهات حاكم بر 
دفاع آن چنان است كه احتماالً به متهم لطمه وارد می كند در نتيجه هزينه دعوی در يک دعوای 
خاص غيرقابل توجيه خواهد بود. )دعوای اياالت متحده عليه كرونيک، 1984( در همان روز 
اتخاذ تصميم دعوای استر يک لند، قضيه كرونيک منجر به اتخاذ تصميم شد. ديوان عالی چنين 
شرايط و اوضاع و احوالی را توصيف كرد. " اگر وكيل كاماًل از تحت كنترل و تسلط قرار دادن 
موضوع تعقيب به ضابطه اتهامی معنادار امتناع كند، بنابراين رد حقوق راجع به اصالحيه ی ششم 
قانون اساسی ايجاد می شود كه خود فرآيند اتهامی را به نحو مفروض غيرمعتبر و موثق می سازد. 
برای اين كه فرض لطمه و ضرر قابل اعمال باشد بايد اثبات شود كه وكيل از مورد اعتراض و 
چالش قرار دادن همه ی جنبه های دعوای مورد تعقيب، نه صرفًا بخشی از آنها امتناع كرده است. 
چون چنين مواردی به حد بسيار زيادی نادر است، تقريبًا هميشه الزم است كه يک متهم قادر به 

اثبات لطمه و زيان با غلبه و مستولی شدن بر طرح ادعای معاضدت غير مؤثر وكيل باشد.

6-3-	حق	دفاع	و	وكالت	از	خود
در قضيه گيدئون اثبات شد كه متهم معسر حق برخورداری از معاضدت وكيل را دارد. همچنين 
موضوع جديد و مرتبطی را مطرح كرد: آيا متهمان كيفری حق دفاع از خود را دارند؟ ميل و 
خواست متهمان كيفری برای اقدام توسط خود، بدون وكيل، مسائل معارض متعددی را ايجاد 
می كند. همان طور كه قباًل توضيح داده شد ديوان عالی كشور تشخيص داده است كه معاضدت 
وكيل در خصوص افرادی كه با فرآيند تعقيب مواجه می شوند. منع برخورداری از وكيل موجب 
ناعادالنه بودن تعقيب نسبت به متهم فاقد توانايی پرداخت حق الوكاله می شود. به همين ترتيب، 
به نظر غير معقول و نا بخردانه است كه به متهم اجازه داده شود از خود دفاع كند تا بدينوسيله 
موجب تعقيب غير منصفانه را فراهم كند. به عبارت ديگر، آيا متهم وقتی تصور می كند كه به 
نحو مؤثرتری نسبت به وكيل انتصابی می تواند خود از اتهامات عليه خود دفاع كند بايد وادار به 

استفاده از وكيل شود؟
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در قضيه ی فارتا عليه كاليفرنيا )1975( ديوان عالی رأی داد كه اصالحيه ششم نمی تواند 
موجب پيشگيری يک متهم واجد صالحيت به دفاع از خود شود. مادامی كه متهم عالمانه، عامدانه 
و از روی اراده از حق استفاده از وكيل انصراف می دهد، شخص رأسًا می تواند اقدام كند. عمدتًا، 
قضات متهمانی را كمک و مساعدت می كنند كه اصرار بر دفاع از خود با "وكيل جانشين و آماده 
يا وكيل احتياطی" دارند. وكيل احتياطی رسمًا دفاع از متهم را برعهده نمی گيرد بلکه به عنوان 
يک مشاور در خالل رسيدگی عمل می كند. اين مشاوره غالبًاٌ متضمن مسائل دادرسی و مسائل 

متضمن قواعد ادله است كه برای غير وكالی دادگستری ناشناخته است. 

6-4-	حق	برخورداری	از	وكيل	به	انتخاب	خود
در نظام عدالت كيفری، اكثريت بااليی از متهمان، فاقد توانايی پرداخت حق الوكاله هستند زيرا 
آنها فاقد منابع مالی جهت استخدام وكيل هستند بنابراين دولت ملزم است كه يک وكيل جهت 
اعتماد  دفاع در اختيار متهم قرار دهد. جای تعجب نيست كه صرف نظر از دوست داشتن و 
وكيل و موكل به همديگر به سطح تجربه ی وكيل، شهرت وكيل در كارايی وی در پرونده های 
سابق، موجب نمی شود كه متهم معسر حق انتخاب وكيل حسب خواست خود داشته باشد. قانون 
اساسی تضمين می كند كه بايد به متهم معسر وكيل كارآمد معرفی شود نه اين كه وی وكيل را 

شخصًا انتخاب كند. 
اگر يک متهم برای استخدام وكيل پول داشته باشد چه اتفاقی می افتد؟ آيا دادگاه می تواند 
محدوديت هايی را بر وكيلی قرار دهد كه متهم می خواهد با هزينه ی خود استخدام كند؟ اگر يک 
متهم غير معسر از بهره مندی يک وكيل به انتخاب خود منع شود و مجبور به استفاده از وكيل 

ديگر شود، آيا حق بهره مندی از وكيل نقض شده است؟ 
به اين سؤاالت در دعوای اياالت متحده عليه گونزالز – لوپز)2006( پاسخ داده شده است. 
لوپز متهم به تبانی توزيع بيش از يکصد كيلوگرم ماری جوآنا شد. خانواده ی متهم  گونزالز – 
وكيل " جان فال " را برای وكالت وی استخدام كرد. متهم خودش " ژوزف ال و " را انتخاب 
كرد، اين وكيل كاليفرنيايی كسی است كه اخيراً در يک قضيه فروش مواد مخدر بسيار مشهور 
تبليغات شده پيروز شده بود. در اولين احضار وقتی كه گونزالزلوپر به وسيله هر دو وكيل  و 
دفاع می شد، "الو" نظم دادگاه را با رد كردن يادداشتی برای " فال" نقض كرد. بعد از يک مدت 
كوتاهی، گونزالز لوپر بيان كرد كه او می خواهد كه فقط " الو" به عنوان وكيل او اقدام كند. قاضی 
برای  را  ادعاء شده، درخواست الو  غيراخالقی  رفتار  و  يادداشت  رد  واقعه ی  به خاطر  دادگاه 
دفاع از متهم نپذيرفت. حتی قاضی دادگاه، درخواست وكيل جديد گونزالز لوپر مبنی بر نشستن 
الو در كنار وكيل در خالل محاكمه را رد كرد. قاضی الو را مجبور كرد كه در گالری )جايگاه 
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تماشاگران( بنشيند و حق تماس با متهم يا وكيل جديدش در خالل محاكمه ندارد. محاكمه بدون 
مداخله الو ادامه پيدا كرد و گونزالز لوپر محکوم شد.

بعد از چند بار رسيدگی پژوهشی، نهايتًا ديوان عالی كشور اين امر را مورد رسيدگی قرار داد 
كه آيا دادگاه با منع استفاده از وكيل انتخابی توسط متهم اصالحيه ی ششم قانون اساسی را نقض 
كرده است يا خير. دو نکته مهم به وسيله دو طرف در زمانی كه فرجام خواهی به ديوان عالی 
كشور واصل شد مطرح گرديد. اول - مورد موافقت قرار گرفت كه قاضی دادگاه ناحيه ای در 
رد درخواست الو جهت حضور و دفاع از متهم دچار اشتباه شد. دوم- موافقت شد كه گونزالز 
لوپر دارای محاكمه ی منصفانه بود. همه موافق بودند كه وكيل گونزالز لوپر معاضدت و وكالت 

كارآمد و مؤثری را ارائه داد.
با توجه به اين شروط و تصريح ها در نتيجه، ديوان عالی مجبور بود تا تصميم بگيرد كه آيا 
نپذيرفتن وكيل انتخابی متهم )در غير مورد وكيل تعيينی برای متهم معسر( متضمن اشتباه و نتيجتًا 
اثبات دفاع غيرمؤثر يا لطمه و ضرر به متهم بوده و اقدامی قابل نقض و لغو است يا خير؟ ديوان 
رأی داد كه عدم پذيرش وكيل انتخابی متهم غير معسر، نقض كننده حق داشتن وكيل )اصالحيه ی 
ششم( بعنوان يک حق اساسی است، عليرغم اين كه محاكمه ی منصفانه صورت گرفته باشد. 
طبق نظر ديوان، محروميت شخص از داشتن وكيل به انتخاب خود، بر مفهوم كاملی اثر می گذارد 
كه در نتيجه آن، موجب می شود كه اشتباه ساختاری مطرح شود به جای اين كه صرفًا اشتباه 
دادرسی باشد. قاضی اسکاليا از طرف اكثريت پنج نفره می نويسد: حق استفاده از وكيل مندرج 
در اصالحيه ی ششم مبتنی بر احترام به حق انتخاب است، "نه اين كه يک دادرسی منصفانه باشد 
واقع مقصود،  در  است.  داشته  مقرر  را  بودن  منصفانه  از  بلکه اصالحيه ششم، تضمين خاصی 
دانستن و آموختن اين امر است كه از متهم، كسی بايد دفاع كند كه وی معتقد است بهترين وكيل 
است." همچنين، ديوان عالی يادآور شد كه حق مورد بحث حق استفاده از وكيل، به انتخاب خود 
است نه حق محاكمه ی منصفانه، و اين حق نقض شده زيرا محروميت وكيل، نادرست و اشتباه 
بوده است. همين طور، اثبات شرط اضافی لطمه و ضرر الزم نيست كه نقض را »كامل« كند. از 
سوی ديگر چهار قاضی مخالف بيان كردند كه اين امر اهميت كيفيت دفاع را ناديده می گيرد كه 

واقعًا قبل از اتخاذ تصميم الزم است مورد توجه قرار گيرد.
ذكر اين امر مهم است كه هيچ كس استدالل نکرد كه گونزالز لوپر از معاضدت مؤثر محروم 
شده يا اين كه نسبت به او دادرسی منصفانه صورت نگرفته است. بلکه وقتی " ال و " مجاز به 
دفاع از متهم نشد، نقض اساسی كامل بود. لذا طبق نظر اكثريت حکم بايد نقض شده و محاكمه 
اعاده شود. حتی اين امر وقتی می تواند اهميت داشته باشد كه از متهم بهترين وكيل كشور وكالت 
نمايد. قاضی "اسکاليا " پاسخ می دهد كه كيفيت ها و شرايط غيرملموسی تحت اختيار افراد وجود 
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دارد و اين كه رابطه وكيل – موكل نمی تواند و نبايد محدود شود.
6-5-	اخالق	و	روابط	وكيل	– موكل

در اغلب زمان ها يک وكيل مدافع كيفری تنها كسی است كه بين متهم و محکوميت كيفری و 
مجازات حبس طويل المدت قرار می گيرد. يک وكيل در انجام خدمت به عنوان وكيل مدافع، 
موظف به ارائه دفاع مبتنی بر پشتکار به قدر الزم و كافی برای موكل خود می باشد. اين مسئوليت 
شامل موارد زير است: مشاوره دادن و وكالت از متهم، انجام تحقيق از عناصر مرتبط با دعوی 
در پی وضع و حالت مطلوب )معامله ی اتهام( قبل از دادگاه، دفاع فداكارانه از متهم در دادگاه، 
مورد ايراد و چالش قرار دادن ادله ی مقام تعقيب و انجام بازجويی متقابل از شهود ارائه شده مقام 

تعقيب در دادگاه، از همه مهمتر تضمين رعايت و حمايت از حقوق متهم.
در شروط كلی تر، هنگام دفاع از موكل، وكالی مدافع كيفری ملزم هستد به عنوان مشاور و 
حامی، با شجاعت و فداكاری و با دفاع كيفی و مؤثر عمل كنند. )كانون وكالی امريکا– 1993 
– ضابطه )b( 2؛1-4(. كانون برای تسهيل توانايی يک وكيل جهت دفاع مؤثر از موكل، تعدادی 
مقرر  موكل  با  وكيل  ارتباط  برقراری  مورد چگونگی  در  را  اخالقی  استانداردهای  و  قواعد  از 
كرده است. جدای حمايت از وحدت نظام حقوقی، موضوع حاكم بر سراسر اين قواعد، اهميت 

پروراندن اعتماد متهم بعنوان موكل است.
مهم ترين عنصر ساختاری اعتماد موكل نسبت به وكيل او تضمين و اطمينان نسبت به حفظ 
امور محرمانه بين وكيل و موكل است. بدون تضمين محرمانگی، دليلی وجود ندارد كه از متهمان 
توقع داشت با وكالی شان درباره ی وقايع راجع به اتهامات مطرح شده صادق و بی تزوير عمل 
كنند. بدون چنين صدق و خلوصی، توانايی وكيل جهت دفاع مؤثر از موكل در حد بسيار زيادی 

مخدوش می شود.
عالوه بر تضمين محرمانه بودن همه روابط بين وكيل و موكل، يک وكيل می تواند كارهای 
متعدد ديگری انجام دهد تا به طور كلی يک رابطه ی كاری خوبی بين وكيل و موكل را بپروراند:

مالقات با متهم به محض اين كه عماًل تعيين و يا انتخاب می شود. 	•
ارائه توضيح مفصل دادرسی ها همان طور كه دعوی پيشرفت می كند. 	•

پاسخ دادن سريع به سؤاالت و درخواست های موكل 	•
مطلع نگه داشتن موكل در پيشرفت دعوی بر مبنای اصولی و مرتب 	•

با وجود اهميت حفظ اعتماد متهمان نسبت به وكالء و علی رغم تالش های وكيل برای ايجاد 
اعتماد، تحقيق اثبات كرده است كه متهمان نه بسيار زياد بلکه در اغلب موارد، نسبت به وكالی  

خود بی اعتماد هستند. اين بی اعتمادی ميتواند ناشی از موارد زير باشد:
الف(محيط و شرايطی كه طبق آن وكيل در اختيار متهم قرار می گيرد.
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ب( شبه استقاللی كه به موجب آن وكيل تصميمات استراتژيک را اتخاذ می كند كه چگونه 
در دادگاه و محاكمه ی متهم رفتار كند.

ج( مشاوره و دفاعی كه وكيل ارائه می كند نسبت به آنچه كه موكل می بيند كمتر واقعی است 
و اتخاذ اين روش ممکن است ناشی از آن باشد كه وكيل درصدد اجتناب از شريک شدن در 

رفتار غيراخالقی موكل است.
را در شرايط واقعی و مطلق مالقات  پيش می آيد كه وكيل مدافع كيفری موكل  بسيار كم 
كند در بهترين شرايط و اوضاع و احوال، مالقات در دفتر وكيل با موكل صورت می گيرد كه در 
پی مشاوره و معاضدت در رسيدگی به تعقيب بالفعل و احتمالی است. شق ديگر اين است كه 
وكال غالبًا موكالن شان را اولين بار در زندان های محلی مالقات می كنند. محلی كه موكل بعد 
از دستگيری در آنجا نگهداری می شود. در هر مورد، موكل احتماالً از آنچه كه در پيش روی او 
قرار خواهد گرفت، هراسناک می شود. از جمله اينکه از فرآيند دادرسی گيج و مبهوت می شود 
و از ناقال بودن وكيلی كه در كنار ميز او می نشيند. در اكثريت بسيار زياد دعاوی، وقتی كه وكيل 
جهت دفاع از متهم توسط دادگاه تعيين می گردد مسائل وخيم تر می شود. در چنين مواردی به ياد 
داشته باشيد كه موكل نسبت به كسی كه دادگاه او را به عنوان وكيل تعيين خواهد كرد اطالعاتی 
ندارد. درباره ی توانايی او فاقد آگاهی است. همچنين تصور می كند كه وكيل تعيين شده وكالت 
برای متهمان فقير و بی بضاعت می كند زيرا او به اندازه كافی توانمند نيست تا به عنوان يک وكيل 
"واقعی" دارای شغل و كار باشد. از نظر تعداد زيادی از متهمان معسر، شرايط بدتر خواهد شد 
زيرا دولت هم به دادستان و هم به وكيل دستمزد و حقوق می پردازد، وكالء برای خالصی از 

پرونده ی متهم در اسرع وقت با همديگر به كار مشغول می شوند.
نکته ی دومی كه بر ميزان اعتماد موكل تأثير می گذارد، متضمن سطح مسئوليت و استقاللی 
است كه به وكيل برای اتخاذ تصميمات استراتژيک در دفاع از موكل داده شده است. وقتی كه 
يک پرونده ی كيفری به دادگاه می رسد، متهمی كه توسط يک وكيل دفاع می شود، دارای كنترل 
كامل بر تعداد محدودی از تصميمات اساسی و مهم است، درباره ی اين كه چگونه وكيل مدافع 
گانه زير  پنج  موارد  متهم حفظ می شود شامل  برای  كه  به ويژه، تصميماتی  اقدام می كند.  وی 

می باشد:
- اگر متهم اقرار به جرم كند.
- اگر معامله اتهام را بپذيرد.

- اگر از محاكمه توسط هيأت منصفه انصراف دهد.
- اگر گواهی يا شهادتی داده شده باشد.

- اگر پژوهش خواهی )تجديدنظرخواهی( شده باشد.



67

سال چهارم . شماره هشتم . پاييز و زمستان 1391 دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

همان طور كه اين عنصر بر حمايت های اساسی خاص داللت می كنند، متهم حق تصميم گيری 
مناسب را دارد. تصميماتی كه بايد در ورای اين عناصر اتخاذ شود عمدتًا تصميماتی با ماهيت 

تاكتيکی يا استراتژيکی است. عمومًا اين گزينه ها شامل موارد زير هستند:
- آيا شاهد خاصی را برای ادای شهادت دعوت كنند.

- چگونه بازجويی متقابل از شهود دادستان به عمل آيد.
- چگونه يک دفاع مثبت مثل دفاع مشروع يا جنون بايد مطرح شود.

- آيا اعضای هيأت منصفه احتمالی بايد رد شود.
- آيا از يک كارشناس استفاده  شود.

- آيا يک اظهار علنی يا يک استدالل غيرعلنی ارائه دهد. 
هرچند وكيل بايد در مورد اتخاذ تصميم استراتژيک يا تکنيکی با موكل مشاوره كند ليکن 
نهايتًا اين ها به وكيل محول می شوند. دليل و منطقش اين است كه تنها يک كارشناس آموزش 
ديده است كه توانايی درک اهميت داللت های تصميمات تاكتيکی را دارد. همچنين همان طور كه 
تعداد زيادی از گزينه ها در خالل يک محاكمه بايد سريعًا انتخاب شود، عملی نيست كه سنجش 
باشد. به همين  يا تصميم استراتژيک در اختيار موكل  اعتراض،  ارزيابی راجع به هر سؤال،  و 
دليل، اين امر به وكيل واگذار می شود تا بهترين تصميم را اتخاذ كند. همان طور كه قباًل بحث 
شد. اكثر تصميمات اتخاذ شده توسط وكيل كه به پرونده ی متهم لطمه می زند پايه و مبنای كافی 
برای نقض به دليل معاضدت غيرمؤثر وكيل نخواهد بود. تنها تصميماتی كه به طور تخصصی 
غيرمتعارف بوده و تشخيص داده می شود كه موجب لطمه به متهم می شوند داليل نقض هستند. 

چنين تجربه ی حقوقی موجب تسلی متهمی نخواهد شد كه در دادگاه محکوم شده است. 
سومين حوزه ی مطرح كننده عدم اعتماد متهمان نسبت به وكيل مدافع شان دفاع و مشاوره 
منتقل يافته از وكيل به موكل را در بر می گيرد. وقتی كه وكيل به بهترين وجهی به موكل مشاوره 
داده و دفاع می كند، غالبًا وكيل بايد آنچه را كه او نمی خواهد بشنود به موكل بگويد. اين می تواند 
شامل ارائه مشورت به موكل جهت انعقاد معامله اتهام شود، به موكل بگويد اين داستانی را كه 
تو  می گويی بعيد است كه قاضی يا هيأت منصفه باور كند، با وجود تمايل وكيل برای مبارزه ی 
سخت در راستای منافع موكل، بگويد كه محدوديت هايی وجود دارد نسبت به آن چه يک وكيل 

اخالقًا مجاز به انجام است.
 در اغلب زمان ها، عدم اعتماد احساس شده به وسيله ی متهمان با اين امر تلفيق می شود كه 
وكالء مدافع غالبًا دارای نظرات و عقايد متفاوت نسبت به موكلشان درباره ی اين امر هستند كه 
چگونه موجب پيشرفت دعوی شوند. همان طور كه در باال بحث شد، وقتی موكل حق اتخاذ 
تصميمات مهم، اساسی در رابطه با چگونگی پيش برد يک دعوی دارد )اقرار به جرم، تصديق 
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و گواهی(، مسائل و موضوعات استراتژيک به وكيل محول می شود. به عالوه، يک وكيل تعهد 
برجسته ای برای حمايت از وحدت نظام عدالت دارد. اگر چه وكالی مدافع كيفری بايد با توجه 
به توانايی خود بيشترين تالش را جهت نيل به نتايج مطلوب برای موكلشان به عمل آورند، ولی 
در عين حال بايد با رعايت قواعد دادگاه و استانداردهای اخالقی وضع شده به وسيله كانون های 

وكالی ايالتی چنين كاری را انجام دهند. 
 مخصوصًا، وقتی يک وكيل مدافع اين تکاليف و وظايف را نسبت به موكلش متعهد است، 
همچنين موظف است كه نسبت به دادگاه صادق و صاف و ساده باشد. يک وكيل مدافع نمی تواند 
به دادگاه دروغ گفته يا قلب واقعيت و تدليس كند يا عالمانه پذيرش شهادت كذب را در دادگاه 
تجويز نمايد. اين محدوديت ها حتی وقتی اعمال می شوند كه عمل غيراخالقی يا غيرمجاز حسب 

درخواست موكل صورت گرفته باشد. 
در دعوای نيکس عليه وايت سايد )1986( ديوان عالی امريکا مورد توجه قرار داد كه چگونه 
يک وكيل بايد وضعيتی را اداره كند كه او می داند موقعی كه دفاع موكل را تصديق می كند. موكل 
وی قصد سوگند دروغ دارد. در تمهيد محاكمه نسبت به اتهام قتل عمدی امانوئل، وايت سايد به 
طور مستمر به وكيلش »گری رابينسون« گفت موقعی كه به قربانی چاقو زد، تفنگ را در دست 
قربانی نديده بود ليکن يک هفته قبل از محاكمه در موقع آمادگی برای اظهارات و گواهی، موكل 
اولين بار به وكيل گفت كه او يک »شیء فلزی« را در دست قربانی ديده است. وقتی در اين باره 
از او پرسيد، وايت سايد پاسخ داد: »اگر من نگويم كه يک تفنگ ديدم، من مرده هستم)اعدام 
خواهم شد(« براساس اصرار و مقاومت وايت سايد مبنی بر اينکه شهادت خواهد داد يک »شیء 
فلزی« را ديده. رابينسون به او گفت كه اگر اظهارات كذب داشته باشد، او مجبور به مشاوره به 
دادگاه است كه او – وكيل - احساس ميکند موكلش كه گواهی كذب داده است. در نهايت وايت 
سايد حقيقت را اظهار كرد و در بازجويی متقابل پذيرفت كه او واقعًا تفنگ را در دست قربانی 
نديده بود. هيأت منصفه او را به قتل عمدی درجه دوم محکوم كرد و عليه او حکم به مجازات 

40 سال حبس صادر شد.
 بعد از اين كه محکوميت و مجازات او در مرحله پژوهش خواهی تأييد شد، وكيل تقاضای 
صدور قرار احضار زندانی به دادگاه ناحيه ای اياالت متحده، ناحيه ی جنوبی آيوا نمود، محکوٌم 
عليه ادعا نمود كه وكيل، معاضدت مؤثر نداشته است زيرا توبيخ ها و نصايح وكيل موجب شد 
كه او اظهار نکند كه او يک تفنگ يا »شیء فلزی« را ديده است و اين اقدام وكيل موجب نقض 
ضابطه ی استريک لند شده است. دادگاه ناحيه ای عليه وايت سايد رأی داد اما دادگاه پژوهشی 
منطقه ی هشتم رأی را نقض كرد. دادگاه منطقه ی هشتم تشخيص داد هر چند حق متهم كيفری 
برای اظهار كردن شامل حق ارتکاب شهادت يا سوگند كذب نيست، هشدار رابينسون )وكيل( 
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به اين كه او دادگاه را از گواهی كذب طراحی شده مطلع خواهد كرد، تهديد نقض وظيفه ی 
وكيل برای حمايت از محرمانگی است، بنابراين استانداردهای دفاع مؤثر بيان شده در دعوای 

استريک لند عليه واشنگتن را نقض كرده است.
ديوان عالی به نحو ديگر تأمل كرده و رأی صادره را نقض كرد. ديوان عالی به اتفاق آراء 
رأی داد كه اعمال رابينسون )وكيل( كاماًل داخل در معيارهای پذيرفته شده رفتار حرفه ای... طبق 
لند بوده است. ديوان عالی در ادامه بيان كرد كه هر حقی كه متهم می تواند  قضيه ی استرليک 
داشته باشد شامل حق اظهار و شهادت كذب نيست. به همين سبب، وكيل وی به طور شايسته 
و مقتضی در وضعيت معين عمل كرده است. در واقع، 9 قاضی ديوان عالی هم عقيده بودند 
كه حقوق وايت سايد نقض نشده است و همچنين موافق بودند كه وكيل مدافع بايد همه چيز 
را انجام دهد تا  بتواند موكل را از ارتکاب اظهارات كذب منصرف كند. رئيس از سوی اكثريت 
نوشت كه وقتی وكيل با چنين وضعيتی مواجه شد، بايد رفتار موكلش را در دادگاه آشکار سازد و 
عنداللزوم از دفاع او انصراف دهد. زيرا تحت هيچ شرايطی وكيل نبايد ارائه گواهی كذب موكل 

خود را تجويز كرده يا برای تثبيت آن به او كمک و مساعدت كند.

6-6-	واقعيت	های	وجود	يک	وكيل	مدافع	
اين  شده اند.  كيفری  مدافع  وكيل  مختلف  داليل  به  حقوق  دانشکده های  اخير  دانش آموختگان 
گرايش يا به دليل تمايل به كمک به افراد نيازمند، به عنوان شاخص ارائه خدمت ارزيابی قدرت 
دولت ويا صرفًا ميل به كسب محاكمه جامع و تجربه دادگاه ها است، در حقيقت، برای يک وكيل 
مدافع عمومی يا وكيل مدافع متهمان فاقد توانايی مالی، واقعًا تا حدی فرصت و موقعيت انجام هر 
يک از اين اهداف فراهم شده است. وكالء مدافع جديد بدون وقفه در مدت كوتاهی ياد می گيرند 

كه واقعيت شغلی شان با آنچه كه آنها مالحظه می كنند تفاوت مهم و قابل توجهی دارد. 
اولين جنبه ی واقعيت كار وكيل مدافع كيفری، درسی است كه وكالء مدافع كيفری تازه به 
كار گمارده  شده خيلی سريع ياد می گيرند درباره ی آنچه كه آنها در محدوده های كار گروهی 
دادگاه عمل می كنند، در عين حالی كه از افراد متهم دفاع می كنند، به جای تقويت مهارت شان 
برای دفاع از متهم در دادگاه، بيشتر وقتشان را برای مالقات موكل، مذاكره با دادستان ها و تنظيم 
دعاوی صرف می كنند. درحالی كه اين وكالء فرصت كافی برای انجام وظيفه در دادگاه در مقايسه 
با وكالء مربوط به دعاوی مدنی دارند، ليکن واقعيت نظام دادگاه های كيفری اين است كه 9 مورد 
از 10 قضيه كيفری از طريق )معامله اتهام( فيصله می يابد. به اين ترتيب كه وقتی دادستان تصميم 
به متهم كردن فرد می گيرد و اينکه چه نوع )معامله اتهامی( صورت گيرد، قضات عالقمند هستند 
كه به سرعت نتايج حاصله را مالحظه كنند. در محدوده های كار گروهی، وكيل مدافع تشخيص 
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می دهد كه قسمت اول شغل شان اين است كه موكل خود را مجاب كنند )معامله ی اتهامی( را كه 
دادستان مطرح كرده است، بپذيرد. همانطور كه اتخاذ تصميم به اقرار به جرم يا رفتن به دادگاه در 
اختيار متهم است، وكيل مدافع تنها به عنوان مشاور يا مذاكره كننده عمل می كند. به هر حال، وكيل 
مدافع با توجه به نتيجه دعوی و اقدامات مربوط به حکم مجازات ، در وضعيتی قرار می گيرد كه 
تعيين كند كه آيا دعوی شايسته پيروز شدن است. و همچنين ارزشی كه در معامله اتهام مقرر 

می شود، چه عملی بيشترين منفعت موكل را دربر دارد.
در انجام اين نقش وكيل مدافع، غالبًا توسط موكل خود يک عامل دوجانبه ای دانسته  می شود 
كه تنبل است و نمی خواهد آنچه را كه الزم است موجب پيروزی موكل در اين نظام دادگستری 
 شود انجام دهد. اين درک دور از حقيقت است. چون اكثر متهمان واقعًا نسبت به اتهام وارده 
مجرم بوده و احتماالً در محاكمه شکست می خورند و بر اساس جرم ارتکابی مجازاتی را تحمل 
خواهند كرد. بنابراين هميشه بهترين منفعت موكل قبول معامله ی اتهام است تا اتهام وی تقليل 
يافته و مجازات سبک تری بر او تحميل شود. در حالی كه دفاع از متهمان در اين مرحله نه فريبنده 

و نه ظاهراً متناقض است. 
اين امر نقش بسيار مهمی در حمايت از حقوق اساسی شان را ارائه می دهد. وكيل مدافع با 
دفاع و ارائه مشاوره به متهم قبل از محاكمه، وی را مطمئن می سازد كه حقوق او در حال رعايت 
شدن است و اينکه وی شقوق اقرار به جرم يا رفتن به دادگاه را می فهمد. در اين وضعيت، وكيل 

مدافع عنصر مهمی در نظام قضايی محسوب ميگردد.
وجه دوم واقعيت وجود وكيل مدافع كيفری اين است كه به ندرت موفقيت واضح و آشکار 
بيشتر  و  هستند  مجرم  واقعًا  متهمان  اكثر  زيرا  هستند.  معدود  و  كم  بسيار  پيروزی ها  و  است، 
رسيدگی ها منجر به محکوميت می شوند. موفقيت برای وكيل مدافع كيفری نسبی است. از نظر 
او معموالً يک نتيجه ی موفقيت آميز تا حدی و حتی اال مکان تنزل و تخفيف اتهام اوليه، مجازات 
بالقوه  را در پی دارد. اگر اين امر متضمن يک مذاكره برای معامله اتهام موفقيت آميز باشد، رد 
ادله و مدارک، حکم برائت بر اساس مهمترين اتهامی كه يک متهم با آن مواجه می شود، يا يک 
مجازات خفيف تر نسبت به مجازات قابل انتظار، تعيين اينکه آيا نتيجه مثبت است يا منفی، همه 

اينها اموری نسبی هستند. 
امر  اين  دربردارنده ی  می آموزد  باره ی شغل  خود  در  كيفری  مدافع  كه وكيل  حوزه ی سوم 
است كه چگونه بطور كلی مردم در نظام عدالت كيفری و جامعه به اين صنف می نگرند. در 
بطور  و  زياد  نحو  به  آنها  همچنين  می كنند،  ايفا  را  انتقادی  نقش  كيفری  مدافع  وكيل  حالی كه 
شايسته قابل تقدير و ارزيابی نيستند. احتماالً موكل به او اعتماد ندارد. با اين تصور كه نسبت به 
موكل خيانت می شود، مجبور می شود وارد يک معامله ی اتهام زيان بار شود، يا تصور می كند كه 
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وكيل برای دفاع مبتنی بر پيروزی ، سرمايه گذاری كافی و مهارت هاي الزم را اعمال نمی كند. در 
حالی كه دادستان ها و پليس می دانند كه وكيل مدافع در حال انجام شغل خود است، با ايرادات و 
چالش های تهاجمی و دائمی مواجه شده و زير سؤال قرار ميگردد. قضات ممکن است از وكيل 
مدافعی متنفر شوند كه درخواست های حقوقی زيادی را ثبت می كنند، درخواست پذيرش قواعد 
منصفه  هيأت  پرهزينه  و  قيمت  گران  و  محاكمات طوالنی مدت  بر  اصرار  و  دادرسی وقت گير 
را دارند. عموم جامعه، وكيل مدافع را به عنوان مانع حقيقت می داند كه با استفاده از بالغت و 
فصاحت بيانی و استعداد خود موجب می شود موكلی كه واقعًا گناهکار و مجرم هستند بی گناه 
شناخته شده و به جامعه برگردند. باالخره اينکه اكثريت زياد وكالی مدافع در مقايسه با ساير 
وكاليی كه در حوزه های ديگر اشتغال دارند حق  الوكاله قابل توجه و زيادی دريافت می كنند و به 
وكالی عمومی )تسخيری( در مقايسه با دادستان ها با تجربه مشابه و در يک حوزه ی صالحيتی، 

حق الوكاله كمتری پرداخت می شود.
با در نظر گرفتن اطالعات راجع به واقعيت های وجود يک وكيل مدافع، پرسش از اينکه چرا 
امری متعارف و معقول است. تعداد  يک وكيل می خواهد در حوزه وكالت كيفری عمل كند، 
زيادی از وكالی مدافع، با وجود اعتراضات و چالش ها از كارشان بهره مند و متمتع می شوند. كار 
وكالی مدافع در مقايسه با كار انجام  شده توسط وكاليی كه هرگز در دادگاه حاضر نمی شوند، 
بسيار جالب و هيجان انگيز است. همچنين در حد معمول امکان حضور و حمايت وكالء را در 

برابر قدرت دولتی فراهم می كند.
وكالء مدافع كيفری از نقطه نظر تخصصی و حرفه ای، يک ميزان قابل توجه از تجارب دادگاه 
و رسيدگی را در يک مدت كوتاهی كسب می كنند. وكالء جوانی كه می خواهند در آينده يک 
بهترين  احتماالً  كيفری  بااليی شوند، حضور در محاكمه دعاوی  دادخواه سطح  تعقيب كننده و 
و كيفی ترين وضعيتی است كه مي توانند، تجربه، مهارت و شهرت به عنوان وكيل ماهر كسب 
می كنند. همچنين، شروع حرفه ی حقوقی در حوزه ای كه با موانع آنچنان زيادی روبروست و 
فشار،  تحت  تا  می كند  فراهم  را  موقعيت هايی  وكالء جوان  برای  نيست،  ارزيابی  قابل  آنچنان 

شکيبايی و توانايی شان اثبات شود.
از نقطه نظر فردی و شخصی، بی معناست كه افراد مجبور به انجام چنين كاری باشند. يک 
فرد بايد از شخصی كه وسيله دفاع از خود ندارد، حمايت كند. بايد آموخته هاي خود را آنچنان 
استفاده كند تا تضمين كند كه دولت نبايد حقوق شهروندان را زير پا بگذارد. افراد نياز دارند 
كه تضمين كنند نسبت به افراد بی گناهی كه ايام خود را در دادگاه صرف می كنند و همچنين با 
متهمان گناهکار، طبق قانون عادالنه و منصفانه رفتار شود. برای وكيل مدافع كيفری با علم به 
اينکه او چنين كار مهمی را انجام می دهد، اين خود يک پاداش است. برای ديگران، مانع و چالش 
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پيروز شدن در پيروزی های كوچک در يک نبرد سخت و مشکل ، در حال تقويت شدن است. با 
وجود اين، ديگران شغل خود را به عنوان يک مأموريت با هدف انجام جزء بسيار كوچکی برای 
تثبيت جامعه، توسعه برابری و مساوات، و عمل كردن به عنوان مانعی در برابر ستم و ظلم دولتها 
در نظر می گيرند. دليل شان هر چه باشد، برای اينکه نظام عدالت كيفری به نحو مؤثری عمل كند، 

وجود وكيل مدافع امری واجب و ضروری است. 

برآمد
اصالحيه ی ششم مقرر می دارد كه در همه ی تعقيب های كيفری، متهم حق استفاده از وكيل برای 
دفاع از خود را دارد. در حالی كه اين حق به عنوان يک امر اساسی برای اجرای عادالنه نظام 
عدالت كيفری مورد توجه قرار می گيرد، ما در اين فصل ديديم كه آنچه واقعًا معنا و مفهوم حق 
برخورداری از وكيل مدافع است، به آن شکل روشن و واضح نيست كه مردم تصور می كنند. ما 
مورد بررسی قرار داديم كه تحت چه شرايطی و در چه زمانی از تعقيب، فرد استحقاق استفاده 
از وكيل را دارد. ما مورد توجه قرار داديم كه آيا فرد حق دفاع از خود را دارد و نيز حق انتخاب 
حسب اختيار خود را دارد. همچنين در چه زمانی اقدام وكيل آن چنان ناقص و معيوب است كه 

اصالحيه ی ششم را نقض می كند.
در ورای بحث حق داشتن وكيل، مسأله ی مربوط به تعيين وكيل برای متهمان فاقد توانايی 
معسر  متهم  به  خدمت  ارائه  به  راجع  عمده  نظام  سه  ما  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  نيز  مالی 
وكالی  تعيين  نحوه ی  همچنين  داديم.  قرار  توجه  مورد  را  آنها  از  يک  هر  مزايای  همچنين  و 
با استفاده از وكالی خصوصی مورد مقايسه قرار گرفت.  افراد فاقد بضاعت مالی  مدافع برای 
مسئوليت های اخالقی كه يک وكيل مدافع با آن مواجه می شود و اين كه چگونه اين ها می توانند 
در رابطه بين وكيل و موكل تأثير داشته باشند، توضيح داده شد و كار مشکلی كه وكالی مدافع در 
ايجاد تعادل بين نيازهای موكل هايشان با اهداف نظام دادگاه ها روبرو می شوند و همچنين قواعد 

اخالقی كه آنها بايد تبعيت كنند، بيان شد.
 

حق	استفاده	از	وكيل	در	آلمان	و	مقايسه	آن	با	اياالت	متحده	ی	آمريكا
در پايان اين يادداشت، مطالعه ی تطبيقی حق استفاده از وكيل در نظام كيفری آلمان و اياالت 
متحده در جدول زير به اختصار بيان می شود. يک متهم در آلمان دارای تضمين حق معاضدت 
وكيل از سال 1877 است. جدول زير تفاوت های حق برخورداری از معاضدت وكيل در آلمان 

و اياالت متحده را مقايسه می كند.
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توضيح ضروری: در بخش اول ترجمه مقاله حاضر كه در شماره قبل منتشر گرديد، در جدول شماره 1-6 )صفحه 74( ستونهای 
جدول، به اشتباه، جابجا چاپ شده است كه بدينوسيله ضمن عذرخواهی از مترجم محترم و همچنين مخاطبين ارجمند، مراتب به 

اطالع می رسد.

آلماناياالت متحده

متهمان محکوم به حبس نمی شوند مگر نوع دعوی 
اينکه وكيل داشته باشند 

حق داشتن وكيل مربوط به موردی است 
كه مجازات احتمالی حبس يک سال يا 

بيشتر باشد 

قبل از كيفر 
خواست

حق داشتن وكيل در خالل بازجويی 
در حين بازداشت و آمادگی قبل از 

كيفرخواست حسب درخواست وی 

در اين مرحله فاقد چنين حقی است چه 
در بازجويی های حين بازداشت يا جهت 

آمادگی 

نظام دفاع از متهم 
فاقد توانايی مالی 

پرداخت حق 
الوكاله

وجود نظام دفاع از متهمان بی بضاعت 
بطور گسترده كه توسط دولت های محلی، 
ايالتی و فدرال جهت معرفی وكيل مدافع 

برای چنين متهمانی.

فاقد نظام سازماندهی شده دفاع عمومی، 
همه ی وكالی توانمند می توانند برای دفاع 

تعيين شوند. متهمان فاقد توانايی مالی 
حق دارند وكيلی را خود انتخاب كنند كه 

يک مبلغ ثابت از طرف دولت به وكيل 
پرداخت می شود 

رسيدگی بدون وكيل مدافع از حقوق دفاع از خود 
اساسی متهم است

برای جرائم با مجازات احتمالی يک سال 
حبس يا بيشتر، داشتن وكيل اجباری است 
يعنی متهم حق ندارد بدون وكيل از خود 

دفاع كند.

نقش وكيل در 
دادگاه

حق بازجويی متقابل از شهود معرفی شده 
دادستان را دارد. 

استراتژی دفاعی را تعيين می كند 
مسائل ديگری كه بايد بيان و استدالل شود 

محاكمه توسط قاضی كنترل می شود.
قاضی تصميم می گيرد كه چه ادله ای مورد 

مالحظه قرار گيرد.
تصميم به تقدم بازجويی از شهود می گيرد.

تعيين می كند كه چه مسائلی در تعيين 
حقيقت راجع به آنچه كه واقع شده است، 

اهميت دارد.
وكيل مدافع حق پرسش از شهود را دارد 

ولی حق بازجويی متقابل را ندارد.
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دكتر	محمدعلی	دادخواه

درآمدی بر حق شادمانی

حقوق	بان

بويژه آن كه در  نکند؛  ايرانی، آشنا جلوه  نگاه نخست حق شادمانی در چشم حقوق دان  شايد در 
پژوهش های حقوق دانان بين الملل و عمومی پيوسته در پی هر حق و امتياز پی گير آن هستند كه آن حق 
كجا، چگونه و به موجب چه سندی به رسميت شناخته شده است، بر پايه ی اين معيارها پاسخ روشن، 
صريح و دقيقی برای حق شادمانی نمی توان يافت؛ البته در كاوش حقوق بويژه مکتب حقوق طبيعی 
به رگه های حق رضايت انسانی برمی خوريم كه پيرو نظرات فالسفه يونان و بيان حقوق الهی است و 
روحانيّون قرون وسطی آن را به كار می بردند. بيشتر نويسندگان قرن شانزدهم بر آن بودند كه آسودگی 
خيال آدمی را در مکتب حقوق طبيعی بيابند و برخی نيز در پی آن آسودگی راه به شاهراه عدالت زدند 
و مانند افالطون كه اساس حقوق را بر اصل كلی عدالت می گذاشت، در اين رهگذر گام نهاده اند؛ اّما 
سخن بايد و نبايد حقوق را در اشاره های قانونی قرن هفدهم از طريق نظريه پردازانی چون سزار بکاريا 

و فرانس هيت می توان شنيد.
در اعالميه ی استقالل اياالت متحده به طور روشنی اعالم شده؛ از حقوق مسلم هر انسان، زندگی، 
آزادی و شادزيستن است.1 گفتنی است هم اكنون تقريباً در همه ی قوانين اساسی اياالت متحده امريکا 
عين اين جمله آمده است. اين نگرش به شادی انسان در قانون اساسی فرانسه نيز در سال 1793 بدين 

صورت مطرح شد: »هدف يک جامعه بايد شادمانی عمومی شهروندان باشد.«2 
البته در كنار اين برداشت های حقوقی برخی از پژوهشگران و روانشناسان چون فرويد و الكان، 
ذات شادمانی را منکر شده اند؛ همچنين اسالوی زيزک در كتاب »به صحرای حقيقت خوش آمديد« 
صراحتاً منکر هيجان و شادمانی انسانی است و اين بيان شادمانی را خالف واقعيت درونی انسان 
می داند؛ اّما آنچه روشن است انسان طالب شادمانی و زيستن توأم با رضايت خاطر است. اين انديشه ها 
از 1970 به نحو چشم گيری در ذهن و زبان حقوق دانان غربی بيان شد و پس از آن در دانشکده های 
مختلف حقوق تدريس شد و در برنامه ريزی های برخی از كشورهای اروپايی هم به روشنی به چشم 
می خورد. به  ويژه در روزگار ما كه با گذشتن از دهکده جهانی و پای نهادن به كلبه ی جهانی كه دردها، 
رنج ها و آمد و شد كلبه بسيار نزديک، تنگاتنگ و فراوان است توجه به حق شادمانی هرروزه نياز 
بيشتری پيدا می كند. بر اين اميد و آرزو هم كه با توّجه به پيشينه  كهن فرهنگ ما كه شادی را همچون 
1. Life , Liberty,and the pursuit of Happiness
2. «Le but de la socie›te› est le bonheur commun»
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آب و نان نياز آدمی می داند، حق شادمانی در كار و برنامه و سياست های كشورداری سرزمين ايران 
چونان دوران باستان زنده شود.

برای آشنايی كلی نسبت به حق شادمانی بايد گفت همه حقوق، پايه حق شادمانی هستند و هدف 
از دستيابی به همه حقوق، دستيابی به حق شادمانی است. شايد در ذهن برخی ناشکيبايان اين پرسش 
پيش آيد كه آيا منظور از حق شادمانی همان سعادت جاودانی است؟ و رهيابی به خوشبختی در سرای 
ديگر؟ يا پديده قناعت و گشودن كف نفس و سير انفسی كه آدمی حتی در مرارت، رنج، مشقت و درد، 
راضی و خشنود باشد؟ به اين كسان بايد گفت حقوق از موارد عينی، حسی و ملموس سخن می گويد 
و ناگزير از ضمانت اجرا و بايدهای قاطع و دستورالعمل های اجرايی است؛ پس خودبه خود از چنان 
خط مشی و شيوه انديشه ای به دور می شود بلکه پيکره جديدی را می پذيرد كه در نظم زندگانی آدمی 
نقش آفرين است و گفت وگوی تازه ای را مطرح می كند كه ژرف تر به بودن و شدن انسان در همين 
جهان خاكی چشم می دوزد و برای ساختن و پرداختن فردای روشن او در مدت اندک زندگی خط 
و طرح می نويسد و ترسيم می كند تا در فاصله آمدن و رفتن آدمی در اين كره انسان سرور به گونه ای 
روشن و دندان گير شادمانی آدمی را فراهم كند؛ البته مکاتب متعدد حقوقی ای در اين زمينه سخن رانده 
و گفتار فراوان داشته اند؛ پيشينه تمدن های باستانی نيز حکايت و داللت هايی بر اين سمت و سو دارد.
اكنون به حقوق شناسايی شده بشر بنگريد؛ حق حيات، حق آزادی بيان، حق انتخاب همسر، حق 
آموزش آزاد، حق گفتار به دور از تهديد، حق مبادله اطالعات، حق آزادی دين، حق های نسل اول، 
حق های نسل دوم... كم كم خور و خواب به سر می آيد و بينش و رويش فزون تر می شود؛ به نسل سوم 

می رسيم؛ حق محيط زيست سالم، حق آب صاف و هوای پاک...
تحوالت شتاب گير روزگار ما به گونه ای است كه نگرش ها را دگرگون ساخته و حقوق جديدی 
را در برابر چشم انسان نهاده است. ديگر سخن از اصل استقالل دولت ها گذشته و اصل همبستگی 
جهانی در نسل سوم حقوق بشر جايگزين آن شده است. اصل حاكميت دولت ها گليم نخ نمايی شده 
كه در عرصه داد و ستد جهانی هيچ كس آن را به نيم بها نمی خرد؛ اما اصل تبعيت از سازمان های جهانی 
به عنوان ارزشی ارجمند كه انسان را در پهنه گيتی با كرامت و عزت می نگرد، جايگزين آن شده است. 
راه يافتن افراد بشر به حقوق بين الملل و ايجاد دادگاه بين المللی كيفری كه اين دريچه را برای انسان ها 
گشوده تا بتوانند از افرادی كه بر ضد حقوق بشر گام نهاده اند، به شکايت بنشينند، نشانگر گسترش 
حقوق بين الملل به سوی جهانی شدن و پای نهادن به مرزهای داخلی همه سرزمين هاست. ديگر چونان 
ديروز نمی توان از مرزهای جغرافيايی و سياسی سخن گفت. سايه سار حقوق بين الملل امروز برفراز 
دولت هاست. شايد از اعالميه استقالل امريکا، انقالب كبير فرانسه و باالخره تشکيل سازمان ملل متحد 
در سال 1945 اين نغمه ها به گوش می رسيد، اما اكنون در نيمه اول قرن بيست و يکم ايجاد بلوک های 
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سياسی و مخاطرات هسته ای نگاه تازه ای برای ايجاد همبستگی بين همه انسان ها را فراهم ساخته به 
گونه ای كه اصل تناسب به جای اصل مساوات بيان می شود.

اين تحوالت ارزش های فرخنده ديگری را نيز در جامعه جهانی پديدار ساخته و اصول تازه ای را 
در حقوق بين الملل پی ريزی كرده. با نگرش ژرف تر می توانيم بگوييم در دوران های پيش از ميالد نيز 
اين گونه برداشت ها از انسان وجود داشته اما چارچوبه ای كه امروز طرح شده می رود تا قانون را با 

ضمانت اجرای خويش در جهت ترقی و ارج گذاری به كرامت انسانی پی ريزد.
در اين گفت و گو دو نگرش مورد نظر ماست؛ يکی پيشينه حق شادمانی در فرهنگ، تمدن و بينش 
ايران، و دو ديگر نگرش جامعه جهانی به حق شادمانی. بازخورد اين دو ما را به اين نکته رهنمون 
می سازد كه در پهنه همه كره خاک بايدهای جديدی به حقوق بانان بار شده است كه بايد چاالک و 
چابک در جهت آسودگی انسان، اين مسئوليت های خطير را به دل و جان بپذيرند. حقوق بانان بايد در 

پی شادی انسان باشند.
روشن است كه اين شادی در جامعه ای رخ می نمايد كه امنيت  خاطر، آسايش خيال و فراغت بال 
برای آدمی فراهم باشد و نکبت فقر و خنجر نيازمندی او را نيازارد و بهداشت به گونه ای بر او خانه 
گشايد كه تن دردمند و پيکر فرسوده ای نداشته باشد. پس از اين امنيت و بهداشت ره گشايی به فرهنگ 
است و همه اين ها مقدمه و پايه برای آن كه انسان شادمان بزيد؛ البته در مکتب حقوق طبيعی به گونه ای 
از اين فطرت و خلقت بشر و حقوق عقلی او سخن به ميان آمده است. بيانگران اين حقوق بر اين 
باورند كه پيش از آن كه آدمی پای بر كره زمين نهد، اين حقوق به او تعلق داشته و حقوق ثابتی است 

كه قابل تغيير و تبديل نيست و خير و سعادت جامعه تنها در پاسداری از اين حقوق است.
شايد نخستين كسی كه حقوق طبيعی و ارادی انسان را از دريچه حقوق بين الملل نگريست، هوگو 
گروسيوس باشد كه در كتاب جنگ و صلح از اين موارد نام برده است. اما گوشه چشمی هم داشته 
 )big-bang( باشيم به نظرياتی كه درباره هستی جهان وجود دارد. از دريچه دانش امروز، انفجار اوليه
سبب پديد آمدن عالم هستی است و غليان گرما و انرژی. فيزيک دانان روزگار ما بر اين باورند كه 
ذرات ناپايدار درون اتم ذره و موج می شوند و اين ذره و موج ضرباهنگ شادمانه ای را می نوازند. در 
مقابل اين نگرش در فلسفه اشراق و حکمت خسروانی می خوانيم كه سهروردی با اتکا به پيشينه كهن 
انديشه و فرهنگ اين سرزمين تبسم ُحسن را آغاز آفرينش آسمان و زمين می داند؛ پس چه از دريچه 

نگرش حکمای شرق و چه از نگاه فيلسوفان غرب، مبنای آفرينش جهان بر پايه شادی بوده است.
در عرفان ايرانی علت پديدار شدن زندگانی را خنده قلمداد كرده اند:

شد آتش و خاک و باد، خندان ای آب حيات چون رسيدی  
اما جالب تر اين است كه با توجه به يکی از اسطوره های پيش از ميالد، خداوند هنگامی كه در پی 
آفرينش هستی بود به قهقهه ای جهان را خلق كرد؛ اين قهقهه هفت قسمت داشت كه با نخستينش نور، 
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سپس آب، آنگاه زمين و باد، بعد از آن گياه و حيوان و سرانجام انسان آفريده شد.
 Big-ha استاد فيزيک دانشگاه استون هيل، در تئوری )chet Raymo( پروفسور چت رايمو
معتقد است كه همين واقعيت غيرقابل انکار بايد به عنوان مبنای خلقت جهان قرار گيرد و ديگر 
نظريه ها را بر نمی تابد. بر اين مبادی به يک سطح فرازين در مقابل انسان راه می جوييم كه آن سرزمين 
شادی، ايمنی، صلح و دوستی و حکومت قانون است. اگر نحله های متعدد فلسفی، اجتماعی و حقوقی 
را بکاويم، می بينيم انديشه سياسی بدين پايه تدوين می يابد كه پيشرفت و ترقی و توسعه انسانی در 

صورتی است كه ره پوی آرامش خاطر و آسايش جسم و جان انسان باشد.
در فرهنگ باستان ايران زمين، همين خواست ها و آرزوها در شعرها و حکايات بيان و گاه به 

گونه ای راز و رمزدار از آن ياد شده است.
گزارش رخدادنگاران ما را آگاه می سازد كه با پايه ريزی استقالل ايران از سيطره عربان، خدای 
نامه ها، كليله و دمنه و ديگر نوشته ها فراگير شد و اين گام های تحت انديشه ملی و فرهنگی ايرانيان 
را در جهت هويت و وحدت، اعتبار و ارزش درخور توجهی بخشيد. در پی دست يازی گروه های 
غير ايرانی به حکومت بر اين سرزمين، مکتب های رمزی و باطنی جلوه گشود و از روزن شعر و ادب 
فارسی سخن خويش بيان كرد و همين گويش گسترده از بارزترين عوامل تداوم وحدت و هويت 

ايران زمين شد كه بن مايه آن خواست و تمنای انسان شاد است.
اين درنگ ما را به دقت فزون تری فرامی خواند كه بايد در بررسی تاريخی و اجتماعی و فرهنگی 

ايران شهر، شادی را به عنوان يک اصل قانونی بپذيريم.
در نوشته كورش بزرگ، پادشاه هخامنشيان، می خوانيم »آن گاه كه من آشتی خواهان به بابل اندر 
شدم، مردم گام های مرا به شادی پذيرفتند... نگذاشتم رنج و آزاری به مردم اين سرزمين وارد آيد... 
بشود كه دل ها شاد گردد.« )539 قبل از ميالد( و اين به عنوان يک قانون فراگير، فراگرد اين سرزمين 
بوده است و فرمانروايان بايد آن را به عنوان يک ستون زيستن آدمی به حساب آورند. اين فرمان 
گران سنگ و معيار سنجش زندگی، همچنان در رود پرغلغله آدميان جاری است تا در كتيبه داريوش 
می خوانيم كه او از اهورمزدا آرزوی آن دارد كه خداوند آب، گندم و شادی را بر ايران بگستراند و آن 

را از دروغ و خشک سالی دور دارد.
در كتيبه های موجود در نقش رستم داريوش نيز آمده است: »خدای بزرگ است اهورامزدا كه اين 

زمين را آفريد، آن آسمان را آفريد، كه مردم را آفريد، كه شادی را برای مردم آفريد...«
در جهان بينی به دينان، كه خميرمايه انديشه سهرودی است، شادی به عنوان يک مالک ارزش گذاری 
و ارزيابی، هميشه معتبر و محترم بوده. با اين پيشينه روشن كه در ادب، عرفان و انديشه بزرگان ما 
موج زن است، نگرش نشاط خيز و سرورانگيز بايد بر طول زندگانی ما سايه گسترد، روح تمدن كهن 

ايران شادی را در همه لحظات حيات انسان زمينی خواسته است.
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در جشن های هر ماه، در بزم های هفتگی، در سرورانگيزترين و طوالنی ترين شوق ملی در نوروز، 
جلوه اين شادی به نحو گسترده ای به هر خانه و كاشانه جاری می شود كه نخست فرمانداران به 
بازخواست گرفته می شوند؛ زيرا حتی دادگری هم وسيله است برای دستيابی به شادی و آنگاه از 
چهارشنبه سوری تا سيزده به در مردم را به شوق و شادی می خواند تا سال نو را در آغوش طبيعت 
با نشاط بياغازند؛ اما اين شادی عمومی هنگامی سايه گستر می شود و سفره اش همگان را به خويش 
می خواند كه آزادی، آبادی، رفاه و آسايش را پيش از آن پيشکش مردمان كرده باشد. شيوه فرمانروايی 
ايرانيان كهن چنين نبوده است كه شاهنشاهی دولت تلقی شود. بلکه او طراح، تدوينگر و برنامه ريز 
فرمانروايان كوچک تر بوده زيرا هرگز با خودكامگی، زور، اجبار و تهديد، شادی به كاشانه مردم پای 
نمی گذارد، بلکه شادی و حق شادمانی هنگامی رعايت می شود كه آداب، رسوم، نگرش، باورهای 

گوناگون، مورد تهديد، تحقير و تهاجم قرار نگيرند.
بی ترديد شادمانی چکاد قله حقوق انسانی است اما هرگز نمی توان بدان دست يازيد مگر آن كه از 
پيش به ديگر حقوق چون حق زندگانی، حق كار، حق آزادی اطالعات و حق همبستگی مورد توجه 
قرار گيرد. در چنين صورتی به سادگی امکان برخورداری انسان از حق شادمانی فراهم می شود. اكنون 
چه از منظر نگاه حقوق بانان بين الملل و چه از دريچه فرهنگ خودی بايد در تحوالت و تعامالت به 
حق شادمانی بيش از پيش بها دهيم و حقوق بنيادين آن را به گونه ای پی ريزيم كه در طی اين مسير 
از آن حق نهايی برخوردار شويم. اندوهبار بايد اعالم كنيم كه ايران در زمره سرزمين های شاد به شمار 
نمی آيد و اين همت بيشتر حقوق بانان و حقوق دانان را می طلبد كه در برپا ساختن اين امتياز نهايی 

حقوق آدمی گامی نو بردارند.
مولوی، سراينده شادانديش ايرانی، دقيقاً آمدن و رفتن و ديدن و گشتن آدمی را در شادی می جويد 
و خنده را كه اوج شادی است نقطه آغاز زندگی می داند. با عنايت به اين كه در مکتب انسان گرای ما 
خنده عرض خاص آدميزاد است و هدف از جهان، خلقت انسان بوده، پس عالی ترين هدف از حيات 

خنده است كه اوج شادمانی است.
اين انديشه از ارسطو تا هابز و اليب نيتز و اسپنسر و كانت و در قرن حاضر برگسون به چشم 
می خورد. در پيشينه انديشه ورزان خودی در برداشت های سهروردی، مالصدرا و ابن سينا اين مبنا به 

روشنی ديده می شود.

هر ذره كه می پويد، بی خنده نمی رويد
از نيست سوی هستی، ما را كه كشد؟ خنده!

خنده پدر و مادر در چرخ درآوردت
بنمود به هر طورت الطاف احد خنده
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آمار پرونده هاي موجود در محاكم قضايی در ارتباط با جرايم اقتصادی، ورشکستگی شركتها و 
تصفيه آنها، صدور چک بال محل و وفور پرونده هاي راجع به صدور چک بالمحل در مراجع 
قضايی كشور، تورم، اقتصاد انفعالی كشور، فقر، عدم اشتغال، پايين بودن درآمد ناخالص ملی، عدم 
پويايی اقتصاد كشور، توقف فعاليت های تجاری، وجود قوانين و مقررات پرپيچ و خم اداری و 
تجاری، فقدان قوانين مشخص در موارد خاص و ابطال قراردادهای تجاری، گسستگی و انحالل 
شركتهای تجاری و عدم تمايل سرمايه گذاران در جهت ايجاد سرمايه گذاری، حکايت از ناكارامدی 
قانون تجارت دارد كه بنا به داليل فوق الذكر و ساير داليل، ضرورت اصالح قانون تجارت و نقش 
مجلس شورای اسالمی در تدوين قوانين جديد در امور تجاری الزم بنظر مي رسد چه با انجام 

اصالحات اساسی، بسياری از معضالت اقتصادی كشور در شرايط كنونی مرتفع خواهد گرديد.
چالش هاي قانون تجارت از زوايای گوناگون قابل تبيين است كه در همين راستا می توان با 
نگاهی موشکافانه در حقوق تجارت ايران و تحليل موضوع از حيث حقوق تطبيقی مواردی را كه 
اهم چالش ها محسوب می شود برشمرد. انعکاس چالش هاي موجود متأثر ومأخوذ از شرايط موجود 

در كشور كه از حيث علمی اقتصادی مورد تحليل قرار گرفته، ذياًل تبيين می گردد:
وجود	نارسايی	ها	و	اشكاالت	متعدد	در	تدوين	قوانين	مرتبط	با	اسناد	تجاری:   _1
و ظهور  الکترونيکی  ارتباطات  پيدايش  و  تجاری جهان  معامالت  روزافزون  توسعه  به  توجه  با 
پديده هاي تجاری معامالت الکترونيک و اينترنتی، نقش و اهميت اسناد تجاری باالخص چک در 
معامالت تجاری و ارتباطات اقتصادی پررنگ تر و برجسته تر می گردد. لذا عليرغم اصالح قانون 
صدور چک عماًل مشاهده می شود اسناد تجاری بعلت سوء استفاده هاي اقتصادی از آن و امکان 

آسيب شناسی مقررات تجاری ايران

علی	اكبر	شعبانی

ايران  تجاری  مقررات  مطالعه 
در  موجود  نارسائی  وجود  و 
داشت  آن  بر  را  بنده  حوزه  اين 
در  فشرده  و  خالصه  شکل  به  تا 
موضوع  شناسی  آسيب  خصوص 
آوری،  جمع  ضروری  مطالب 
درآيد.  تحرير  رشته  به  و  بررسی 
و  شواهد  براساس  مزبور  مقاله 
حاصل  و  عملی  علمی-  تجارب 

تهيه  در  می باشد.  تحقيق  و  مطالعه 
اين مقاله از منابع داخلی حقوق و 
اصول و قواعد كلی و همچنين از 
حل هاي  راه  ارائه  با  استدالل  نظر 
علمی  منطق  روش  از  صحيح 
استفاده شده است. اگرچه با توجه 
مقررات  نقايص  گستردگی  به 
طوالنی  مطالب  انعکاس  تجاری، 
حاضر  مقاله  در  ليکن  می باشد 

بيان  نارسائی ها  از  ای  گوشه  فقط 
شده است. از طرف ديگر آشنايی با 
ايران  تجاری  مقررات  نارسائی هاي 
برای كليه دست اندركاران اقتصاد و 
حقوق تجارت و متوليان امر، امری 
از  آگاهی  زيرا عدم  است  ضروری 
بروز  همواره خطر  موجود  نقايص 
اقتصادی–  هنگفت  خسارت هاي 

اجتماعی را محتمل می سازد. 

محقق	و	پژوهشگر

مقدمه:
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حتمی تقلب و تغيير و جعل در مفاد آن و عدم وجود تضمين مالی الزم، از جهات علمی- عملی 
دچار ضعفهائي اساسی است. مضافاً، ضرورت تدوين قوانين راجع به اسناد تجاری با مالحظه 
قانون  تعدد معامالت تجاری،  می طلبد كه واضعان  تنوع و  به  اقتصادی كشور و نگرش  شرايط 
در تدوين آن از جميع جهات كماً، كيفاً بر اساس استانداردهای مربوط با وضع تغييرات اساسی، 

تمهيدات الزم جهت استفاده صحيح از اسناد تجاری را فراهم نمايند.
عدم	بكارگيری	از	ابزار	هاي	فكری	و	تخصصی	نخبگان	و	علمای	علم	حقوق	  _2
تجارت	در	وضع	و	تدوين	قانون	تجارت:	علی االصول نيروهای متخصص هر جامعه موتور 
حركت و محور توسعه كشور ميباشد و نقش آنان در روند تصميم گيری هاي كالن، امری اجتناب 
ناپذير است. بالطبع استفاده از ابزارهای فکری و تخصصی نيروهای مجرب و كارشناس در وضع 
و تدوين قوانين كارآمدتر به جهت برخورداری آنان از قابليت ها و استعدادهای درخشان نقش 
انکارناپذير در پيشرفت قانون تجارت از حيث ساختار سازی دارد. زيرا بکارگيری، كسب مشاوره و 
اطالعات كارشناسی و علمی آنان پژوهشگران حقوق تجارت كه جايگاه شايسته ای در عرصه علم 

و دانش و فن آوری دارند ميتواند در تدوين قانون تجارت جامع، تاثير گذاری عميق داشته باشد.
 در عمل مشاهده می شود كه عليرغم اينکه قانون تجارت جنبه تخصصی دارد وآثار و نتايج آن 
به جامعه انعکاس پيدا می كند، قوه مقننه در انجام اصالح قانون اصالحی قانون تجارت در كميسيون 
حقوق مجلس )كه فی الحال در حال تصويب است( از نظريات و راهکارها و راهبردهای علمی-
آموزشی عالمان علم تجارت كمتر و موردی استفاده می كند، حال آنکه جهت تحکيم و تثبيت مبانی 
اصالح قانون اصالحی و رفع موانع مرتبط، استفاده از مشاوره مستمر نخبگان، اجتناب ناپذير است.
3_خصوصی	سازی	)تأثيرات	منفی	خصوصی	سازی	به	جهت	پيش	داوری	و	عدم	
كار	كارشناسی	و	غيره(:	اصوالً خصوصی سازی در چارچوب مقررات مدونه جهانی از زوايای 
مختلف يکی از راهکارهای توسعه اقتصادی بر اساس مدلهای رفتار اقتصادی می باشد و عمده دليل 
پيشرفت و توسعه اقتصادی- تجاری جامعه اروپا و قاره آمريکا نهادينه نمودن اصل خصوصی سازی 
به منظور نيل به اهداف مورد نظر ميباشد. اجرای اصل خصوصی سازی بر اساس مدل هاي رفتاری 
تجاری- اقتصادی در كشورهای اروپايی و آمريکايی وفق قواعد و مقررات مدونه مربوطه و در 
چارچوب موازين اعالمی و با رعايت مالحظات اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی و دينی و بر 
اساس پارامترها و شاخص هاي ذيربط صورت گرفته است. ليکن در ايران به جهت عدم انجام كار 
كارشناسی، نبود دقت وفرصت الزم در طرح عملکردی خصوصی سازی، پيش داوری در اجرای 
اصل خصوصی سازی، عدم مطالعه تطبيقی اصل مزبور در كشورهای مزبور، فقدان ابزار و اهرم هاي 
اقتصادی و تجاری، عدم مطالعات جدی در اين زمينه و ساير علل من جمله عدم استقبال مديران 
شركتها و سازمانهای تجارتی در اجرای موفقيت آميز اين طرح باعث شد كه اصل خصوصی سازی 



81

سال چهارم . شماره هشتم . پاييز و زمستان 1391 دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

به معنای عام كلمه از رسالت و اهداف خويش فاصله گرفته و آنطوريکه بايد و شايد در غلطک 
معادالت تجاری كشور قرار نگيرد، و موارد فوق الذكر تاثيرات منفی سنگينی بر پيکره اقتصاد و 

حقوق تجارت ايران گذاشته است.
عدم	حضور	قوی	و	مؤثر	ايران	در	سازمانهای	بين	المللی	تجارتی	بخصوص	  _4
سازمان	تجارت	جهانی:	بالشک رشد و توسعه موازی و همگام اقتصاد و تجارت ايران با ملل 
ديگر مستلزم مشاركت قوی و تاثيرگذار ايران در سازمانهای اقتصادی و تجاری به منظور ايجاد 
انعقاد  قانون تجارت،  مزايا و تسهيالت  از  بهره گيری  زمينه های مختلف،  تعامل در  هماهنگی و 
مقامی در سطح  دريافت كرسی هاي  قاره ای و جهانی،  ای،  منطقه  نامه هاي  تجارت  معاهدات و 
جهان، بکارگيری سرمايه داران داخلی در عرصة تجارت در كشور ايران به منظور سرمايه گذاری 
تجارتی- اقتصادی، ايجاد تعادل و توازن در بازار داخلی كشور، رشد و توسعه صادرات و ورود 
كاالهای وارداتی و بسط امنيت پايدار تجاری منطقه ای است. از مهم ترين چالش هاي حقوق تجارت 
در اين خصوص، ناهمگونی و بی نظمی تجارتی است. در مقابل، عضويت فعاالنه و موثر در سازمان 
تجارت جهانی )گات( و حضور پررنگ در سازمان مزبور واجد نتايجی مثبت و عدم حضور پررنگ 

در آن، از چالش هاي تجارت ايران خواهد بود.
5_ ورشكستگی	شركت	هاي	تجاری:	يکی از مهمترين نقاط ضعف و مشکالت جاری در 
حقوق تجارت ايران، ورشکستگی شركتهای تجاری است. ورشکستگی تاجر يا شركت تجارتی 
در نتيجه توقف از تأديه وجوه بر عهده اوست، حاصل می شود. به نظر می رسد كه پيش از ورود به 

بحث اصلی، تحليل قضيه الزم است.
طبق قانون، ورشکستگی سه نوع است: 1- عادی 2- به تقصير 3- به تقلب

در ورشکستگی عادی تاجر بر اثر عوامل خارجی يا حوادث غيرمترقبه بدون تقصير يا سوء نيت 
و تقلب، متوقف و ورشکسته می شود. در ورشکستگی به تقصير، تاجر بدون قصد ونيت، اعمالی 
مجرمانه را انجام می دهد كه البته استحقاق كيفر را دارد و در نهايت در ورشکستگی به تقلب يک 

سلسله جرايم مبتنی بر سوء نيت از تاجر سر می زند كه به ورشکستگی شركت منجر می گردد.
با ذكر اين مقدمه بايد تصريح كرد كه نبض و قلب اقتصاد و تجارت هر كشور در يد شركت هاي 
تجارتی است. شركت هاي تجارتی با توجه به نوع، موضوع فعاليت، وسعت كاركرد و جنبه توليد و 
توزيع مواد و كاالها، ضمن اينکه نقش بسزايی در توسعه پايدار كشور و اشتغال زايی دارند، نقش 
بسزائی در شکل گيری زير بنای پيشرفت تجارتی كشور ايفا می كنند. لذا با توجه به اهميت ويژه 
اين شركتها و با مالحظه ی كارنامه فعاليت آنها و براساس برآوردهای مسئولين و نهادهای اقتصادی 
و همچنين طبق آمار و اطالعات موجود در سازمانهای اقتصادی و غيره، معلوم می شود كه متأسفانه 
ورشکستگی شركت هاي تجاری، رشد چشمگيری به خود گرفته است. مهم ترين داليل حدوث 
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اين امر عبارتند از:
الف- عدم رعايت آيين نامه ها و نظام نامه هاي مصرحه در قانون تجارت در خصوص شركتهای 

تجاری فعال در ايران؛
ب- عدم كارآمدی مقررات جزايی مندرج در قانون تجارت در مورد رفتارها و عملکردهای 

شركتهای تجاری ايران؛
ج- عدم تأسيس و تشکيل نهادهای تجارتی در ايران بر طبق اصول و مقررات تجاری و گريز 

از مقررات تاسيس شركتها؛
د- نقش ضعيف و بی ضابطه قانون تجارت و ادارات ثبت اسناد و امالک در تشکيل و ثبت 

شركتهای تجارتی ناپايدار در سالهای اخير در ايران؛
ه- قانونمند نبودن فعاليت شركتهای تجارتی در ايران؛

ح- شفاف نبودن فعاليت شركتهای تجاری؛
م- رجحان دادن مديران شركتها بر منافع اقتصادی فردی و عدم تعهد ايشان به اخالق حرفه ای 

تجارت؛
6_ عدم	وجود	و	استقرار	نهاد	و	سازمان	های	تجارتی	مكمل	و	جامع	در	جهت	راهبرد	
تجاری	كشور	ايران: قطعاً تاسيس سازمان های پايبند مسلح به قانون كامل و قاطع در هر عرصه 
از حوزه هاي مديريتی، عملکردی و... باعث رونق و افزايش بهره وری انسانی- عملکردی می شود. 
مالحظه روابط تجاری فيمابين تجار، نوع تعامل اقتصادی تجاری در عرصه حقوق تجارت و ساير 
مالحظات، مويد اين ادعا است كه تاكنون سازمانی كه متصدی ايفای قانون ضابطه مند بر عرصه 
فعاليتهای تجاری باشد به طور كامل در حقوق تجارت ايران تشکيل نشده است. سازمانهای مشغول 
به كار فعلی نيز پاسخگوی نيازهای تجاری ايران نيست. در حاليکه عدم وجود چنان سازمانهايی، 
موجب اختالل در روابط تجاری و رفتارهای شركتهای تجارتی، تعدد آرا و انديشه هاي تجارتی 
متناقض و متعارض، چرخش تمايل شركتهای تجارتی بر اساس اميال و اغراض فردی فعاليت 
خويش، پديدار شدن امراض اقتصادی- تجاری كشوری، قانون گريزی مديران شركتهای تجاری 

از مسئوليت ها خواهد شد.
7_ يكی	ديگر	از	چالش	موجود	در	قانون	تجارت	فقدان	دادگاه	های	تجاری	است.	
توضيحاً اينکه با توجه به موضوع اصالحات اقتصادی و وسعت حوزه فعاليت هاي مشمول قانون 
تجارت بر موضوعات متعدد و اتفاقاتی كه در اقتصاد ايران بعد از انقالب روی داده است و تغيير و 
تحوالت بنيادين در شركت هاي دولتی و وزارت بازرگانی و با توجه به تحوالت نوين اقتصادی و 
تخصصی شدن موضوعات حقوق تجارت، ضرورت تاسيس محاكم ويژه تجارت جهت رسيدگی 
به دعاوی بازرگانی و تجاری، ضروری است. زيرا بدليل فقدان دادگاه های ويژه تجارت و نظر اينکه 
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در وضعيت فعلی، حتی قضات و وكالی كشور در زمينه قانون تجارت بويژه در بخش شركتها 
مسلط و كارشناس نمی باشند، لذا تشکيل دادگاههای تجاری به منظور رسيدگی به پرونده ها و 
دعاوی مرتبط با قانون تجارت كه مستلزم دانش قضايی و اطالعات حقوقی اشراف بر اوضاع احوال 

خاص خويش است، اقتضا دارد. 
عدم	تشكيل	و	گردهمايی	كميسيونی	و	سميناری،	جهت	تعيين	تكليف	قانون	  _8
اداره  صنعتی،  مديريت  سازمان  نظير  متعددی  سازمانهای  آنکه  رغم  علی  كارآمدتر:  تجارت	
ثبت شركتها، موسسات حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، سازمان بورس اوراق بهادار، ديوان 
محاسبات، وزارت بازرگانی و صنايع معادن با توجه به ارتباط كامل و سنخيت موضوع فعاليتشان با 
قانون تجارت با اين فرآيند ارتباط منسجم و سازمان يافته دارند، ليکن به جهت عدم مشاركت فعال 
نهادهای مذكور جهت چاره انديشی و وضع مصوباتی در قالب كار گروه حقوقی قانون تجارت 
برای مطالبه خواسته هاي قانون تجارت، عماًل چالش موجود باقی خواهد ماند. لذا استفاده از قدرت 
مطالعاتی تيم هاي تخصصی فوق الذكر در حوزه تجارت ميتواند راهگشای بزرگی جهت رفع موانع 

قانون تجارت و وضع قوانين كارگشا تر شود.
9_عدم	تفكيک	قانون	شركتها	از	قانون	تجارت:	حيطه فعاليت وسيع شركتها در كشورمان، 
دارای وسعت كاری بوده، از طرفی دعاوی مستحدثه در مورد شركتها بر اساس آمارها نيز رشد 
فزاينده ای داشته است. در عين حال، مباحث مربوط به قانون شركتها در زير مجموعه ی قانون 
تجارت در قالب يک قانون مدون به علت وجود پيچيدگی ها و ساز وكارهای خويش عمدتاً مشکل 
آفرين و اتخاذ تصميمات در اين خصوص مفيد فايده نخواهد بود. لذا نظر بر اين است كه به جای 
پاره پاره تصميم گرفتن و قانون گذاری مقطعی، مطلوب ترين گزينه، تدوين قانون شركتها مشابه 
همه كشورهای ديگر و جدا كردن مقررات ناظر بر شركتها از قانون تجارت است. به طوری كه ما 
پس از يکصد سال دارای قانون شركتها يا كمپانی اَكت شويم كه حسب اظهارنظر مديران شركت ها 
و برجستگان حقوق تجارت مثل دكتر ربيعا اسکينی در صورت تفکيک قانون شركت ها از قانون 
تجارت، حوزه تصميم گيری و مديريتی راحت تر و وضع قوانين مطلوب، عاقالنه تر خواهد بود.

نتيجه	گيری:
نارسائی هاي حقوق تجارت در ايران از جهات مختلف قابل تحليل و واكاری است و اين مقوله در 
عالم واقعيت كاماًل مشهود است اگرچه تمام ملل دنيا هر كدام به گونه ای مبتال به چالش هاي در 
اين زمينه می باشند و كشور فاقد مشکل تجارت عماًل وجود ندارد، ليکن می توان با ارائه راهکارهای 
معقول و با استفاده از ابزارهای تخصصی- حرفه ای، با اين معضالت مبارزه نمود كه اين امر در 
گرو وجود تعامل ميان سازمان هاي تخصصی و حرفه ای مرتبط با اين چالش می باشد. قانون تجارت 
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اصالحی مطروحه در مجلس شورای اسالمی، مي تواند مهمترين و اصولی ترين گام مؤثر برای 
مرتفع شدن موانع، مشکالت و معضالت پيش گفته باشد. به خصوص اينکه تدوين قانون تجارت 
ويژه و متمايز از ساير موضوعات حقوق تجارت و تأسيس دادگاه های ويژه قانون تجارت، يک نياز 

اساسی است.

منابع:
1. اسکينی، ربيعا، حقوق تجارت )برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه و چک( تهران سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی 

دانشگاهها، 1373.
2. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت؛ جلد اول و دوم، انتشارات دانشگاه تهران 1346 و 1347

3. شاپيرا ژان؛ حقوق بين الملل بازرگانی؛ ترجمه ربيعا اسکينی تهران؛ انتشارات و آموزش انقالب اسالمی 1371
4. صقری، منصور؛ »تعريف شركت تجاری«، تحوالت حقوقی خصوصی؛ زير نظر ناصر كاتوزيان، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه 

تهران، 1371
5. عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت؛ جلد سوم، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1365.

6. كاشانی، محمود؛ »شركت مدنی«، نشريه دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی؛ شماره 2، 1365.
7. كيايی، كريم؛ »مسائل مبتال به و قابل مداقه ای از حقوق بازرگانی«، نشريه دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی؛ ش1، 1352

8. قانون تجارت الکترونيکی )با آخرين اصالحات(
9. شيرازی، اكبر؛ »مروری اجمالی بر تئوری آمريکا و بين الملل«، دارا شدن غير عادالنه در حقوق ايران، مجله حقوق؛ ش5 

10.Escarra,Jean et Edovard Escarra et Jean Rault les comer eiales; t.1, paris: Recueil Sirey, 1950 
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جهانگير	شهرودباری
مجتبی	مرزبان	مقيمی

مراقبت الکترونيکی، جايگزينی برای حبس

كارشناس	ارشد	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی،	رئيس	شعبه	چهارم	دادگاه	عمومی	حقوقی	شهرستان	رشت

كارشناس	ارشد	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی	از	دانشگاه	عالمه	طباطبائی	تهران	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری)كانون	گيالن(

الف:	شرايط	و	طريقه	اجرا	
نظارت الکترونيک معموالً بعنوان ضمانت اجرايي مستقل مورد حکم قرار گرفته ودر برخی موارد 
اين پاسخ ها با نظارت  همراه با تعليق مراقبتي يا حبس در منزل به كار مي رود ولي چون الزاماً 

الکترونيک صورت نمي گيرد دراينجا به صورت مستقل به نظارت الکترونيکی پرداخته می شود.
و  ابزار  طريق  از  اشخاص  بر  نظارت  و  »كنترل  است:  آمده  الکترونيکی  نظارت  تعريف  در 
وسايل الکترونيکي درمحيط خارج از زندان.« در دو دهه اخير نظارت الکترونيکي كاربردهايي در 
زمينه مبارزه با بزهکاري و كنترل بزهکاران پيدا كرده است.1 نظارت الکترونيکي گامي به سوي 
جايگزين هاي زندان است، بهره وران نظارت الکترونيکي، ابزارهايي را دور مچ دست يا گردنشان 

مي بندند كه عالمت هايي را به اداره نظارت مي فرستد.
تاريخچه استفاده از نظارت الکترونيک به سال 1984 مي رسد. بنظر می آيد اين روش از كارتون 
الهام گرفته باشد كه درآن قاضي جک الو از نيومکزيک دستور نصب يک وسيله  مرد عنکبوتي 
الکترونيکي به مچ پاي مجرمي را براي نظارت بر رفت و آمدهايش صادر كرده بود. 2 در برخی از 
كشور ها ازجمله آمريکا استفاده از اين روش به سال 1983 باز می گردد،3 همچنين استفاده از اين 
سيستم در آرژانتين ازسال 1997 آغاز گرديد.4 هم اكنون اين روش در ده كشور دنيا مورد استفاده 

1. تدين، عباس، نظارت الکترونيکی:گامی به سوی جايگزين زندان، مجله حقوقی دادگستری، پاييز1387، ص58.
2. آشوری، محمد، جايگزين هاي زندان يا مجازاتهای بينابين، ص403.

3. بارد، كارولی، كيفرهای جايگزين، دركيفرشناسی نوين ياكيفرهای اجتماعی، ص82
4. Rafael Di Tella Ernesto Schargrodsky, CRIMINAL RECIDIVISM AFTER PRISON AND 
ELECTRONIC MONITORING, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH,1050 

عنوان  به  الکترونيکی  نظارت 
يکی از تدابير جايگزين مجازات گاه 
همراه  به  گاه  و  مستقل  صورت  به 
آزادی مشروط  از جمله  تدابير  ساير 
و تعليق مراقبتی يکی از تدابير مورد 
دنيا  كشورهای  از  بسياری  استفاده 
در  گرفته  می باشد،تحقيقات صورت 

ای  زندان،حرفه  بودن  مخرب  زمينه 
شدن افراد در اين محيط و هزينه هاي 
محيط  در  افراد  نگهداری  هنگفت 
به  را  دنيا  مختلف  بسته،كشور هاي 
خصوص  در  تدابيری  ايجاد  فکر 
درون  و  اجتماع  در  افراد  نگهداری 
خانواده انداخت تا با استفاده از آن در 

كنار كنترل بزهکاران، با سازگار نمودن 
و اصالح آنها، از نيروی كار مورد نياز 
جامعه نکاهند و اين افراد نيز بتوانند با 
كار و فعاليت عالوه بر ترميم آسيب هاي 
ايجاد نموده، باز اجتماعی گردند. يکی از 
اين تدابير، نظارت الکترونيکی می باشد 

كه در ادامه به آن پرداخته می شود.

مقدمه:
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قرار می گيرد. 5 درآغاز نظارت الکترونيکي براي رعايت قواعد حبس در منزل بود اما اكنون مي تواند 
به صورت مجزا مورد حکم واقع گردد. اين برنامه براي مجرمان غير خشن استفاده مي شود و در 
صورتي كه فرد، خشن تشخيص داده شود ابتدا زنداني شده و سپس اگر غيرخطرناک تشخيص داده 

شود وارد اين برنامه مي شود.
عالوه بر اهميت جرم، به انگيزه فرد نيز در ارتکاب عمل مجرمانه توجه مي شود و ازهمه مهم تر 
حفظ امنيت جامعه است كه اگرفرد براي جامعه خطر بسيار داشته باشد اين روش، انتخاب نمي شود. 
6 در حقوق كيفري فرانسه تصميم به محکوميت شخص به نظارت الکترونيکي جز با موافقت متهم 

امکان پذير نيست و در صورت صدور حکم مي توان فرد را وادار نمود كه دستگاه الکترونيکي را با 
خود حمل نمايد البته قانون گذار تاكيد دارد؛ در اجراي آن بايد كرامت، تماميت و زندگي حقوقي 

اشخاص رعايت شود.7
همانگونه كه بيان گرديد: نظارت الکترونيکي گاهي همراه با حبس در منزل و براي مراقبت 
الکترونيکي وي بکار مي رود و همچنين است تعليق مراقبتي كه بعضي وقت ها همراه با نظارت 
الکترونيکي مي باشد. اما بايد بيان داشت لزوماً حبس در منزل يا تعليق مراقبتي به همراه نظارت 
الکترونيکي صورت نمي گيرد و ممکن است از مددكاران اجتماعي يا ماموران اداره مراقبت يا غيره 

به عنوان ناظراستفاده شود. 
در كلمبياي بريتانيک )كانادا( سيستم زندان، مجرمان را به سوي برنامه نظارت الکترونيکي سوق 
مي دهد. در ايالت ساسکاچوان كانادا دادگاه، مجرمان را به سوي نظارت الکترونيکي هدايت مي كند.
البته درمورد طول مدت اين برنامه تفاوت هايي بين كشورهاي مختلف حتي يک كشور وجود دارد 
براي مثال در كانادا در ساسکا چوان 139/3 روز در ترنوو كلمبيايي بريتانيک 37/3 روز ميانگين 
شركت در برنامه بوده است. در گزارش ديگر آمده است كه حداكثر نظارت الکترونيک شش ماه 

بايد باشد. در فرانسه اين مدت از يکسال تجاوز نمي كند.8
ب:	روش	هاي	مختلف	نظارت	الكترونيک	

درنظارت الکترونيکي، وسيله به مچ پاي فرد وصل مي گردد و وی فقط حق رفتن به مکان هاي 
مشخص و انجام فعاليت هاي معين را دارد، اساساً نظارت الکترونيک بر دو نوع است:

1( نظارت الکترونيکي منفعل 2(نظارت الکترونيکي فعال 
1(نظارت الکترونيکي منفعل: كه فرستنده ای به بدن مجرم و يک شماره گير به تلفن وصل 

Massachusetts Avenue,Cambridge, MA 02138, December 2009,p 8
5. http://rhoghough.ir/?p=5105

6. آشوری، محمد، پيشين، ص406.
7. تدين، عباس، پيشين، ص62.

8. آشوری، محمد، پيشين، ص407.
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 می شود و به محض دورشدن شخص از محل معين شده، تلفن به طور خودكار مراتب را به اداره 
مربوطه اطالع می دهد9 و چون شخص محکوم مکلف به پاسخگويي به تلفن است عدم پاسخگويي، 

نشان از خروج وي از محل دارد.10
2(نظارت الکترونيکي فعال: متضمن برقراري تماس تلفني مستمرو غالباً اتفاقي با منزل مجرم 
تحت تعليق مراقبتي است؛ اين ارتباط تلفني ممکن است به طور اتوماتيک توسط دستگاه صورت 
گيردو يا شخصاً توسط مامور مربوط انجام شود11 اگر فرد، محل را ترک نمايد عالئم قطع مي گردد 

و خروج فرد مشخص مي شود.
در برخی از سيستم ها بر روی آنها »جی.پی.اس« نصب است كه ما عالوه بر پيام، نقطه حضور 
فرد را هم در اختيار داريم و می دانيم كجا حضور دارد؛ سعی شده عالوه بر »جی.پی.اس«،  »جی.
پی.آر.اس« هم داشته باشد تا بتواند زير سقف را هم كنترل كند، اما در حال حاضر اكثر نمونه ها 
در زير سقف از اطالعات پيامکی استفاده می كنند. خارج از فضای مسقف از جی پی اس نقطه ای 
استفاده  می گردد. اگر فرد زير سقف قرار گيرد شايد ارتباط »جی.پی.اس« قطع شود اما ارتباط پيامکی 
همچنان برقرار است. اگر دستبند را از خود جدا كند يا آن را ببرد دستگاه اخطار می دهد و همان 
لحظه به نزديک ترين پايگاه پليس محل حضور وی اطالع داده می شود و گفته می شود كه فرد مجرم 

دستبند را از كار انداخته است. 12
ج:	اهداف	و	فوايد	

و  كوتاه مدت  در حبس هاي  بخصوص  زندان  كاهش جمعيت  الکترونيکي  نظارت  اصلي  هدف 
جلوگيري از اثرات مخرب و زيان بار اين گونه حبس ها مي باشد اما عالوه براين هدف، اهدافی چون 
كاهش هزينه ها و در كانون خانواده نگهداشتن فرد و حفظ ارتباط وي با اجتماع و خانواده نيز مدنظر 
است كه مي تواند از بسياري مشکالت ديگر جلوگيري نمايد. همچنين توان گيری از بزهکار برای 

تکرار بزه، مجازات و بازپروری وی نيز از ساير اهداف اين تدبير است.13
د:	معايب	استفاده	از	نظارت	الكترونيكی	

فعاالن مدني مخصوصاً در آمريکا عقيده دارند كه اين عمل مي تواند زندگي خصوصي و حريم 
شخصي افراد را تحت تاثير قرار دهد زيرا فرد 24 ساعته تحت كنترل قرار مي گيرد وهميشه چه در 
خانه و چه در بيرون، تحت نظراست و عقيده بر اين است كه نظارت الکترونيکي مي تواند خانه  ها 

9. http://www.qomprisons.ir/index.php?Module=SMMArticles&SMMOp=View&SMM_
CMD=&PageId=29

10. تدين، عباس، پيشين، ص60.
11. همان.

12. http://www.tasnimnews.com/Home/Single/94680
13. http://criminalscience.blogfa.com/post-3.aspx
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را به زندان تبديل نمايد.
ديگر عيب ها و نقص هايي كه مي توان بدان اشاره نمود:

1ـ مشکالت فني در حال استفاده از دستگاه ها 
2ـ صرفه جويي نه چندان قابل توجه، براي نظام عدالت كيفري

3ـ جنبه نظارتي داشتن آن و فقدان جنبه اصالحي و تربيتي.
4ـ تنها كساني مي توانند استفاده كنند كه بتوانند هزينه آن را بپردازند.
5ـ عدم قابليت اعتماد به اين دستگاهها و مورد هک قرار گرفتن آنها.

6ـ مانع افرادي كه بدون توجه به دستگيري مي خواهند مرتکب جرم گردند، نمي شود.14
ه:	ارزيابی	برنامه	مراقبت	با	دستگاه	الكترونيک	

در تحقيقات به عمل آمده در خصوص مراقبت با دستگاه الکترونيک بجز صرفه جويي در هزينه 
زندان نشان داده شد كه حفظ ارتباط با خانواده از مهم ترين امتيازات اين روش می باشد. ديگر نتايج 

بدست آمده از اين ارزيابی ها عبارتند از:
1ـ از نظر حفظ شغل سودمند است.

2ـ ازنظر جلوگيری از تکرار جرم، سودمند بوده است.
3ـ يکي از مهمترين هزينه هاي آن اين ست كه اجراي آن متکي به سرمايه است نه كار.

نظر به اينکه مجرمان با رايانه نظارت مي شوند يک سرمايه گذاري آغازين در زمينه سخت افزار 
رايانه، ضرورت بکارگيري هزاران مامور نظارتي را منتفي مي كند.تحقيقات نشان داده است كه؛ 
هرچند شمار فراواني از بهره وران نظارت الکترونيکي به خاطر تخلف از شرايط، احضار شده  اند 
اما ميزان تکرار جرم بسيار پايين بوده است. بهره وران به نوبه خود برنامه را با ارزش تلقي مي كنند 
و شمار فراواني از آنها از اين فرصت برای به دست آوردن شغل و بهبود روابط خانوادگي استفاده 
مي نمايند. اين برنامه نسبت به تعليق مراقبتي، انعطاف پذيرتر و نسبت به زندان، شرايط انساني تري 

دارد؛ زيرا فرد، شغل خويش را حفظ كرده و در كنار خانواده اش زندگي مي كند.15
طرفداران گسترش نظارت الکترونيک مدعی هستند كه نظارت الکترونيکی هزينه ی كمتری 
نسبت به زندان دارد و بزهکار می تواند به شغل خود ادامه داده و هزينه هاي نظارت را تأمين كند 
و در عين حال ماليات هم بپردازد.16 درمجموع، نظارت الکترونيکي يک ضمانت اجراي جايگزين 
مناسب و موثر درمورد جرمهاي غير خشن بوده و داليل تجربي وجود دارد كه نشان مي دهد؛ نظارت 
الکترونيکي از نظر بازپروري و كاهش تکرار جرم، موثرتر از ضمانت اجراهاي بازداشتي ثبتي است.

14. آشوری، محمد، پيشين، ص411 و 412.
15. همان، ص410 و 411.

16. محمدنسل، غالمرضا، نظارت الکترونيک بر بزهکاران، فصلنامه دانش انتظامی، شماره اول، ص150.
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نظارت الکترونيکي هم اثر متقاعدكننده و هم اثر تطبيق دهنده دارد )مجرم باحضور در محل، فعل 
خود را اصالح مي كند(.17

از نظرتکرار جرم در سه استان ترنو و ساسکاچوان وكلمبياي بريتانيک، 31/9 درصد بهره وران 
تصور مي كردند كه نظارت الکترونيکي مانع تکرار جرم است در نهايت اين باور وجود دارد كه 
تعليق مراقبتي فشرده همراه با نظارت الکترونيکي به مجرم فرصت كم تري برای ارتکاب مجدد جرم 

مي دهد.18
از گزارش آمريکا در خصوص حبس خانگی بر می آيد كه حبس خانگی صرف نظر از صرف 
جويی در منابع هنگفت مالی، منافع متعددی دارد از جمله حفظ شغل بزهکاران كه اگر هم بزهکار 
دارای شغل مشخص نباشد از خدمات عام المنفعه برای او استفاده می گردد. همچنين نفع بعدی 
آن ناشی از قابليت ثبات آن می باشد:زيرا ساختار هر برنامه ی مربوط به نمايشگرهای الکترونيکی، 

اجازه استفاده از يک سيستم چند سطحی طراحی شده را باتوجه به شدت جرم می دهد. 19
و:	نظارت	الكترونيک	در	سياست	كيفری	ايران

بار در قانون جديد  اما براي اولين  الکترونيک در نظام كيفري ما داراي سابقه نمي باشد  نظارت 
مجازات اسالمي مصوب 1392 و اليحه قانون آيين دادرسی كيفری به تبعيت از حقوق فرانسه 
پيش بيني شده است. در ماده 62 قانون جديد مجازات اسالمي آمده است: ))در جرائم تعزيری از 
درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتی، محکوم 
به حبس را بارضايت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه)سيستم(های الکترونيکی 

قرار دهد((.20
بر اساس ماده 40 قانون ياد شده اخير؛ شرايط مورد نياز برای تعويق صدور حکم عبارتند از:
الف- وجود جهات تخفيف )كه بر طبق ماده 38 اين قانون، جهات تخفيف عبارتند از: 

1- گذشت شاكی يا مدعی خصوصی
2- همکاری مؤثر متهم در شناسايی شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله 

از جرم يا به كار رفته برای ارتکاب آن
3- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريک آميز بزه ديده 

يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
4- اعالم متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وی درحين تحقيق و رسيدگی
5- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماری
17. مسکنی، زهره، زندان: بسط و توسعه تفکر حبس زدايی، مجله اصالح و تربيت، شماره 49، ص50.

18. آشوری، محمد، پيشين، ص142.
19. بارد، كارولی، پيشين، ص82.

20. ماده 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392، مصاديق كيفرهای درجه 5 تا 8 را بر شمرده است.
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6- كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وی برای جبران زيان ناشی از آن
7- خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم

8- مداخله ضعيف شريک يا معاون در وقوع جرم
ب- پيشبينی اصالح مرتکب

پ- جبران ضرر و زيان يا برقراری ترتيبات جبران
ت- فقدان سابقه كيفری مؤثر

تبصره-	محکوميت مؤثر، محکوميتی است كه محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده)25( 
اين قانون از حقوق اجتماعی محروم می كند.

الزم به ذكر می باشد با توجه به تبصره ماده 62 اين قانون: ))دادگاه در صورت لزوم می تواند 
محکوم را تابع تدابير نظارتی يا دستورهای ذكر شده در تعويق مراقبتی قرار دهد((.كه اين دستورات 

بر اساس ماده 43 قانون مذكور به شرح زير می باشد:
))الف- حرفه آموزی يا اشتغال به حرفه ای خاص

ب- اقامت يا عدم اقامت در مکان معين
پ- درمان بيماری يا ترک اعتياد

ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث- خودداری از تصدی كليه يا برخی از وسايل نقليه موتوری

ج- خودداری از فعاليت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی يا استفاده از وسايل مؤثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه ديده 

به تشخيص دادگاه
ح- گذراندن دوره يا دوره هاي خاص آموزش و يادگيری مهارت های اساسی زندگی يا شركت 

در دوره هاي تربيتی، اخالقی، مذهبی، تحصيلی يا ورزشی((.
بر اساس ماده 63 همين قانون؛ آيين نامه اجرائی مواد مربوط به نظام نيمه آزادی وآزادی مشروط 
ظرف شش ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون به وسيله سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و 

تربيتی كشور تهيه می شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه می رسد.
در اليحه قانون آيين دادرسی كيفری در ماده ي 5-155 آمده است: قاضي اجراي احکام كيفري 
مي تواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي 
احکام كيفري مبني بر آن  كه اجراي يک فعاليت شغلي يا حرفه اي، آموزشي، حرفه آموزي، مشاركت 
در تداوم زندگي خانوادگي و يا درمان پزشکي از سوي محکوم عليه در خارج از محيط زندان 
برای وی نياز است، به دادگاه صادركنده حکم، پيشنهاد اجراي آزادي تحت نظارت سيستم هاي 

الکترونيکي را داده و مطابق تصميم اين دادگاه اقدام مي كند.
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در ماده 9-155 نيز نحوه اجراي آن موكول به تصويب آئين نامه اي شده است كه توسط وزير 
دادگستري تهيه و به تصويب رئيس  قوه قضائيه مي رسد.

در زمينه اجرای اين طرح نيز رييس سازمان زندان ها طی بازديد از بازداشتگاه اوين كه اوايل سال 
جاری صورت گرفت از راه اندازی قطعی زندان الکترونيک در سال جاری خبر داد.

تيجه	گيری:	
همانگونه كه مالحظه گرديد و تحقيقات انجام گرفته در ساير كشور ها نيز نشان داد، امروزه استفاده 
از نظارت الکترونيکی به عنوان يکی از تدابير جايگزين مجازات حبس، مورد استفاده بسياری از 
كشور هاي دنيا قرار گرفته است. فوايد استفاده از اين وسايل از جمله بازسازگاری بزهکاران با 
عدم خروج آنها از جامعه همراه با كنترل و نظارت، باعث رشد سريع استفاده از اين وسايل در 
سيستم هاي عدالت كيفری بسياری از كشور ها شده است. در قوانين كشور ما پيش از تصويب قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1392، چنين تدبيری پيش بينی نشده بود اما قانون گذار در ماده 62 اين 
قانون از آن در كنار آزادی مشروط و در جهت تکميل آن اشاره نموده است. هرچند كاربرد اين 
وسايل و كسب نتايج مفيد از آنها، نياز مند ايجاد نهاد هايی تخصصی در اين زمينه و پيش بينی 
بودجه برای تهيه وسايل مورد نياز اين تدابير در قانون بودجه كشور و همکاری و همدلی تمامی 

نهاد هاي قضايی و اجرايی كشور می باشد.
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عليرضا	عنابی
	فريور	خليلی	شجاعی

قوه مقننه ايران در قانون اساسی مشروطه
عضو	هيأت	علمی	دانشگاه	آزاد	اسالمی	مراغه	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	آذربايجان	شرقی(

كارشناس	ارشد	حقوق	عمومی

كشورهاي  بر  حاكم  دولت هاي 
نظم  برقراري  وظيفه  جهان  مختلف 
آزادي هاي  و  امنيت، حفظ حقوق  و 
رفاه  آوردن  فراهم  شهروندي، 
اجتماعي و اعمال حاكميت رادر حوزه 
ولي  دارند  بر عهده  فرمانروايي خود 
براي انجام اين وظايف، نياز به قوانين 
كه  چرا  مي باشد.  خاصي  مقررات  و 
اگر در كشوري مقنن و مجري قانون 
آمدن  وجود  به  امکان  باشند،  يکي 
حکومت هاي اليگار و ديکتاتور بسيار 
محتمل خواهد بود1 پس با اين شرايط 
قانونمدار  نظام سياسي  براي حصول 
احتياج به سيستم تفکيک قوا مي باشد 
قواي  از  يکي  سيستم  اين  در  كه 

الزم الوجود قوه مقننه مي باشد.
سال 5821 ه.ش نقطه عطفي در 
تاريخ سياسي ايران مي باشد. چرا كه 
در اين سال فرمان مشروطه و تصويب 
توسط  مدون  اساسي  قانون  اولين 
گرديد  صادر  قاجار  شاه  مظفرالدين 
پس  توانستند  باالخره  ايران  مردم  و 
استبداد  و  زورگويي  سالها  تحمل  از 
صاحب  مطلقه،  پادشاهي  نظام هاي 

مهم تر  و  مدون  اساسي  قانون  اولين 
از همه مجلسي متشکل از نمايندگان 
از  پيش  تا  شوند.2  خود  منتخب 
تصويب و ابالغ اين قانون، نظام هاي 
از نوع  سياسي حاكم بر ايران عمدتاً 
و  مال  و  جان  و  استبدادي  و  مطلقه 
نيز  و  شاه  فرامين  تابع  مردم  ناموس 
امراي منصوب وي بود. ولي پس از 
اين واقعه، مجلسي قانونگذار تشکيل 
آن  اعضاي  اينکه  بر  كه عالوه  يافت 
اكثراً از جانب مردم انتخاب مي شدند 
اختياراتي از قبيل نظارت بر عملکرد 
دولتمردان، تصويب بودجه و تصويب 
قوانين الزم االجرا را بر عهده داشت 
كه تا قبل از آن در تاريخ ايران بي مانند 

و بی نظير بود.
در  مشروطه  اساسي  قانونگذار 
قوه  به  مربوط  اصول  نگارش  زمينه 
مقننه از ضوابط و فنون خاصي بهره 
در  كه  توضيح  اين  با  است.  جسته 
قوانين  از  اينکه  وجود  با  زمينه  اين 
اساسي برخي ممالک غربي از جمله 
حوزه  كشورهاي  و  فرانسه  بلژيک، 
بالکان تقليد شده ولي همه اين اصول 

و  شرعي  محتواي  و  قالب  داراي 
كه  صورت  بدين  مي باشند.  اسالمي 
اسالم  مبين  شرع  مقررات  و  احکام 
تصويب  قوانين  محتوي  زمينه  در 
بود  شده  لحاظ  مجلس  توسط  شده 
و مشروعيت اعمال قانونگذار منوط 
گرديد  اسالم  دين  احکام  رعايت  به 
بعد  تا  اين خود عاملي شد  البته  كه 
سال  در  اسالمي  انقالب  پيروزي  از 
جمهوري  اساسي  قانونگذار   ،1357
اسالمي با وجود نسخ قانون اساسي 
مشروطه از اصول و مقررات مندرج 
در آن در زمينه قوه مقننه استفاده هاي 
فراواني برد و برخي از اين اصول به 
عينه در متن قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ذكر گرديد. ولي با اين وجود، 
قابل  و  وسيع  مطالعات  و  تحقيقات 
مالحظه اي در زمينه قوه مقننه قبل از 
انقالب اسالمي سال 57 انجام نگرفته 
و پژوهش ها و مطالعات مضاعف تري 
در اين راستا الزم مي نمايد. هدف اين 
مقاله نيز بررسي هر چند مختصر قوه 
مطالعه  و  انقالب  از  قبل  قانونگذار 

نقاط قوت و ضعف آن مي باشد.

مقدمه	

1. مدني، جالل الدين، 1388، حقوق اساسي تطبيقي، انتشارات جنگل، ص 186
2. هاشمي، سيد محمد، 1389، حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران، انتشارات ميزان، جلداول،ص 29
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مبحث	اول:تاريخچه
 پس از صدور فرمان مظفر الدين شاه قاجار مبني بر تاسيس قانون اساسي و تبديل نظام سياسي 
كشور از پادشاهي مطلقه به پادشاه مشروطه، هياتي متشکل از علما و سياست مداران و حقوقدانان 
كشور اقدام به نگارش پيش نويس متن قانون اساسي نمودند كه اين متن در تاريخ 14 ذي العقده 
1324 ه.ق توسط مجلس اول قانونگذاري به تصويب رسيد. ولي از آنجايي كه قانون مذكور اكثراً 
شامل اصول مربوط به قوه مقننه بود و در رابطه با قواي ديگر ساكت بود الجرم بالفاصله متممي از 
جانب نمايندگان مجلس اول كه به منزله مجلس موسسان نيز بود به تصويب رسيد كه اين متن نيز 

حاوي نکات مهمي در باب قوه قانونگذاري بود.1
قانونگذار اساسي مشروطه نحوه انتخاب نمايندگان مجلس و همچنين تشکيل جلسات مجلس 
را به قانونگذار عادي واگذار كرده بود، بدين منظور چند قانون انتخابات در سالهاي 1285 و 1288 
و 1290 ه.ش تصويب و به اجرا رسيد كه در اين قوانين شرائط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان 

و نحوه تشکيل و برگزاري جلسات مجلس مشخص شدند.
بعد از تصويب و الزم االجرا شدن قانون اساسي مشروطه تا پيروزي انقالب اسالمي جمعاً شاهد 
برگزاري 24 دوره مجلس شوراي ملي و نيز 7 دوره از جلسات مجلس سنا بوده ايم2 ولي نکته مهمي 
كه در ساختار قوه مقننه ايران در عصر مشروطه به خصوص پس از الحاق متمم قانون اساسي به 
چشم مي خورد، تاسيس نهادی ناظر بر مصوبات مجلس مي باشد. با اين توضيح كه پس از تصويب 
قانون اساسي مشروطه و با تالش برخي علماي آن دوره از جمله شهيد شيخ فضل اهلل نوري، سيد 
جمال الدين واعظ اصفهاني، آيه اهلل نائينی و... اصلي در متمم قانون اساسي درج گرديد كه بر اساس 
آن هيچ يک از مصوبات مجلسين نبايستی مغايرتي با شرع مبين اسالم داشته باشند. وظيفه تطبيق 
مصوبات مجلس با مباني شرع را نهادي تحت عنوان شوراي طراز اول بر عهده گرفت و در واقع 
سيستم سياسي ايران از مشروطه به مشروطه مشروعه تغيير يافت كه البته توضيحات بيشتر در اين 

راستا در گفتارهای بعدي ارائه خواهد شد.
قوه مقننه مشروطه در طول فعاليت 72 ساله خود شاهد رخدادهاي گوناگونی از جمله انحالل، 
به توپ بسته شدن، دخالت هاي روزافزون دولتمردان در مجلس و... بوده ولي نکته اي كه در اين 
بحث وجود دارد و بايستي بدان اشاره كرد اين است كه با وجود همه اين اتفاقات ناخوشايند بر 
سر راه مجلس، مردم ايران باالخره توانستند به آرزوي هزار ساله خود مبني بر كاهش اختيارات 

زمامداران و اداره كشور به وسيله خودشان برسند.

1. كرماني، ناظم االسالم، 1361، تاريخ بيداري ايرانيان، انتشارات آگاه، جلد اول، ص 42.
vikipedia.org ،2. سايت ويکی پديا
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مبحث	دوم:	ساختار	قوه	مقننه	مشروطه
الف( مجلس شوراي ملي: مهم ترين و اساسي ترين نهاد قوه مقننه ايران در عصر مشروطه، عبارت 
بود از مجلس شوراي ملي. چرا كه بر اساس اصول ق.ا مشروطه تمامي قوانين كشور براي اجرائي 
شدن مي بايستي توسط اين ارگان تائيد و تصويب می شدند.3 مجلس شوراي ملي به عنوان مجلس 
موسسان )قانونگذار اساسي( نيز عمل نموده و در تاريخ 13 مرداد 1285 ه.ش اقدام به تصويب قانون 
اساسي مشروطه نمود و بعد از انجام اين ماموريت و اجرائي شدن قانون اساسي، مجلس شوراي 
ملي در چهاردهم مهرماه 1285 ه.ش رسماً فعاليت خود را به عنوان قانونگذار عادي آغاز نمود. 
بر اساس مفاد اصل چهارم قانون اساسي، مجلس شوراي ملي تشکيل يافته از نمايندگاني است كه 
توسط مردم تهران و شهرستانها انتخاب شده اند و شرائط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان را 
قانون عليحده مي بايستي تعيين كند. لذا بدين منظور قانونگذار مشروطه در سالهاي 1285 و 1288 
و 1290 شمسي اقدام به تصويب قوانينی در راستاي برگزاري انتخابات مجلس نمود ولي از آنجايي 
كه اين قوانين شرائط و ضوابط نامتعارفی را )از جمله دارا بودن ثروت و امالک فراوان و داشتن 
سابقه  تصدي پست هاي مهم دولتي( براي حضور در انتخابات مشخص نموده بودند لذا در سال 
1304 قانون جديدی به تصويب مجلس رسيد و شرايط معقوالنه تري را براي انتخاب كنندگان و 

انتخاب شوندگان تعين نمود.
بر اساس مفاد قانون برگزاري انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 1304 شرائطي كه براي 
انتخاب كنندگان نمايندگان مجلس شوراي ملي تعيين گرديد عبارت بود از 1- داشتن تابعيت ايران 
2- دارا بودن حداقل 20 سال تمام 3- اقامت در حوزه انتخابيه به مدت حداقل 6 ماه قبل از برگزاري 

انتخابات.
پاره اي از شرايط نيز براي انتخاب شوندگان تعيين شد از جمله 1- تدين به دين اسالم 2- 
امانت و  به  اشتهار  تا 70 سال 4-  بين 30  ما  بودن سن   دارا  فارسي 3-  زبان  با خط و  آشنايي 
درستکاري. همچنين برخي افراد از حق حضور در انتخابات به عنوان انتخاب شونده محروم بودند. 
از جمله الف( شاهزادگان بالفصل ب( اتباع خارجي ج( نظاميان د(حکام و معاونين آنها در حوزه 

انتخابيه خويش ه( اشخاصي كه به ارتداد و خروج از دين اسالم مشهور بودند.4
تعداد نمايندگان مجلس شوراي ملي بر طبق اصل چهارم ق ا دويست نفر اعالم گرديد و مقرر 
گشت كه پس از گذشت هر ده سال به ازاي هر 100 هزار نفر افزايش جمعيت يک نفر نماينده به 

3. اصل شانزدهم قانون اساسي مشروطه
4. ماده پانزدهم قانون برگزاري انتخابات مجلس شوراي ملی مصوب 1304
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تعداد نمايندگان افزوده شود.5
دوره نمايندگي مجلس شوراي ملي نيز 4 سال تعيين گشت و مقرر گرديد كه پس از حضور 
نمايندگان انتخاب شده در صحن مجلس و برگزاري مراسم تحليف، مجلس شوراي ملي به طور 
رسمي فعاليت خود را آغاز نمايد.6 همچنين اصل هفتم قانون اساسي اعالم داشت كه مجلس با هر 
تعداد از نمايندگان كار خود را آغاز مي كند ولي براي راي گيري و تصويب طرح ها و لوايح حضور 

حداقل نيمي از نمايندگان اجباري است.
در باب شرح وظايف و اختيارات مجلس شوراي ملي بايستي گفت كه اين مجلس بر اساس 
اصول قانون اساسي قدرت و اختيارات قابل توجهي را به دست آورد. در اين راستا قانونگذار 
اساسي مشروطه اختياراتي از قبيل تفسير و تصويب قوانين كشور، بررسي و تصويب بودجه كشور، 
انعقاد عهدنامه ها و امتيازات،  تصويب ايجاد تغييرات در حدود و مرزهاي كشور، صدور اجازه 
رسيدگي به شکايات مردمی، سئوال و استيضاح وزرا را به مجلس شوراي ملي واگذار نمود7 تا با 
استفاده از اين اختيارات به وظيفه اصلي خود كه همانا دفاع از حقوق موكالن و نظارت بر عملکرد 

دولت مردان مي باشد عمل  نمايد.
ماند  اشخاصی  انديشه هاي  رواج  با  و  تدريج  به  ميالدي  قرن 18  اوايل  از  سنا:  مجلس  ب( 
جان الک و منتسکيو در برخي از كشورهاي اروپائي مجلس دومي بنام سنا تشکيل يافت. چرا كه 
بر اساس نظر اين حقوقدانان مجلس سنا به عنوان نماد تعقل و تفکر افزون تر در مقابل مجلس 
نمايندگان كه نماد نوجويي و تحرک مي باشد جلوه گري مي نمايد. عالوه بر اين باعث همکاري و 
همدلي بيشتر ما بين دولت و مجلس در روند اداره كشور مي شود.8 قانونگذار اساسي مشروطه نيز كه 
در نگارش قانون اساسي از نظرات و انديشه  هاي حاكم بر ممالک غربي بهره هاي فراواني برده بود به 
تبعيت از آنان مجلسي بنام سنا در مقابل مجلس شوراي ملي تاسيس نمود9 تشکيل مجلس مذكور 
در اصل 43 ق.ا بدين صورت بيان شده است: )مجلس ديگري بنام سنا مركب از 60 نفر از اعضا 
تشکيل مي يابد كه اجالسات آن بعد از تشکيل، مقارن با اجالسات مجلس شوراي ملي خواهد بود(.
نکته قابل توجهي كه در باب مجلس سنا شايان ذكر است، عدم تشکيل و انعقاد اين مجلس 
تا سال 1328 مي باشد. با اين توضيح كه علي رغم وجود نص صريح قانون اساسي مبني بر لزوم 
تشکيل مجلس سنا در مقابل مجلس شوراي ملي، ولي اين نهاد تا سال 1328 ش تشکيل نيافت و تا 
بدان سال كشور تنها با يک مجلس اداره می گشت. ولي از اين سال و با تالش حقوقدانان و سياست 

5. اين تعداد قبل از سال 1336 يکصدو شصت ودو نفر بود كه در اصالحيه سال 1336 به 200 نفر ارتقا يافت.
6. مدت نمايندگی مجلس نمايندگان قبل از اصالح قانون اساسی به مدت 2 سال تعيين شده بود.

7. اصول پانزدهم تا سی و يکم قانون اساسي مشروطه مصوب 1285 شمسي
8. عباسی، بيژن، 1388، مباني حقوق اساسي، انتشارات جنگل، ص 341

iichs.org ،9. ميري، رزيتا، مجلس سنا، سايت موسسه مطالعات تاريخ ايران
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مداران آن دوره، باالخره مجلس سنا فعاليت خود را به طور رسمي آغاز نمود.10
تعداد اعضاي مجلس سنا بر طبق اصل 43 ق.ا 60 نفر تعيين گشت كه 30 نفر از آنان توسط 
پادشاه و 30 نفر باقيمانده توسط مردم انتخاب مي شدند. البته نيمي از اعضاي مجلس سنا به عنوان 
نماينده مردم تهران و 30 نفر باقيمانده به عنوان نماينده بقيه مناطق ايران انتخاب مي شدند.11 مدت 
نمايندگي مجلس سنا نيز تا سال 1345، 6 سال تعيين شده بود ولي از اين سال و با ايجاد برخي 
تغييرات در مفاد قانون اساسي، اين مدت به 4 سال تقليل يافت و مقرر گرديد كه جلسات اين 

مجلس بايستي مقارن با جلسات مجلس شوراي ملي تشکيل شود.
در باب وظايف و اختيارات مجلس سنا هم بايستي گفت كه قانونگذار اساسي مشروطه تقريبًا 
همان وظايف و اختياراتي را كه براي مجلس شوراي  ملي تعيين نموده در مورد مجلس سنا نيز 
به رسميت شناخته و نمايندگان مجلس سنا دارای همان اختيارات نمايندگان مجلس شوراي ملي 
مي باشند. تنها استثنائي كه در اين مورد به چشم مي خورد و شايان توجه است عدم جواز ورود 
نمايندگان مجلس سنا در مورد لوايح و طرحهاي مالي مي باشد. با اين توضيح كه در طرح ها و لوايح 
مالي فقط نمايندگان مجلس شوراي ملي حق دخالت داشته و نمايندگان مجلس سنا تنها اجازه ارائه 
پيشنهاداتي در باب اصالح اين طرح ها را دارا بودند و نمايندگان مجلس شوراي ملي نيز مختار در 
پذيرش و يا عدم پذيرش اين پيشنهادات بودند. در مورد نحوه بررسي و تصويب قوانين در سيستم 
قوه مقننه مشروطه نيز بايستي گفت كه بر اساس اصول ق.ا مشروطه طرح ها و لوايحي كه از جانب 
نمايندگان مجلس سنا و يا اعضاي هيات دولت براي بررسي و تصويب به مجلس ارائه ميگرديد 
ابتدا بايستي در صحن مجلس سنا و سپس در صورت تصويب در جمع نمايندگان مجلس شوراي 
ملي مورد طرح و تصويب واقع می شد. ولي در مورد طرح هايي كه توسط نمايندگان مجلس شوراي 
ملي ارائه می گرديد، ابتدا بايستي نمايندگان مجلس شوراي ملي راي مثبت داده و سپس نمايندگان 
مجلس سنا تصميم گيري مي نمودند. همچنين بعد از تصويب هر دو مجلس تنفيذ و امضاي پادشاه، 

قانون مذكور را الزم االجرا می ساخت.12
ج( شوراي طراز اول: اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه كه باهمت و مجاهدت شهيد آيه اهلل 
شيخ فضل اهلل نوري مورد تصويب قرار گرفت نهادي را براي نظارت بر عملکرد مجلس در جهت 
عدم مغايرت مصوبات آن با مبانی شرع مبين اسالم تاسيس كرد.13 تدوين اين اصل نقطه عطفي در 
تاريخ سياسي ايران به شمار مي آيد. چرا كه با اين عمل حکومت )سلطنتي مشروطه( كه با تقليد 
از قوانين اساسي كشورهاي غربي تشکيل يافته بود تبديل به نظام مشروطه مشروعه گشت و در 

10. صباغيان،علی، روزنامه شرق، قانون اساسي مشروطه و متمم آن، 85/2/10
11. اصل 45 قانون اساسي مشروطه، مصوب 1285

12. اصل 46 قانون اساسی مشروطه
13. عميد زنجاني، عباسعلي، 1385، حقوق اساسي ايران، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، ص 151
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واقع خواسته علما و آحاد مردم ايران كه همانا رعايت موازين شرع اسالم توسط نمايندگانشان بود 
تحقق يافت. بر طبق اصول قانون اساسي مشروطه شوراي رسيدگي به مصوبات مجلس كه بعدها 
به شوراي طراز اول مشهور گشت، تشکيل يافته از تعدادي از علماي آگاه به مسائل ديني بود كه با 
پيشنهاد مراجع تقليد شيعه و نظر نمايندگان مجلس انتخاب مي شدند. با اين توضيح كه مراجع تقليد 
در هر عصري بايد اسامی تعداد 20 نفر از فقهاي عالم به مسائل دينی و مطلع از مقتضيات زمان را 
به مجلس شوراي ملي معرفي می نمودند و نمايندگان مجلس تعداد حداقل 5 نفر و يا بيشتر را به 
اتفاق آرا و يا به قيد قرعه به عنوان عضو شورا انتخاب می نمودند. اعضاي شوراي مذكور نيز موظف 
بودند كه بر همه مصوبات مجلسين نظارت نموده و از اجراي مصوباتي كه مغايرتي آشکار با مبانی 

شرع اسالم داشتند جلوگيري مي نمودند.
علي رغم تأكيد قانونگذار اساسي به تاسيس نهادي ناظر بر مصوبات مجلسين و حمايت علماي 
عظام از تاسيس شوراي طراز اول، ولي وجود دالئلی مانع از تشکيل و فعاليت اين شورا گرديد و 
نهاد مذكور از بدو تاسيس تا پيروزي انقالب اسالمي فقط در حد يک نام باقي ماند. از عمده دالئل 
مانع تشکيل شوراي طراز اول مي توان به وجود ابهام در اصول مربوط به تاسيس اين ارگان از جمله 
مشخص نبودن تعداد و اسامي مراجعي كه مي  بايستي علماي عضو اين شورا را به مجلس معرفي 
مي نمودند، عدم تعيين تعداد مشخص اعضاي شورا، مشخص نبودن منابع دينی مورد استفاده شورا 
در انجام وظايف و عدم ارائه راهکارهاي مشخص براي حل اختالفات مراجع تقليد و نمايندگان 
مجلس در زمينه انتخاب اعضاي شورا و... اشاره نمود.14 همچنين عدم اراده مستحکم و راسخ 
دولتمردان قاجار و پهلوي در زمينه تاسيس و فعاليت اين نهاد عامل موثر ديگري در زمينه عدم 
تشکيل شوراي طراز اول گرديد. ولي با اين وجود اصول مربوط به تاسيس شوراي طراز اول مقدمه 

و زمينه اي شد براي بنيان گذاري نهاد شوراي نگهبان در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
د( نقش پادشاه در قانونگذاري: بنابر مفاد اصل 27 متمم قانون اساسي مشروطه )قوه مقننه كه 
مخصوص است به وضع و تصويب قوانين و اين قوه ناشي مي شود از اعليحضرت شاهنشاهي و 
مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هر يک از اين سه منشا، حق انشا قوانين را دارند(. حال بايستي 
ديد كه پادشاه چه نقشي را در قانونگذاري كشور داراست؟ با دقت در اصول ق.ا مشروطه مي توان 
نقش پادشاه در سيستم قانونگذاري كشور را استنباط كرد. از جمله انتخاب نيمی از اعضاي مجلس 
سنا كه به عنوان يکي از اركان قوه مقننه شناخته می شد و يا اختيار انحالل مجلس يا مجلسين كه 
توسط قانونگذار اساسي به وي اعطا شده بود. همچنين امضاي مصوبات مجلسين نيز يکي ديگر از 
اختيارات پادشاه در زمينه قانونگذاري به حساب می آمد. با اين توضيح كه همه مصوبات مجلسين 
شوراي ملي و سنا جهت اجرائي شدن مي بايستي به تائيد و تنفيذ مقام پادشاه مي رسيدند. مقام 

14. همان، ص152
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پادشاه در امضاي مصوبات غيرمالي اختيار آنچنانی از خود نداشت و الجرم بايستي از تصميم 
مجلس تمکين مي نمود. ولي در مورد مصوباتي كه جنبه مالی داشتند پادشاه مي توانست از امضاي 
آن خودداري كند ولي چنانچه مجلسين شوراي ملي و سنا بار ديگر و با اكثريت بر اجراي مصوبه 
قبلی خود تاكيد مي نمودند، مقام پادشاه موظف به امضاي مصوبه مجلس می گرديد.15 نقش مهم و 
اساسي ديگر پادشاه در باب قانونگذاري مربوط به اصل 45 متمم ق.ا مي باشد. با اين توضيح كه 
بنابر مفاد اصل مذكور، فرامين پادشاه بعد از امضاي وزير مربوطه حکم قانون را پيدا كرده و الزم 
االجرا  می گرديد. در واقع هم مصوبات مجلسين و هم فرامين شخص پادشاه بر اساس نظر قانونگذار 
اساسي مشروطه حکم قانون را داشتند و براي همه قوا و آحاد ملت الزم االجرا بود. با عنايت به 
اصل 27 قانون مذكور در صورت بروز تعارض ما بين مصوبات مجلس و فرامين پادشاه، تقدم با 

موردي بود كه موخرتر بود و از نظر تاريخي بعد از قانون ديگر به تصويب رسيده بود.
ه( انحالل مجلسين: در قانون اساسي مشروطه با توجه به اين نکته كه نظام سياسي پارلماني 
حاكم بود و تفکيک قواي انجام گرفته نيز به صورت نسبي بود، قانونگذار اساسي اختيار انحالل 
يک و يا حتي هر دو مجلس را به پادشاه واگذار كرده بود. بدين صورت كه بر اساس اصل 48 ق.ا 
شاهنشاه مي توانست هر يک از مجالس شوراي ملي و سنا را جداگانه يا در آن واحد منحل نمايد. 
قانونگذار اساسي در باب اين اصل به داليل و شرائط خاصي در مورد انحالل مجلس اشاره اي 
ننموده است و در واقع مقام پادشاه مي توانست در مواردي كه صالح مي دانست اقدام به انحالل 
مجلس يا مجلسين نمايد البته اصل مذكور در ادامه خاطر نشان كرده كه پادشاه مي  بايستي دليل 

انحالل را در حکم خود ذكر نمايد.
اصل 48 ق. ا مشروطه اعالم مي دارد كه مقام پادشاه پس از انحالل مجلسين مي بايستي دستور 
برگزاري انتخابات را بالفاصله صادر كند و انتخابات جديد مي بايستي ظرف مدت 1 ماه برگزار 
شده و مجلس جديد نيز ظرف 3 ماه تشکيل شود. مجلس جديد براي يک دوره جديد خواهد بود 

نه براي مدت باقيمانده مجلس قبلي.

مبحث	سوم:	انتقادات	وارد	بر	قوه	مقننه	ايران	در	قانون	اساسي	مشروطه
الف( عدم تاسيس نهادي براي نظارت بر مصوبات مجلسين از نظر عدم مغايرت قوانين با اصول 
قانون اساسي و همچنين واگذاري تفسير اصول ق.ا به مجلس شوراي ملي از مهمترين ايرادات وارد 
بر ساختار قوه مقننه ايران در قانون اساسي مشروطه مي باشد. با اين توضيح كه علي رغم تاسيس 
شوراي طراز اول در متمم قانون اساسي براي نظارت شرعي بر مصوبات مجلسين ولي متاسفانه 
نهادي براي جلوگيري از تعرض قوه مقننه به اصول قانون اساسي بنيان گذاري نشد و برعکس 

15. اصل 49 متمم قانون اساسی مشروطه
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تفسير اصول قانون اساسي نيز به قوه مقننه واگذار گرديد كه اين مورد يکي از موارد ضعف ق. ا 
مشروطه مي باشد. چرا كه اين امر زمينه بروز تخلف و سو استفاده از اختيارات از جانب دولت و 

نمايندگان مجلس را باعث مي گرديد.16
ب( عدم صدور مجوز دخالت نمايندگان مجلس سنا در مورد طرح ها و لوايح مالي از ديگر نقاط 
ضعف قانون اساسي مشروطه در باب ساختار قوه مقننه مي باشد. چرا كه نمايندگان مجلس سنا نيز 
جزئي از قوه مقننه بوده و حداقل نيمي از آنان مستقيماً از جانب ملت انتخاب شده و به عنوان نماد 
تعقل و آينده نگري در مقابل مجلس شوراي ملي شناخته مي شوند. پس چه دليلي بر عدم اجازه 

ورود آنان بر مصوباتي كه جنبه مالی دارند وجود دارد؟
ج( ضعف ديگر قانون اساسي مشروطه در مورد ساختار قوه مقننه مربوط مي شود به نحوه 
انتخاب و شروع به كار اعضاي هيات وزيران. با اين توضيح كه بر اساس اصل 47 متمم قانون اساسي 
مشروطه عزل و نصب وزيران با فرمان پادشاه خواهد بود پس با اين اوصاف نمايندگان مجلس در 
انتخاب و شروع به كار اعضاي دولت هيچ نقشي نداشتند كه اين مورد با اصول و قواعد مربوط به 
نظام هاي پارلماني منافات دارد. چرا كه يکي از ويژگيهای نظام هاي سياسي پارلماني نظارت مجلس 

بر انتخاب اعضاي دولت و اخذ مشروعيت وزرا از جانب نمايندگان مجلس مي باشد.17 
د( اعطاي اختيار قانونگذاري به پادشاه نيز از جمله نقاط ضعف قانون اساسي مشروطه مي باشد. 
چرا كه در نظام هاي پارلماني رئيس كشور اكثراً وظيفه تشکيل دولت و حکميت ما بين قوا را 
برعهده دارد و مسئوليت اداره كشور و به خصوص قوه مجريه بر عهده نخست وزير و اعضاي 
دولت مي باشد.18 پس با اين اوصاف مي بينيم كه با وجود تاسيس نظام پارلماني در كشور توسط 
قانوگذار اساسي، ولي پاره اي از تناقضات در سيستم تفکيک قوا و ارتباط قواي سياسي كشور به 
چشم مي خورد كه اين موارد باعث بروز پاره اي از مشکالت در روند اداره كشور به خصوص قوه 

مقننه گرديد.

نتيجه	گيري
صدور فرمان مشروطه توسط مظفرالدين شاه قاجار باعث بروز تغييرات شگرفي در سيستم حقوقی 
ايران گرديد. چرا كه با صدور اين فرمان و نگارش و تدوين و تصويب اولين قانون اساسي به 
معناي امروزي كلمه در ايران، قدرت سياسي حاكم بر كشور كه تا بدان روز از نوع مونارشي و 
اليگارشی بود تغيير چهره داده و تبديل به نظامي از نوع پارلماني گرديد. تغيير نوع سيستم سياسي 

16. گرجي، علي اكبر، 1388، در تکاپوي حقوق اساسي، انتشارات جنگل، ص 241
17. قاضي، ابوالفضل، 1384، بايسته هاي حقوق اساسي، انتشارات ميزان، ص 261

18. عميد زنجاني، عباسعلي، 1387، مباني حقوق اساسي، انتشارات مجد، ص 228
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كشور باعث انجام سيستم تفکيک قوا و محدود گرديدن اختيارات حکام كشور گرديد. كه اين 
عوامل در كل باعث سرعت گرفتن روند برقراري دموكراسي و قانونمداري در كشور گرديد. چرا 
كه يکي از ويژگي ها و شرائط حکومت هاي مردم ساالر و قانونمدار برقراري سيستم تفکيک قوا 
و محدود و مشخص گرديدن وظايف هر كدام از دولتمردان مي باشد. يکي از قوائي كه پس از 
تصويب ق.ا مشروطه شکل گرفت و تاثير بسزايی در برقراري سيستم مردم ساالري در كشور ايفا 
كرد، قوه قانونگذاري يا مقننه بود. قوه مذكور كه تشکيل يافته از سه ركن بنام هاي مجلس شوراي 
ملي، مجلس سنا و پادشاه بود توانست با بهره گيري از قدرتي كه ناشي از قانون اساسي بود به انجام 
وظايف و اختيارات محوله خود از جمله تصويب قوانين الزم االجرا و نظارت بر عملکرد دولتمردان 

بپردازد.
از ويژگي هاي متمم قانون اساسي مشروطه تغيير سيستم سياسي كشور از مشروطه پارلماني كه 
تقليدی از قانون اساسي كشورهاي غربي بود به مشروطه مشروعه مي باشد. بدين صورت كه بعد 
از تصويب و الحاق متمم قانون اساسي در سال 1286 ه.ش مقرر گرديد كه هيچ كدام از مصوبات 
مجلسين نبايستی منافاتي با مباني شرع اسالم داشته باشند19 و بدين صورت خواسته چندين ساله 
مردم ايران مبني بر برقراري آزادي و دموكراسي در كشور و نيز رعايت مباني دين اسالم تقريبًا 
محقق گرديد. هر چند در دوره هاي بعدي و به خصوص با دخالت هاي روز افزون مسئولين رده 
باالي كشور و از جمله پادشاه و نيز اعمال پاره اي از اجحافات نسبت به قوه مقننه، اين نهاد قدرت و 
اعتبار اوليه خود را از دست داده و تبديل به نهادي براي اجراي فرامين و خواسته هاي پادشاه گرديد. 
ولي قانون اساسي مشروطه و به خصوص اصول مربوط به قوه مقننه آن با وجود همه اين اتفاقات و 
همچنين ايراداتي كه در فصول قبل بدان ها اشاره گرديد زمينه ساز وقايع بسيار مباركي در اين كشور 
گرديد كه تا قبل از آن بي سابقه بود. از جمله از ميان رفتن و يا به حاشيه راندن نظامهاي پادشاهي 
مطلقه اي كه تا قبل از تصويب اين قانون بدون هيچ گونه محدوديتي بر كشور حکمراني مي نمودند 
و همچنين حضور مردم و نمايندگانشان در روند اداره امورات كشور. عالوه بر اين موارد انقالب 
مشروطه و قانون اساسي مصوب آن مقدمه اي شدند براي تشکيل نظام جمهوري اسالمي ايران و 

برقراري و اجراي سيستم مردم ساالري ديني در كشور.
 

19. هاشمی، سيد محمد، 1389، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران، انتشارات ميزان، جلد اول، ص32.
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تاريخچه
اولين كنگره بين المللي در زمينه هوانوردي در سال 1910 ميالدي در پاريس با حضور 18 كشور 
برگزار گرديد. اين كنگره بدون هيچ گونه موافقتي همراه با شکستي ديپلماتيک به كار خود پايان داد 
تا همچنان معضالت و مشکالت در زمينه حقوق هوايي پا برجا بماند. در آن زمان مهمترين مطالبه 
كشورها حفظ حاكميت بر قلمرو هوايي خويش بود. در همان سال كنگره اي در شهر "ورون"برگزار 
گرديد كه در آن پذيرش حاكميت دولت ها بر فضاي باالي سرزمين و آب هاي سرزميني خويش 
مطرح گرديد. گرچه اين كنگره ها نتايج روشن و قاطعي براي ملل در بر نداشت اما از اراده ای 
جهاني براي نظم بخشيدن و تأسيس نظامي جامع به اين صنعت نوپا حکايت داشت. در سال 1911 

ليالفيروزمند
بابک	باصري

سير تحوالت و شکل گيري حقوق بين الملل هوايي

دانشجوی	كارشناسی	ارشدحقوق	بين	الملل،	وكيل	پايه	يک	دادگستری

دانشجوی	دوره	دكتری	حقوق	عمومی،	دانشگاه	آزاد	اسالمی،	واحد	علوم	و	تحقيقات	تهران

مقدمه:	
پرواز پيوسته از آرزوهاي ديرينه بشر 
پرواز  روياي  همواره  انسانها  و  بوده 
و  پرواز  امروزه  اما  داشتند  را در سر 
هواپيما از رويا و آرزو به يک ضرورت 
در اجتماع بشري تبديل شده است، 
ضرورتي غيرقابل انکار. بيش از يک 
قرن از توسعه صنعت هوانوردي نمي 
گذرد كه اين صنعت در تمامي ابعاد 
است.  كرده  پيدا  رسوخ  ما  زندگي 
بخش های  در  هواپيما  كاربردهاي 
كشاورزي، تجاري، حمل و نقل و....
مناسب ترين  را  آهنين  پرنده ي  اين 
استفاده ي  مورد  ابزار  راحت ترين  و 
مذكور  است. صنعت  داده  قرار  بشر 
با شتابي غير قابل پيش بيني در حال 
مبادالت  افزايش  است.  حركت 
هوايي  طريق  از  مسافرت  تجاري، 

نيازمند  ديگري،  مبادله ي  هرگونه  و 
حقوق مشخصه خويش  مي باشد. در 
ابتداي توسعه اين صنعت در اثر ناديده 
گرفتن مرزهاي هوايي كشورها توسط 
هواپيماهاي بيگانه، اختالفات شديدي 
در سطح بين الملل رخ  مي داد. افزون 
بر تجاوزات هوايي به قلمرو كشورها، 
آنها  نيز حساسيت  جاسوسي هوايي 
را بر انگيخته بود و پرواز هواپيما كه 
دستاويزي  بود  بشر  اعالي  آرزوي 
قرار  آن ها  ذاتي  حقوق  نقص  براي 
گرفته بود. خالء مقررات بين المللي 
چشم  به  بسيار  هوانوردي  زمينه  در 
بين  جامعه  مي رسيد  نظر  به  مي آمد. 
المللي آنروز ابتدا منتظر پيدايش قواعد 
عرضي در زمينه هوانوردي همچون 
ساير پديده هاي بين المللي بود، يعنی 

اين وضعيت  به  كه  معاهداتي  وضع 
بخشد.  پاياني خوش  بي سروسامان 
انحصار  در  صنعت  اين  چون  شايد 
وغالبا  بود  جهاني  برتر  قدرت هاي 
حقوق كشورهاي ضعيف مورد تجاوز 
بيشتر قرار مي گرفت خواست جدي 
حقوق  وضع  براي  قوي  اراده ای  و 
هوانوردي وجود نداشت. براي اولين 
1899مطالبي  صلح  كنفرانس  در  بار 
شد.  تدوين  هوايي  جنگ  مورد  در 
اما حساس ترين وجدي ترين مطالبه 
حاكميت  حفظ  ملت ها  و  دولت ها 
سرزميني خود بود. نقص حريم هوايي 
و تجاوز به آن مهمترين دغدغه آن ها 
روز  آن  بين الملل  ي  جامعه  كه  بود 
درصدد پاسخگويي به اين مسئله بر 

نيامده بود.

1. رجوع به اعالميه بين المللی ممنوعيت شليک سالحهای پرتابی و انفجاری از بالونها، 29 ژوئيه 1899. 
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انجمني در شهر مادريد با حضور نمايندگاني از كشورهاي مختلف تشکيل شد كه طی آن، نظريه 
آزادي عبور و مرور در قلمرو هوايي كشورها مطرح گرديد. در آن زمان نمايندگان آلمان و فرانسه 
از اين نظريه حمايت  مي كردند اما نماينده انگلستان از نظريه حاكميت طرفداري  مي نمود.1 در سال 
1913 اصول و مفاهيم اساسي اين كنفرانس در توافقي دو جانبه بين آلمان و فرانسه در ارتباط با 
كنترل پروازها بروي سرزمينهاي دو طرف منعقد گرديد. در اين توافقنامه آمده بود كه كشورها بر 
فراز سرزمين و آبهاي سرزميني خويش كه آن زمان 3 مايل از خط ساحلي بود حق كنترل پروازها 
را دارند، همچنين گواهينامه هاي خدمه پروازي كه از الزامات برقراري ايمني است و ارائه سرويس 

مراقبت پرواز از ديگر مفاد آن بود.
در آن زمان اراده كشورها بر حفظ حاكميت خويش بوده و كشورهائی كه از صنعت هواپيمايي 
بي بهره بودند مصر به حفظ حاكميت قلمرو هوايي بودند تا فضاي خويش را در عرصه تاخت و 
تاز هواپيماهاي بيگانه نبينند. لذا در تقابل بين منافع كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي كمتر توسعه 
يافته در اين صنعت، شاهد تضاد بين آزادي عبور و مرور هوايي و حفظ حاكميت دول بوديم و 

همين امر، امکان اجماع جهاني براي تدوين معاهده بين المللي را دشوار مي نمود.
پس از اين، سال ها جهان در شعله هاي فروزان جنگ جهاني اول سوخت. طی اين جنگل های 
عالم گير، نبرد هوايي در ابعاد گسترده اي صورت مي گرفت و هواپيماهاي كشورهاي درگير جنگ 
بدون هيچ ضابطه و قانوني قلمرو هوايي كشورهاي ثالث و بي طرف را در مي نورديدند. در اين 
زمان بيش از گذشته، ضرورت تنظيم حقوق هوايي بين المللي به چشم مي آمد. لذا بالفاصله پس از 
پايان جنگ، اقداماتي در جهت پر نمودن اين خالء صورت گرفت. كشورهاي پيروز )متفقين( كه 
رقباي خويش را از صحنه بدر كرده بودند عزم خويش را در تنظيم قواعدي منسجم در اين زمينه 

جزم نمودند.

كنوانسيون	پاريس	1919	
توسعه مسايل تکنيکي در حوزه هوانوردي پس از جنگ جهاني اول رخ داد كه پاياني بر مخاصمات 
و آغازي در ايمني، تسريع بخشيدن حمل كاال و بار بين مسافت هاي طوالني بود. جنگ چهره زشت 
اين صنعت نوپا را نيز نشان داده بود، نگراني و اضطراب در اين مورد در سرتاسر اروپا به چشم 
 مي آمد. در همان سالها البرت روپر2 مشاور وزير كشور فرانسه كه خود متخصص در امور هوانوردي 
بود پيشنهاد كرد يک كنفرانس جهاني براي حل و فصل مشکالت هوانوردي تشکيل شود به همين 

منظور در سال 1917 كميته هوانوردي متحد براي اولين بار تشکيل شد.

1. IA valsic expolaration in aerospace law،ed 1968،pp 106-125
2. Albert Roper
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مشکالت و دغدغه هاي جهاني در امور هوانوردي رو به افزايش بود و نقض حاكميت قلمرو 
هوايي كشورها، جامعه ملل آنروز را آشفته كرده بود. سرانجام در 13 اكتبر 1919 با حضور 27 كشور 
اولين كنفرانس جهاني هوانوردي در پاريس تشکيل شد. معاهده جديد با 43 ماده به عالوه ضمايم 
فني، عملياتي و ساختار هوانوردي غيرنظامي مورد توافق كشورهاي عضو قرار گرفت. كمسيون 
بين المللي براي ناوبري هوايي )ICAN( تحت هدايت كشورهاي حاضر تشکيل گرديد. مهمترين 
هدف اين سازمان ارتقاء صنعت هوانوردي در كشورهاي عضو و حفظ برابري اعضا عنوان گرديد. 
يکي از مهمترين دستاوردهاي اين كنوانسيون تعريف هواپيما3 بود:"هواپيما به هر وسيله اي اطالق 
مي شود كه قادر باشد خود را به كمک عکس العمل هاي هوا در اتمسفر نگه دارد."4 اين تعريف جامع 
از هواپيما شامل بالن، گاليدر، كشتي هوايي، هلي كوپتر و هواپيما  مي گردد. همچنين در بردارنده 
استانداردها و مقرراتي در مورد ثبت هواپيما، صالحيت هاي پروازي5، گواهينامه هاي افراد مرتبط با 

پرواز6، نقشه هاي هوايي7 و دستورالعمل هاي ناوبري هوايي و قوانين هوانوردي بود.
ماده 1 اين كنوانسيون به رسميت شناختن حاكميت مطلق كشورها بر فراز سرزمين و آبهاي 
سرزميني خويش بود. قلمرو هوايي يک كشور نه تنها شامل اليه اي از هوا كه بر فراز قلمرو زميني 
و آبي آن قرار دارد  مي گردد، بلکه اين اليه تا آنجا كه اتمسفر )جو( وجود دارد ادامه مي يابد و پس 
از آن منطقه جو يا فضا آغاز مي شود.8 ماده 2 كشورهاي متعاهد را ملزم به اعطاي اجازه پرواز به 

پروازهاي مسافربري تحت مقررات كنوانسيون در زمان صلح مي كرد.
اين كنوانسيون با تقسيم هواپيما به نظامي و غيرنظامي9 حق عبور بي ضرر را همراه با حفظ 
حاكميت كشورها در زمان صلح براي هواپيماهاي غيرنظامي به رسميت شناخت. ضمايم فني اين 
كنوانسيون از اطالعات و نظريه هاي علمي و حقوقي بسيار غني بود و گرچه در اين كنوانسيون 
در مورد تنسيق سرويس هاي هوايي و ديگر بخش هاي اقتصادي و اجتماعي حمل و نقل هوايي 
بحث و تبادل نظر صورت گرفت اما راه حل اساسي و توافق نهايي براي حل مشکالت و معضالت 
هوانوردي صورت نپذيرفت و سرانجام با تصويب پيمان شيکاگو در 1944، اين كنوانسيون منسوخ 

شد.10

3. Aircraft
4. نواده توپچی حسين، حقوق بين الملل هوايی، انتشارات نيروی هوايی، تهران: چاپ اول 1377، ص19 

5. Air worthiness
6. Personnel licensing
7. Maps &charts

8. مقتدر هوشنگ، حقوق بين الملل عمومی، انتشارات وزارت خارجه، تهران: چاپ شانزدهم،1388، ص257 
9. Military &civil aircraft

10. ماده 80 پيمان شيکاگو 
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كنوانسيون	ايبرو	امريكن
كشور اسپانيا كه به كنوانسيون پاريس ملحق نشده بود در سال 1926 همراه با پرتغال و كشور 
آمريکاي جنوبي و التين در مادريد كنفرانس ايبروامريکن را تشکيل دادند. اصول مندرج در اين 
كنوانسيون همان مفاد كنوانسيون پاريس بود و حرف تازهاي براي گفتن نداشت. مفاد مندرج در 
كنوانسيون عبارت از حفظ حاكميت كشورهاي عضو بر قلمرو هوايي خويش، اجازه پرواز و عبور 
مرور بر فراز كشورهاي عضو با مجوز قبلي و مسئله ثبت هواپيما بود.اين كنوانسيون نيز با انعقاد 

پيمان شيکاگو نسخ گرديد.

كنوانسيون	پان	امريكن)هاوانا(
ايالت متحده آمريکا كه حاضر به پيوستن به كنوانسيون پاريس نشد زماني كه خود را در انزوا 
و  نمود  فراهم  را  پان امريکن  كنفرانس  تشکيل  مقدمات  واشنگتن  در  مه 1927  نوزدهم  در  ديد 
سرانجام در 20 فوريه 1928 در هاوانا، كنفرانس پان امريکن در ششمين اجالس خود به امضاي 
21 كشور رسيد. شروط و مفاد اين كنوانسيون به گونه اي تنظيم شده بود كه شركت هاي هواپيمايي 
آمريکا قادر به پرواز و ارائه سرويس آسانتر در آمريکاي جنوبي و شمالي باشند. اين كنوانسيون 
نتوانست همانند كنوانسيون پاريس كمسيون بين المللي هوانوردي ايجاد كند و ضمائم فني نيز در بر 
نداشت و از رسيدن به معيار يکنواختي در مورد مقررات مراقبت پرواز درماند؛ ولي اصل حاكميت 

مطلق و انحصاري هر دولت را بر فضاي سرزميني خود را به رسميت شناخت.11

هوانوردي	بين	سالهاي	1919	تا	1939
در اين سالها پيرو كنوانسيون پاريس شركتهاي هواپيمايي قصد حمل بار يا مسافر را بين دو 
سرزمين يا از فراز آن داشتند كه با كسب اجازه از دول خارجي مربوطه به طور كلي انجام  مي شد. 
اين قلمرو  اما در  از توافقات سرويس هاي هوايي)ASA(بين دول مختلف منعقد گرديد  برخي 
محدوديت هايي وجود داشت. در اين بين هيچ توافقنامه اي ثبت نشد كه نشستن، برخاستن يا حمل 
و نقل بار را بدون اجازه قبلي انجام دهند. برخي از كشورها نيز مقررات بسيار محدود كننده اي 
وضع كرده بودند و اجازه ورود هيچ پروازي را به داخل فضاي هوايي12 خود نمي دادند. حاكميت 
كشورها بر فراز قلمرو سرزميني خود به طور مطلق تأكيد شده بود و هيچ گونه آزادي پرواز در 
آزاد و  برروي درياهاي  نداشت. مسيرهاي هوايي14 خصوصاً  "آزادي درياها"13 وجود  با  مقايسه 

11. نواده توپچی حسين، همان كتاب، ص22.
12. FIR
13. Freedom of the sea
14. Airway
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اقيانوس ها تعبيه و طراحي نشده بود و تسهيالت ناوبري و كمک ناوبري مناسبي نيز به كار گرفته 
نشده بود. از اينرو تنها سرويس هاي هوايي براي پست كاال و جابجايي تعداد كمي مسافر و بار با 

حداقل سود اقتصادي صورت مي پذيرفت.
به نظر مي رسد يکي از داليل عدم پيشرفت حقوق بين الملل هوايي در اين سالها تأكيد بيش از 
حد كشورها بر حاكميت قلمرو هوايي خود از بيم خطر جاسوسي هوايي بود كه علي رغم تأكيد 
به صورت گسترده اي  پرواز،  اعطاي مجوز  متعاهد و  بر همکاري كشورهاي  پاريس  كنوانسيون 
هوانوردي  برنامه هاي  و  دستورالعمل ها  قوانين،  در  تفاوت  نگرفت.  قرار  كشورها  استقبال  مورد 
بين كشورهاي مختلف موجب مشکالت فراواني گرديده بود از اينرو خواست جامعه ملل آنروز 
استانداردسازي و يکنواخت نمودن مقررات ايمني و كاربري سرويس هاي جهاني بود. از سوي 
ديگر اگرچه صنعت هوانوردي در انگلستان، شوروي، آلمان، فرانسه و ژاپن پيشرفت چشمگيري 
در زمينه ی طراحي و توليد هواپيماهاي نظامي در طول اين سالها و جنگ جهاني دوم داشت اما 
توليد انبوه و فناوري ساخت هواپيماهاي غول پيکر براي حمل بار و مسافر تنها در انحصار ايالت 

متحده آمريکا بود.
همانطور كه بيان كرديم آمريکا از پيوستن به كنوانسيون پاريس اجتناب كرد و خود كنوانسيون 
هاوانا را پايه ريزي نمود، از جهتي ديگر تقسيم كشورهاي مختلف و پيوستن آنها به كنوانسيون هاي 
متعدد باعث چند دستگي و عدم پذيرش جمعي و اراده يکساني براي تنظيم مقررات بين المللي 
در زمينه هوانوردي، خالء شگرفي را ايجاد نموده بود. با آغاز جنگ جهاني دوم و عدم اعتناي 
بين  شديد  درگيري  شاهد  جهان  كشورها،  ديگر  هوايي  حاكميت  حفظ  به  متخاصم  كشورهاي 
هواپيماهاي متفقين و متحدين بود. پس از جنگ جهاني دوم، اوضاع نابسامان هوانوردي در سراسر 
جهان فرصت مناسبي براي كشورهاي غالب خصوصاً آمريکا بوجود آورد تا اراده خويش را در 
حقوق هوايي به جهانيان تحميل نمايند، از اينرو كنوانسيون شيکاگو در 1944 با حضور 52 كشور 
برگزار گرديد كه از حيث تعداد اعضا شركت كننده نسبت به ساير كنوانسيون هاي مشابه بي سابقه 

بود. 

كنوانسيون	شيكاگو
در سال 1944 دول متحد آمريکاي شمالي ابتکار دول متفق را براي شركت در يک كنفرانس كه در 
آغاز ماه نوامبر در شيکاگو برگزار شد را عهده دار شدند و به اين دعوت اقدام نمودند.15 هدف از 
اين كنفرانس حاكم نمودن رژيمي مناسب جهت تسهيل در امر حمل و نقل هوايي و عبور منظم بر 
فراز كشورها و فرود در خاک آنها به منظور سوختگيري، پياده و سوار نمودن مسافر و كاال، برقراري 

15. صفوی سيد حسن، حقوق بين المللی هوايی و فضايی، جلد اول، تهران: خدمات چاپ، 1362، ص83. 
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سرويس هاي هوايي مناسب، متناسب و ايمن و ارزان و ضرورت حفظ نظم بود.
كنوانسيون پاريس و ايبرو و پان امريکن نتوانسته بود الزامات و خواست كشورهاي عضو را 
برآورده سازند و نظم و تسهيل عبور و مرور نيز به طور مطلوب برقرار نگرديده بود. لذا خالء 
موجود، اراده جهاني را جهت تنظيم مقرراتي جامع در اين زمينه فراهم كرد و سرانجام كنوانسيون 
شيکاگو در 7 دسامبر 1944 برگزار گرديد و با امضاي 52 كشور حاضر در 96 ماده به تصويب 

رسيد. پيمان شيکاگو تمامي كنوانسيون هاي مذكور را منسوخ نمود.
ماده 1 كنوانسيون فوق كشورهاي عضو را مکلف بر به رسميت شناختن كامل حاكميت بر 
فضاي باالي سرزميني هر كشور مي داند و نشان دهنده ی اهميت اصل حاكميت كشورها بر قلمرو 
هوايي خود مي باشد و در ماده 3 عبور و حمل و نقل كاال را براي هواپيماهاي غير نظامي منوط به 
مجوز قبلي كشورهاي عضو مي داند. فصل هفتم كنوانسيون مربوط به ايجاد سازماني جديد به نام 
سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري16 است. تشکيل سازمان دائمي براي نظارت و اجراي مفاد 
اين پيمان را مي توان نقطه ثقلي در سازماندهي حقوق هوايي و پيدايش نظام حقوقي ضابطه مند در 

حقوق بين الملل هوايي دانست. از اينرو نگاهي گذرا به اهداف و ساختار اين سازمان مي اندازيم.

اهداف	تشكيل	سازمان	بين	المللي	هواپيمايي	كشوري	)ايكائو(
اهداف تشکيل سازمان مزبور توسعه اصول و تکنيک هاي ناوبري هوايي بين المللي و برنامه ريزي 
جهت حمل و نقل هوايي پيشرفته بر شمرده شده است. به منظور تحقق اين اهداف، كشورهاي 
عضو به طراحي و عمليات جهت پيشبرد اهداف صلح آميز و توسعه راههاي هوايي، فرودگاه ها17 و 
تسهيالت ناوبري هوايي18 براي هوانوردي غير نظامي تشويق شده اند.19 تحقق اهداف فوق نيازمند 
برنامه ريزي مدون و ايجاد زيرساخت هاي مناسب در كشورهاي عضو مي باشد. ضميمه 14 پيمان 
شيکاگو مفصاًل در اين زمينه ايجاد فرودگاه و مسيرهاي هوايي كشورهاي عضو را رهنمون  مي سازد.
ايمني، برقراري نظم، حمل و نقل هوايي اقتصادي و جلوگيري از هدر رفت منافع اقتصادي كه 
رقابت غير منطقي را به همراه دارد نيز از اهداف ايکائو ذكر گرديده است20 و در نهايت ارتقاء ايمني 

در پرواز و ناوبري هوايي و تجهيزات ناوبري از ديگر اهداف ايکائو مي باشد.21

16. International civil aviation organization(ICAO)
17. AERODROM
18. Air navigation facility
19. Article 44، (b)&(c)
20. Article 44 (d)&(e).also refer to annexs 2 &11
21. (h)&(i)
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ساختار	سازمان	بين	المللي	هواپيمايي	كشوري
ايکائو از سه بخش اصلي، مجمع عمومي، شورا و كميته هاي فني تشکيل شده است.22 در ماده 47 
پيمان ذكر گرديده در صورت مطابقت اختيارات قانوني سازمان با قانون اساسي و ساير مقررات 
مربوطه، سازمان در قلمرو كشور متعهد از اختيارات قانوني برخوردار است و داراي شخصيت 
حقوقي كامل است. بنابراين در اصول پايه گذاري سازمان، مؤسسان آن قائل به تقدم قوانين اساسي 
داخلي بر مقررات بين المللي بوده اند. الزم به ذكر است كه ماده 9 قانون مدني جمهوری اسالمی 
ايران نيز با تأكيد بر مطابقت اينگونه مقررات بين المللي با قانون اساسي آنها را در حکم قانون 

مي داند.
الف-مجمع	عمومي

مجمع عمومي متشکل از نمايندگان كشورهاي متعاهد هر سال يک بار در زمان و محل مناسب 
تشکيل جلسه مي دهد، جلسات فوق العاده نيز در صورت تقاضاي شوراي ايکائو يا درخواست 
10 عضو از دبير كل نيز مي تواند برگزار گردد.23 هر يک از نمايندگان داراي يک رأي مي باشند 
و مي توانند مشاوران فني در اين جلسه بدون حق رأي را به همراه داشته باشند. حضور اكثريت 
كشورهاي متعاهد براي حد نصاب تشکيل مجمع عمومي به منظور تصويب تصميمات شورا از 

جمله بودجه ساالنه و پيشنهاد ترميم و يا اصالح مقررات اين پيمان الزم مي باشد.
ب-شورای	ايكائو

شورا يکي از اجزاي دائمي سازمان ايکائو مي باشد كه متشکل از 36 عضو متعاهد است و اعضاي آن 
براي مدت 3 سال توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند. انتخابات در اولين جلسه مجمع عمومي 
و پس از آن هر سه سال يکبار برگزار مي گردد.24 هر يک از كشورهاي متعاهد مي توانند بدون حق 
رأي در جلسات شورا شركت نمايند.25 شورا موظف است كميته هاي فني را تشکيل داده و در آن 
كميته ها در مورد مسائل فني و ناوبري بحث و تصميم گيري گردد. اما مهمترين وظيفه شورا گزارش 
ساليانه به مجمع عمومي و تهيه و تدوين مقررات و دستورالعمل هاي ناوبري هوايي مي باشد. يکي از 
وظايف ديگر شورا حل و فصل اختالفات ميان كشورهاي متعاهد مي باشد كه فصل هجدهم پيمان 

به آن پرداخته است.
ج-كميسيون	هاي	هوانوردي

فصل دهم از كنوانسيون شيکاگو به كمسيون هوانوردي پرداخته است. اعضاي كمسيون مركب 
از 12 عضو متعاهد مي باشد كه توسط شورا انتخاب مي گردند اين اشخاص بايد داراي صالحيت 
22. Article 43
23. Article 48
24. Article 50
25. Article 53
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و تجربه شايسته در علم و تخصص هوانوردي باشند، مهمترين وظيفه كميسيون هوانوردي جمع 
آوري اطالعات ضروري و مفيد براي پيشرفت هوانوردي و ابالغ آنها به كشورهاي متعاهد و در 

صورت نياز پيشنهاد اصالح ضمائم فني ايکائو به شورا مي باشد.

مناطق	ممنوعه
يکي از ابتکارات كنوانسيون مزبور حق ايجاد مناطق ممنوعه26 براي كشورهاي متعاهد بود. بدين گونه 
 AIP27 كه هر كشور متعهد مي تواند مناطقي را در سزمين خود مشخص نموده و يا در آنها در
پروازهاي عبوري را از تردد بروي اين مناطق منع نمايد. منطقه ممنوعه عبارست است از منطقه اي با 
ابعاد تعيين شده بر فراز سرزمين يا آبهاي سرزميني يک كشور كه پرواز بر فراز آن ممنوع مي باشد.28 
عالوه بر مناطق ممنوعه كه هر كشور به داليل امنيتي و...پرواز بر فراز آنها را ممنوع مي كند. سه 
منطقه ديگر مناطقه خطرناک29، مناطق محدود شده30، مناطقه احتياطي31 را نيز هر كشور متعاهد 
مي تواند بر فراز سرزمين خويش اعالم نموده و محدوديت تردد در آن مناطق را اعمال نمايد."اين 
بدون  كه  باشند  گونه اي  به  توجيهاً  و وسعت  مساحت  موقعيت،  نظر  از  بايستي  ممنوعه  مناطق 
جهت مشکالتي را براي هوانوردي ايجاد ننمايند...هيج گونه تبعيضي بين هواپيماهاي آن كشور و 
هواپيماهاي ساير كشورهاي متعاهد كه در سرويس هاي منظم هواپيماهاي بين المللي اشتغال داشته 

باشند قائل نگردد."32
ايجاد اين مناطق در واقع تحديدي در اصل آزادي پرواز هواپيماهاي غير نظامي بر فراز كشورهاي 
متعاهد )فصل دوم پيمان شيکاگو( مي باشد و بيشتر در راستاي تعديل اين اصل با اصل حاكميت 

مطلق كشورها )ماده 1 پيمان( بر فراز آبهاي سرزميني خود قابل تعبير مي باشد.

كاپوتاژ33
كاپوتاژ حق انحصاري هر كشور در حمل و نقل بار، مسافر، كاال و پست در داخل خاک خود 
مي باشد. ماده 7 پيمان اين حق را براي كشورهاي متعاهد در نظر گرفته است كه از اين امتياز به 
ساير هواپيماهاي كشورهاي ديگر امتناع نموده و خود نيز اين چنين انحصاري را از كشورهاي ديگر 

26. Prohibited area
27. Aeronautical information publication
28. Rules of the air ,annex 2,19 ed july 1990,p4
29. Danger area
30. Restricted area
31. Caution area
32. Article 9
33. Cabotage
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براي خود تحصيل ننمايد."كاپوتاژ در واقع به حمل و نقل هوايي ميان دو نقطه در يک واحد سياسي 
يعني در قلمرو هر كشوري اطالق مي شود، آن طور كه واژه قلمرو در حقوق هوايي به كار مي رود."34 
كاپوتاژ تابع حاكميت مطلق و انحصاري دولت براي حمل و نقل هوايي است. اما امروزه با بسط و 
توسعه قوانين بين المللي و پذيرش اين حق در كنوانسيون هاي بين المللي شايد مانعي براي توسعه 

بخش حمل ونقل و تجارت آزاد به شمار رود.

آزادي	هاي	پنج	گانه	ی	هوايي35
آزادي هاي پنج گانه هوايي با پيشنهاد كشور كانادا در كنوانسيون 1944 جهت تسهيل حمل و نقل 
هوايي مطرح گرديد كه در تقابل با برنامه اياالت متحده جهت رهايي از حمل و نقل هوايي بود. اين 
امتيازات را مي توان تحديدي بر حق حاكميت كشورها بر فضاي خويش دانست كه اين حق ويژه 

را در اختيار يک هواپيما قرار مي دهد اين آزاديها مشتمل است بر:
1-حق پرواز بر فراز سرتاسر سرزمين بدون فرود آمدن

2-حق نشستن جهت اهداف غير ترافيکي
3-حق پياده نمودن مسافر، تخليه بار و بسته هاي پستي در سرزمين كشور مالک و دارنده هواپيما
4-حق سوار نمودن مسافر، بارگيري و بسته هاي پستي در سرزمين كشور مالک و دارنده هواپيما 
5-حق پياده و سوار نمودن مسافر، بارگيري و تخليه آن و بسته هاي پستي در سرزمين هر كشور 

متعاهد به مقصد هر سرزميني.
اين امتيازات 5گانه تنها بين كشورهايي كه آن را امضا نموده اند به كار بسته خواهد شد و تمامي 
كشورهاي متعاهد ملزم به اعطاي چنين امتيازاتي نمي باشند. پس از كنفرانس شيکاگو 3 امتياز ديگر 
نيز به اين آزادي ها افزوده شد كه مرتبط با شركت هاي هوايي كشورهاي متعاهد است و امتياز هشتم 
آن به رسميت شناختن حق كاپوتاژ مي باشد. اما ايالت متحده آمريکا با استناد به ماده 78 36 كنوانسيون 
شيکاگو علي رغم امضاي 20 كشور متعاهد اعالم نمود از آنرو كه پيشنهاد از سوي شورای ايکائو 
نبوده، آزادي هاي پنج گانه فاقد اعتبار و در تعارض با كنوانسيون مزبور مي باشد. اما كانادا اين اظهار 

نظر را كاماًل سياسي عنوان كرد.
اگرچه آزادي هاي پنج گانه هوايي به تصويب نهايي مجمع ايکائو نرسيد اما بدعتي نو در مبادالت 
هوايي محسوب مي گردد از اينرو كه پس از آن به كشورهاي متعاهد اجازه انعقاد توافقات دو جانبه 
جهت حمل و نقل هوايي داده شد تا كمبودهاي پيمان شيکاگو برطرف شود. توافقات سرويس 

34. نواده توپچی، همان كتاب، ص65 
35. The five freedoms of the air

36. شورای ايکائو بايست الحاق به هرگونه پيمان هوايی را پيشنهاد دهد. 
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هوايي دو جانبه تحت شروط پيمان شيکاگو37 اين امکان را به كشورهاي متعاهد اعطا مي نمود كه 
كمبودها و نقص هاي موجود در پيمان فوق را با انعقاد توافقات دو جانبه پوشش دهند. تا پايان قرن 
بيستم بيش از 3000 توافق دو جانبه هوايي بين كشورهاي متعاهد در ايکائو به ثبت رسيد. يکي از 

مهمترين اين توافقات در سال 1946 بين آمريکا و انگلستان38 بود.

گرايش	به	سوي	آزادسازي	هوايي
كنوانسيون شيکاگو ضمن به رسميت شناختن حق حاكميت تام و مطلق كشورهاي متعاهد نسبت 
به فضاي مافوق قلمرو خود، پرواز هواپيماهاي بين المللي را بر فراز كشورها منوط به كسب اجازه 
مخصوص از كشور مربوطه دانسته است.39 اين قاعده در مورد هوپيماهاي بدون خلبان نيز صادق 

است.40
در اواخر دهه 1970 كشورها متمايل به آزاد سازي توافقات دوجانبه شدند. در اولين اقدام، 
آمريکا با توسعه صنعت حمل ونقل هوايي داخلي و اعطاي اختيارات بيشتر به شركت هاي هوايي 
از سال 1992  متحده  ايالت  برداشت.  ليبراليسم هوانوردي  را در جهت  خصوصي گام نخستين 
مذاكرات گسترده اي را براي اعطاي ظرفيت هاي بيشتر در حمل و نقل هوايي بدون دخالت دولت 
همراه با كاهش محدوديت هاي موجود، تأسيس شركت هاي هوايي چند منظوره، حذف سيستم 
تعرفه هاي مصوبه دولت و گمرک، تسهيل عملکرد پروازهاي چارتري)كرايه اي( و ارتقاي رقابت 

بين شركت هاي حمل و نقل هوايي ترغيب مي نمود.

معاهده	آسمان	آزاد
در سال 1992 بخش حمل و نقل هوايي آمريکا سياست "آسمان آزاد"را در پيش گرفت. طرح 
آسمان آزاد شامل 11 مورد بود كه مهم ترين آنها شامل برداشتن محدوديت هاي پرواز در تمامي 
مسيرها و فركانس هاي هوايي، آزادي در انعقاد موافقتنامه هاي حمل بار، پروازهاي چارتري و ايجاد 

فرصت برابر براي شركت هاي حمل و نقل هوايي و... بود.
سياست آسمان آزاد ابعاد بسيار گسترده اي داشت و نيازمند ايجاد بستر و زيرساخت هاي اساسي 
بود. اين معاهده براي افزايش درک متقابل و تبادل اطالعات دو طرفه و تحت پوشش قراردادن 

سرزمين هاي كشورهاي عضو، جزاير، آب هاي آزاد و اقيانوس ها بود.

37. Bilateral air service agreements made under the terms of the Chicago convention 

38. bermuda air service agreement
39. Article 6
40. Article 8
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پرواز بر فراز اقيانوس ها و درياها ي آزاد براي تمامي هواپيماها آزاد مي باشد، اين مناطق بايست 
با تصويب شوراي ايکائو تحت سرويس ناوبري هوايي قرار گيرند.41 اما تا مدت ها پس از پيمان 
شيکاگو اوضاع براي ايجاد چنين شرايطي مناسب نبود. براي اولين بار در سال 1955 رئيس جمهور 
وقت امريکا ايزونهاور42 پيشنهاد نصب آنتن هاي تجهيزات هوايي دوطرفه را در كنفرانس جناوا 
مطرح ساخت كه توسط اتحاد جاهير شوروي رد شد. اين تجهيزات راديوئی دوطرفه مي توانست 
به ناوبري روي درياهاي آزاد و اقيانوس ها كمک نمايد و مسيرهاي جديد را ايجاد و كاهش زمان 
مسافرت هوايي را بوجود آورد، اما در واقع نيت اصلي نصب اين تجهيزات كنترل كليه پروازهاي 

عبوري براي جلوگيري از حمالت ناگهاني و زير نظر داشتن تحركات نظامي بود.
در نهايت در سال 1989 بوش رئيس جمهور وقت آمريکا اين پروژه را به ناتو پيشنهاد داد و 
اين بار كه ديگر رقيب ديرينه ميدان را خالي كرده بود مورد پذيرش قرار گرفت و سرانجام در 24 
مارس 1992 مورد تصويب اعضاي ناتو قرار گرفت. اين معاهده برخالف كنوانسيون شيکاگو كه 
مخصوص پروازهاي تجاري و مسافربري بود بيشتر مربوط به هواپيماهاي دولتي اعم از نظامي و 
گمركي و پليس بود. معاهده آسمان آزاد براي افزايش مبادالت اطالعاتي در مورد نيروهاي نظامي 
و فعاليت هاي مربوطه مي باشد و از بيشترين پهناي باند در ارتقاي فعاليت هاي نظامي و حمل و 
نقل برخوردار است. معاهده آسمان آزاد در واقع يک پيمان نظامي بين 34 كشور عضو ناتو جهت 
همکاري هاي نظامي و تبادل اطالعات نظامي است كه داراي 5 عنصر بنيادين مي باشد:1-سرزمين2-
هواپيماهاي ترابري3-سنسورها)شامل رادارهاي پيشرفته و ديد در شب( 4-مناطق سهميه بندي 

5-تبادل اطالعات و دسترسي مشترک به آنها.
به نظر مي رسد معاهده فوق خأل پيمان شيکاگو43 را به نوعي براي قدرت هاي برتر جهان پر كرد 
و موجب نظارت ناتو بر كليه فعاليت هاي نظامي و پروازها بر فراز آبهاي آزاد و اقيانوس ها گرديد. 
با پيوستن روسيه و بالروس به اين معاهده در سال2002 قدرت اجرايی آن افزايش بيشتری يافت.

جهاني	سازي	و	همگرايي	حقوقي	در	حقوق	بين	الملل	هوايی
در  و  كرده  رسوخ  بشري  زندگي  ابعاد  تمامي  در  جهاني شدن  و  جهاني سازي  موضوع  امروزه 
تمامي حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و غيره سخن از جهاني سازي است. اگرچه سرعت 
به رغم نگراني و  اما  جهاني سازي در حوزه هاي مختلف دچار نوسان و شدت و ضعف است 

41. Air traffic services ,annex 11,13 ed,july 2001,p2-1
42. Eisenhower

43. كنوانسيون فوق در ماده 3 تأكيد می نمايد كه اين پيمان تنها برای پروازهای تجاری و مسافربری قابل اجراست و هواپيماهای 
نظامی، گمركی و پليس را از مقررات اين معاهده خارج می داند.
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مقاومت برخي از دولت ها، جرياني يک سويه كه مبتني بر نظريات و مدلهاي ارائه شده توسط 
كشورهاي صاحب قدرت و نفوذ در حقوق بين المللي است آنها را به پيش مي برد. يکي از اين 
موضوعات، جهاني شدن حقوقي است كه به اراده دولت ها بستگي دارد. »بي ترديد اين جهاني 
سازي بيشتر مربوط به روند هاي انتقال، ترديد و تحميل نرم ها در نظام هاي حقوقي ست تا  ]نحوه[ 
تشکيل، محتوي و آثار اين هنجارها«44. در اين مورد با دو موضوع همگرايي و واگرايي حقوقي 
روبرو هستيم كه در كميت و كيفيت اين انتقال و تحميل نرم هاي خارجي بر حقوق داخلي مؤثر 
است. »حقوق همواره ثمره منابع الهام متفاوت و به ويژه حقوق خارجي بوده است. بي ترديد اقتباس 
در حقوق بسيار بيشتر از ابداع وجود دارد«45. لذا واگرايي حقوقي حركتي است در خالف جهت و 

روند حاكم كه انزواي بين المللي را در پي دارد. 
از سويي ديگر در همگرايي حقوقي با دو نظريه تفوق يک مدل حقوقي كه براساس آن تحميل 
مدل حقوقي كشورهاي برتر يعني مدل ليبرال با محوريت »حقوق بشر، دموكراسي متکثر و حکومت 
قانون« بر ساير كشورهاست. نظريه دوم نسبي گرايي فرهنگي است كه در آن دو قرائت متفاوت وجود 
دارد. قرائت نخست كه مخالف نظريه همگرايي نظام هاي حقوقي است و درک واحدي از حقوق را 
ميسر نمي داند و قرائت دوم كه به طور كامل همگرايي را رد نمي كند اما به دليل عدم همگن بودن 
فرهنگ هاي حقوقي مدل نخست را به طور نسبي و نه كامل براساس ويژگي هاي فرهنگي،  اقليمي و 
سنت هاي موجود در جامعه مي پذيرد. به طور كلي مي توان گفت، نظريه نسبي گرايي فرهنگي مبتني 

بر توجه به تفاوت هاي فرهنگي است.
همگرايي در حقوق هوانوردي عمومي با توجه به وارداتي بودن اين صنعت و انطباق با مقررات 
بين المللي و گسترش اين حوزه به نظر اجتناب ناپذير مي رسد. همگرايي حقوقي در هوانوردي 
موجب به حداقل رساندن تفاوت ها و تضادها و ايجاد رابطه اي تنگاتنگ با بيرون گرديده كه پيشرفت 
اين حوزه را با يک سازگاري محيطي در ضمن انتقال دانش و فناوري به ارمغان خواهد آورد. اين 
همگرايي مي تواند براساس نسبي گرايي فرهنگي و با توجه به تفاوت هاي فرهنگي- اجتماعي ما و 
مبتکران هوانوردي عمومي، همسو با فرهنگ،  اصول و باورهاي جامعه ايراني صورت گيرد. »اگرچه 
مناسبات حقوق بين الملل در گرو قدرت هاي غربي و كشورهاي صنعتي محدودي بوده كه همواره 
با تحميل اراده خويش بر ساير ملت ها سعي در اداره و هدايت معادالت بين المللي و پيشبرد آن به 
نفع خويش را دارند و تغييرات عمده اين حوزه اگر نگوييم در سيطره كامل اين دول است اما به 
ندرت بدون موافقت آنها قابل تصور مي باشد. لذا آنچه مي بايست بينديشيم ايجاد و اصالح تغييراتي 
همگام با پيشرفت هاي هوانوردي در حوزه حقوق عمومي است، بدين معنا كه مي بايست ابتدا در 

44. كلرپونتورو،  ماري، سه تفسير از جهاني شدن حقوق، ترجمه اسدا.. ياوري، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 47، 1387،ص 309 
45. پيشين، ص323
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داخل كشور و در حقوق داخلي روش ها و شيوه هاي نويني در مقابله با چالش هاي پيش رو اين 
حوزه اتخاذ نمود سپس با مدل سازي و الگو سازي به طور تدريجي بتوان بر جامعه بين الملل نيز 

ثأثير گذار بود«.46

رهيافت
امروزه انديشه غالب و گفتمان جديدی تحت عنوان جهانی سازی و جهانی شدن رايج است و در 
تمامی حوزه هاي حيات بشری و روابط انسانی سخن از جهانی شدن است. اما اين گفتمان با مانع 
بزرگی به نام »حاكميت ملی« مواجه است. جهانی سازی امروزه به يک ضرورت تبديل شده است 
كه دولت ها ناگزير به پذيرفتن آن هستند. اين فرايند در سير تحوالت حقوق هوايی نيز مطرح بوده 
و در زمينه استفاده از قلمرو هوايی آنها را ناگزير به پذيرش حق ارتفاقی برای يکديگر ساخته است. 
چنانچه در اين مقاله ذكر كرديم قدرت های غربی همواره سعی در تحميل اراده خويش به جهانيان 
داشته اند: قدرت هايی كه در كنوانسيون هاي هوانوردی نيز نقش كليدی را به عهده دارند، برای رفع 
اين پارادكس می توان به جهانی سازی روی آورد، اما در مباحث جديد همچون آسمان باز و آزاد 
سازی فضا يا به تعبير نگارنده جهانی سازی هوانوردی، از سوی هنجارهای حقوق عمومی به دليل 
آنکه نوعاً مبتنی بر انديشه هاي دموكراتيک است با مقاومت بيشتری روبرو هستيم. لذا از آنجا كه 
آينده حقوق بين الملل هوايی در گرو نگرش ها و تفاسير جهانی شدن حقوق است، در راستای 
تحقق انديشه مزبور با نظريه همگرايی حقوقی و نظريه تفوق يک مدل حقوقی بر ساير نظامهای 
حقوقی، به نظر می رسد جهانی سازی هوانوردی تنها راه برون رفت و بازچينی ساختار حقوق بين 

الملل هوايی مبتنی بر معادالت عادالنه است كه البته مستلزم دقت نظر و مطالعه بيشتر است.
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1-	معنای	لغوی	و	اصطالحی	ارتداد
ارتداد در لغت به »رد شدن«، »برگشتن از دين« و »از مسلماني و جز آن برگشتن« است]دهخدا، 
- لغت نامه - ص1645[. در زبان عربي »الرّده« به مفهوم بازگردانيدن، به حال اول باز گشتن و 
خواستار بازگشت چيزي شدن مي باشد]لويس، ص 564 [. به دليل كثرت استعمال اين واژه در 
معناي اصطالحي، در كتب لغت موجود نيز، با وضع تعيني، به برگشتن از دين اسالم و از مذهب 
اسالم خارج شدن نيز معنا شده است. راغب اصفهاني، »ارتداد و رّده« را به بازگشت به راهي كه فرد 
از آن آمده است تعريف كرده، لکن معتقد است كه »رّده« فقط اختصاص به كفر دارد اما ارتداد هم 

در مورد كفر و هم در مورد غير آن استعمال مي شود]راغب اصفهانی، ص192[.
اين دليل معناي  به  برده اند و  به كار  بيشتر در همان معناي لغوي  ارتداد را  فقيهان مسلمان، 
اصطالحي ارتداد از معناي لغوي آن چندان دور نيست. در اكثر كتب فقهی، ارتدد به »كفر مسبوق به 
ايمان« تعريف شده است. شيخ طوسي در المبسوط، ارتداد را همان كفر پس از اسالم مي داند]شيخ 

بررسی ارتداد در فقه اماميه

دكتر	سيدابراهيم	قدسی
عادل	عليپور

دانشيار	دانشكده	حقوق	دانشگاه	مازندران

دانشجوی	دورۀ	دكتری	حقوق	كيفری	و	جرم	شناسی	دانشگاه	مازندران	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	مركز(

اتهام »خروج از دين« يا »ارتداد«، به 
عنوان مصداق اجالي جرايم مذهبی، 
در فقه اماميه به عنوان عملي مشمول 
تعزير  مستحق  فعل  بعضاً  يا  و  حد 
متن  در  گرچه  است.  شده  معرفی 
پييش نويس قانون مجازات اسالمی 
مجرمانة  عنوان   ،1390 مصوب 
»ارتداد« در كتاب حدود جای گرفته 
بود، لکن در متن نهايی و فعلی اين 
قانون، نشانی از اين عنوان مجرمانه و 
كيفر آن به چشم نمی آيد. اما از سوی 
قانون   220 مادة  به  عنايت  با  ديگر 

مجازات اسالمی كه مقرر داشته است: 
»در مورد حدودی كه در اين قانون 
ذكر نشده است برابر اصل يکصد و 
عمل  اساسی  قانون  هفتم  و  شصت 
امکان  در  می رسد  نظر  به  می شود«. 
برای  فقهی  متون  به  قضات  استناد 
جرم دانستن ارتداد و مجازات از دين 
سبب  و  نيست  ترديدی  برگشتگان 
عدم ذكر صريح اين عنوان مجرمانه در 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1390 
و ساير مقررات كيفری، تنها توجه به 
بوده  فراقانونی  مصلحت های  برخی 

است. به همين دليل، شناخت ابعاد و 
زوايای ارتداد و درک صحيح مقررات 
وارده در اين باب ضروری می نمايد. 
مقالة حاضر، پس از ذكر مقدمه ای 
جهت شناخت اجمالی ارتداد از منظر 
فقه شيعی، با نگاهي انتقادي نسبت به 
اقوال فقهای اماميه و منابع مورد استناد 
برای  از كتاب و سنت(  )اعم  ايشان 
اثبات احکام فقهی ارتداد، به تجزيه 
و تحليل احکام موجود در اين زمينه 
اين  در  فقها  انديشه هاي  و  عقايد  و 

خصوص مي پردازد.

درآمد
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طوسی، ص71 [. محقق حلي نيز مي گويد: مرتد كسي است كه بعد از مسلماني كافر گردد]محقق 
حلی، ص 1893[. در نظر صاحب جواهر نيز مرتد كسي است كه بعد از مسلمان بودن، كافر شود. 
خواه سابقة كفر قبل از اسالم داشته باشد )مرتد ملي( و خواه نداشته باشد )مرتد فطري( ]نجفی، 
ص600[. شهيد ثاني در شرح لمعه ارتداد را از سه طريق ممکن مي داند. به زعم ايشان، كفر گاهي 
با نيت و گاهي با گفتاري كفرآميز و گاهي با كاري كفرآور محقق مي گردد. در شق نخست، عزم و 
تصميم بر كفر هرچند در آينده باشد موجب كفر مي شود و درواقع، تصميم بر كفر، تردد در اسالم 
مي باشد. به اين معني كه اگر كسي در حقانيت دين خود شک كند از اسالم خارج مي گردد]شهيد 
ثانی، 333 [. چنين می نمايد كه پذيرفتن چنين معنايي از ارتداد و مسئول و مجرم دانستن كسي كه 
تنها تصميم به ترجيح كفر بر اسالم در زمان آينده مي گيرد، به منزلة جرم و قابل مجازات دانستن 
صرف انديشة مجرمانه است كه با اصول و موازين حقوق عرفي روزگار معاصر و نيزالزامات حقوق 
اسالمی ناسازگار به نظر مي رسد. به عقيدة ايشان، در شق دوم وقتي كه كالمي كفرآميز از فرد صادر 
مي شود نيز وي به حضيض كفر فرو مي افتد. مانند اينکه آفريدگار جهان را لفظاً نفي يا يکي از 
رسوالن را انکار كند. قطع نظر از اينکه اين گفته ها از روي عناد باشد يا باور يا استهزاء و تمسخر.
]همان، 342[. اين اعتقاد نه فقط به انگيزة شخص، بلکه در جايي كه شخص به گفته هاي خويش 

باور قلبي دارد، نسبت به قصد غير مجرمانة وي نيز بي تفاوت مي نمايد.
 لذا مشاهده مي شود كه مشهور فقها، ارتداد را تقريباً در همان مفهوم موسِع رجوع از اسالم 
به كار برده اند. به اين معني كه صرف تغيير عقيده مي تواند شخص را در معرض مجازات سنگين 
ارتداد قرار دهد. اما برخي از بزرگان فقه اماميه مانند ابوصالح حلبي، نظر ديگري دارند. ايشان 
ارتداد را آشکار نمودن شعار كفر، پس از ايمان مي دانند به نحوي كه منجر به انکار پيامبر )ص( يا 
امري از مسلمات يا ضروريات دين او مانند نماز، زكات، حرمت زناء و شرب خمر گردد. اما اگر 
كفر او نسبت به امري از امور دين با استدالل علمي ثابت شود، مانند اعتقاد به جبر يا انکار امامت 
و مانند اينها، در اين صورت اطالق عنوان مرتد بر چنين شخصي صحيح نيست، هرچند انکار 
اين امور في نفسه كفر است]حلبی، ص311 [. بنابر اين، ايشان صرف تغيير عقيده را هرچند نوعي 
كفر محسوب می كنند اما ارتداد نمي دانند. البته كلمة »استدالل« در عبارت فوق الذكر مبهم به نظر 
مي رسد. »مراد از كلمه ي )استدالل( در عبارت فوق ممکن است استداللي باشد كه در راستاي بطالن 
نظر او اقامه مي شود و ممکن است مراد، استدالل و نظرية علمي باشد كه خود او با تمسک به آن، 
چيزي را منکر يا مثبت است. ولي به هر حال، در نظر ايشان با اموري از دين كه با استدالل و منطق 
رد و اثبات مي شود، نمي توان به ارتدادكسي حکم كرد« ]صرامي، ص253[. به طور كل مي توان 
چنين اظهار نظر كرد كه اكثريت فقها، از خروج از اسالم و انکار يکي از ضروريات دين اسالم، علي 
رغم التزام به اصل دين را دو معيار اساسي براي تشخيص مرتدين به كار مي گيرند. خروج از اسالم، 
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اصطالح واضح تري است كه مي تواند شامل انکار اصول دين مانند توحيد، معاد، نبوت يا انکار 
صفات پروردگار يا تکذيب رسول اسالم باشد. لکن مفهوم ضروري دين نياز به توضيح بيشتري 
دارد كه در ذيل به آن مي پردازيم. از سوي ديگر هنوز به اين پرسش كه آيا مجازات مرتد از باب 
حد است يا اينکه نوعي تعزير به شمار مي رود، پاسخي قطعي از سوي فقهاي عظام داده نشده است 

كه اين موضوع نيز به اختصار مورد توجه قرار مي گيرد. 

2-	مفهوم	ضروريات	دين
در خصوص مفهوم ضروريات»دين«، هيچ توافق نظري در فقه وجود ندارد و اغلب فقها نيز خود 
را نسبت به تبيين و تشريح اين واژه ملزم نديده اند. بي شک نمي توان همة احکام و دستورات شرع 
اسالم را »ضروري دين« ناميد و به اين ترتيب منکر هر يک از اين احکام را مرتد خواند. زيرا بديهي 
است كه چنين امري با توجه به وجود احکام مستحب، مکروه و مباح در تقسيمات احکام اسالمي 
ممکن نيست. و از سوي ديگر تمامي واجبات و محرمات را نيز نمي توان در زمرة ضروريات دين 
دانست. كاشف الغطاء در اين باره معتقد است كه يک قسم از كفر، كفري است كه به نحو استلزام 
باشد مانند اينکه؛ برخي از ضروريات اسالمي و يا متواترات از پيامبر )ص( را انکار كند. ]كاشف 
الغطاء، ص360[. پس به اعتقاد ايشان، متواترات از پيامبر هرچند موضوع آن مشمول حکم استحبابي 
گردد نيز مي تواند از ضروريات و يا از لحاظ نقش آنها در تحقق ارتداد، هم شأن با ضروريات تلقي 
گردند. بدين ترتيب ايشان حتي باب بحث در خصوص مسايل كاماًل فلسفي و بحث انگيزي چون 
جبر و اختيار را هم مسدود نموده اند. در اين باره اظهار شده است: »ارتداد با انکار يکي از واجبات 
يا محّرمات ديني كه ضروريات دين اسالم محسوب مي شود نيز تحقق مي يابد، مشروط به اينکه به 
تکذيب پيغمبر نسبت به آنچه از نزد خداي تعالي آورده است منجر گردد. اما اگر انکار به تکذيب 
رسول ا... منتهي نشود، مثل اينکه انکار در اثر شبهه اي باشد كه براي انکاركننده پيدا شده است، 
مانند آنکه در اثر شبهه اي معتقد شده است كه اسالم نماز قصر در سفر را تشريع نکرده است يا نماز 
قصر به طرز ديگري غير از آنچه مسلمين ديگر مي گويند نازل شده است، بعضي از فقها اين قبيل 
انکار را موجب ارتداد نمي دانند«]فروحي، ص66[؛ چراكه به تکذيب پيامبر )ص( منتهي نمي شود. 
مرحوم عالمه نجفي، بدون اينکه در پي تبيين مفهوم ضروري دين برآيد، انکار يکي از امامان )ع( 
و يا حتي انکار متعه و نکاح منقطع را از مصاديق آن ذكر مي-كند]نجفی، ص602[. برخي در اين 
ميان، ضروري دين را امري مي دانند كه »اثبات آن نيازمند استدالل و تعمق ويژه نباشد، بلکه هر 
مسلماني آن را به عنوان دين مي شناسد، به استثناي كساني كه تازه مسلمان شده اند و اطالع از موارد 
ندارند يا در شهر و روستايي زندگي مي كنند كه از بالد اسالمي فاصله ي زيادي داشته و آنان نيز 
رفت و آمدي با مسلمانان نداشته اند]واليي، ص77[. اين استدالل نيز نمي تواند مفيد در وصول به 
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نتيجة مورد نظر يعني شناخت دقيق مفهوم ضروري دين باشد؛ زيرا به نظر، نوعي تعريف شيء به 
نفس است و به اين مي ماند كه بگوييم ضروري دين هر امري است كه بالضروره، جزء دين باشد. به 
همين خاطر است كه اين فقيه معتقد است كه هر مسلماني با يک نگاه اجمالي به كليت دين مي تواند 
ضروريات آن را بازشناسد و به آ نها پي برد. اما همچنان جاي اين سوال باقي است كه اگر معرفت به 
ضروريات دين چنين آسان وصول مي شد، پس دليل چنين ترديدهايي در باب مفهوم آن )از جنس 
ترديد خود ايشان( چيست و سبب پيدايش چنين مباحثاتي پيرامون اين موضوع، چه مي باشد؟ يکي 
از حقوقدانان معتقد است ضروري دين هر امري است كه پذيرش توحيد و رسالت پيامبر )ص( 
پذيرش آن را به دنبال مي آورد]صرامي، ص289[. در لغت، »ضرورِي« هرچيزي، آن است كه از آن 
چيز تفکيک پذير نيست؛ به نحوي كه نفي آن مساوي با نفي آن چيز باشد. از سوي ديگر قطعاً مراد 
از دين، اسالم است زيرا بديهي است كه فقيهان مسلمان، وظيفه ي استخراج احکام دين اسالم را بر 
عهده دارند و نسبت به آنچه كه در ساير اديان الهي يا غير الهي مي گذرد مدخليتي ندارند. از طرفي، 
كسي را مي توان متشرف به دين اسالم دانست كه پس از اداي شهادتين، در كمال خضوع و خشوع 
نسبت به اصول اساسي اين دين يعني توحيد، معاد و نبوت، قلباً و لساناً اظهار اعتقاد نمايد. بنابراين 
مي توان در تأييد و تکميل نظر اخير اظهار داشت كه مراد از »ضروري دين«، هر امري است كه انکار 
آن مستلزم انکار يکي از اصول مذكور باشد و جمع اين انکار و آن تأييد ممکن نباشد؛ به نحوي كه 
بتوان از اين انکار، به وضوح به كذب بودن آن تأييد پي برد. با اين تفسير، ديگر نمي توان با مرتد 

دانستن مسلماني كه مثاًل نکاح منقطع را نمي پذيرد و آن را خالف دين مي پندارد، موافقتی داشت.

3-	حدي	يا	تعزيري	بودن	مجازات	مرتد	
هرچند مشهور فقهاي اماميه، مجازات مرتد را از باب اجراي حد مي دانند اما در اين مورد نيز توافقي 
وجود ندارد و برخي از صاحبنظران، مجازات مرتد رانوعي تعزير به شمار آورده اند. برخي همچون 
عالمه حلي در تبصره  المتعلمين و شيخ بهايي در جامع عباسي و در جامع الشتات، ارتداد را در 
ذيل كتاب حدود آورده اند. در مقابل، در سرائر، المقنعه و تحرير الوسيله، در شمار جرايم حدي 
ذكر نشده است. محقق حلي در شرايع و در ابتداي باب حدود مي فرمايد: »هرچيزي كه براي آن 
عقوبت معيني باشد حد و آنچه چنين نيست، تعزير خوانده مي شود. اسباب مورد اول شش مورد 
است: زناء و آنچه تابع آن است يعني سحق و لواط، قذف، سرقت، شرب خمر و قطع طريق. و 
اسباب مورد دوم چهار مورد است: بغي، رده، إتيان بهيمه و ارتکاب باقي حرام-ها]محقق حلی، 
ص1703[. بنابراين ايشان به وضوح، ارتداد را از جمله جرايم تعزيري محسوب مي كنند. گرچه 
حدي يا تعزيري محسوب كردن ارتداد، موجد آثار متفاوتي ازجمله در كيفيت و ميزان مجازات 
است، لکن با توجه به اصول نانوشتة فقه اسالمي مبني بر اينکه در مواردي كه مجازات يک عمل 
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مجرمانة مشمول تعزير، به طور قطعي در سنت تعيين شده باشد عدول از آن جايز نبوده و بايد در 
موارد مشابه طبق آن حکم داده شود، به نظر مي رسد كه در خصوص اصلي ترين اثر اين بحث يعني 
نوع و ميزان مجازات، نمي توان چندان اميدوار بود؛ زيرا مجازات ارتداد از مواردي است كه به طور 
مشخص تعيين شده و حتي اگر آن را از جمله ي تعزيرات هم به شمار آوريم – كه البته به حقيقت 

اين معصيت در فقه اسالمي نزديک تر مي نمايد- باز هم نمي توان به تغيير آن انديشيد.
 در پايان اين بحث، اشاره به اعتقاد حنفي ها در خصوص قتل مرتد و به ويژه مردود دانستن قتل 
زن مرتد – با توجه به مسّلمات فقه حنفي خالي از فايده به نظر نمي رسد. حنفي ها معتقدند: »قتل، 
مجازات ارتداد و بازگشت از دين نيست بلکه سزاي اصرار بر كفر است. از همين روست كه اگر 
مرتد، مسلمان شود قتل از او ساقط است زيرا اصرار او از بين رفته است. ايشان معتقدند؛ گرچه 
تغيير دين و اصل كفر، از بزرگترين معاصی است اما اين گناه، به رابطة فردي انسان با خداي خويش 
مربوط و جزاي آن به آخرت واگذار مي شود و آنچه از مجازات در دنيا واقع مي شود، تدابير و 
سياست هاي مشروعي است كه مصاالح آن در دنيا براي بندگان است. مانند قصاص كه براي حفظ 
جان مردم است و يا حد زناء كه براي حفظ انساب مي باشد، اما اصرار بر كفر كه موجب قتل مرتد 
است، خود محاربت و جنگ افروزي در پي دارد. بنابراين مرتد از آن رو كه دفع محاربت او شده 
باشد كشته مي گردد ]صرامي، ص180[. بديهي است كه پذيرش چنين ديدگاهي راه را براي تغيير 
مجازات سنتي ارتداد و تطابق آن با مقتضيات زمان هموار مي سازد وچه بسا موجب بازانديشي در 
مباني جرم انگاري ارتداد و حتي امکان منتفي دانستن وقوع آن در برخي زمان ها يا مکان ها گردد. 

4-	ارتداد	در	قرآن
قرآن، به عنوان منبع اصلي قانونگذاري و استخراج احکام الهي و از حيث ارجحيت بر ساير منابع، 
به مثابه ي قانون اساسي در نظام قانونگذاري اسالمي است. موضوع ارتداد در قرآن و در سوره هاي 
مختلف آن مطرح شده است كه از آن جمله مي توان به سورة مائده آيات 5 و54، سورة آل عمران 
آيات 86 تا 91، 106، 144و 177،سورة انعام آية 71، سورة انفال آية 39، سورة زمر آية 65، سورة 
نحل آية 106، سورة توبه آيات 66 و 74 تا 80، سورة محمد آية 25، سورة منافقون آية 3، سورة نساء 
آية 137، سورة فتح آية 16 و سورة بقره آية 217 اشاره كرد. موضوع قابل توجه در اين خصوص آن 
است كه در هيچ يک از اين آيات، تفصياًل يا اجماالً به بيان احکام حقوقي و كيفري ارتداد پرداخته 
نشده است و هيچ گونه حکم كيفري و مجازات دنيوي و اين جهاني را نمي توان از ميان آيات مذكور 
استخراج كرد. به عنوان مثال، خداوند متعال در آيات 86 به بعد سورة آل عمران، هدايت گروهي 
كه بعد از ايمان به او و پيامبرش كافر شدند )مگر كساني كه توبه نموده و به اصالح آنچه از بدي 
مرتکب شده اند قيام نمايند( را منتفي دانسته و اين عده را تنها با كيفِر »لعنت خدا، فرشتگان و مردم 
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بر ايشان« نذير مي دهد.1 در آية 90 همين سوره، توبة كافراني كه پس از اظهار كفر مسبوق به ايمان، 
بر كفر خويش افزودند را – بدون اينکه به مجازات دنيوي خاصي براي ايشان اشاره نمايد- غير قابل 
پذيرش اعالم مي فرمايد. آية 39 سورة انفال نيز كه به جنگ و مقاتله با كفار تا زمان رفع فتنه دستور 
مي دهد، با توجه به آيات قبلي )از آية 30 به بعد(، ناظر به فتنه انگيزي ها و كارشکني هاي كافران 
مکه در صدر اسالم است و نه كساني كه بعد از ايمان به خدا و رسول او از دين دست شسته و كفر 
ورزيدند. رسول خدا در يک آيه قبل مأمور شده كه آن را بر كفار قريش قرائت نموده و ابالغ دارد و 
در معناي آن، هم تطميع هست و هم تهديد و حقيقتش دعوت به اين است كه جنگ و فتنه انگيزي 

را ترک كنند« ]طباطبايی، ص 114[.
آية 106 سورة نحل نيز به خشم و غضب پروردگار و آتش دوزخ به عنوان كيفري اخروي اشاره 
مي كند. آية 25 سورة محمد نيز نمی تواند راهنمای ما در استخراج حکم كيفري اين معصيت باشد. 
خداوند در اين آيه مي فرمايد: »آنان كه پس از بيان شدن راه هدايت به آنها، باز به دين پشت كرده و 
مرتد شدند، شيطان، كفر را در نظرشان جلوه گر ساخت و به آمال و آرزوهاي دراز فريبشان داد«2 و 
در آيات بعدي، به عذابي كه فرشتگان در هنگام احتضار و پس از فوت ايشان بر آنها وارد مي آورند 
اشاره مي كند. از آيات 5 و 66 سورة توبه كه پيامبر را به جهاد با كفار و منافقين مأمور مي كنند يا آية 
65 سورة زمر كه به محو و حبط اعمال مشركين اشاره دارد نيز، حکم صريحی قابل استنباط نيست. 
آية 54 سورة توبه نيز مي فرمايد: »اي كساني كه ايمان آورديد، هر كه از شما از دين خود مرتد 
شود، به زودي خدا قومي كه بسيار دوست دارد و آنها نيز خدا را دوست دارند و نسبت به مومنان 
سرافکنده و فروتن و نسبت به كافران سرافراز و مقتدرند را برانگيزد كه در راه خدا جهاد كنند و از 
نکوهش و مالمت احدي باک ندارند«. واضح است كه اين آيه نيز ما را در كشف و استخراج احکام 
كيفري و حقوقي مرتد راهنمايی نخواهد كرد. در ساير آيات موجود در اين زمينه نيز مانند آية 71 
از سورة انعام يا آية 3 از سورة منافقون و يا آيات 106،144 و 177سورة آل عمران، حکمي يافت 
نمي شود. خصوص آية 217 سورة بقره نيز كه جهت اثبات احکام كيفري مرتد بسيار به آن استناد 
مي شود نيز واجد هيچ حکم قاطعی نبوده و به هيچ وجه، موثر در مقام نيست. خداوند متعال در اين 
آيه مي فرمايد: »اي پيامبر، از تو راجع به جنگ در ماه حرام سوال كنند. بگو اين كار گناهي بزرگ 
است ولي بازداشتن خلق از راه خدا و كفر به خدا و پايمال كردن حرمت حرم خدا، نزد او گناه 
بسيار بزرگتري است و فتنه گري، فساد انگيزتر از قتل است. و كافران پيوسته با شما مسلمين كارزار 
كنند تا آنکه اگر بتوانند شما را از دين خود برگردانند. و هركس از شما از دين خود برگردد و به 
حال كفر باشد تا بميرد، چنين اشخاصي اعمالشان در دنيا و آخرت تباه و باطل گرديده و آنان اهل 

1. اولئک جزاوهم أّن عليهم لعنه اهلل و المالئکه و الناس أجمعين.
2. - إّن اللذين ارتّدوا علي ادبارهم من بعد ماتبين لهم الهدي الشيطان سول لهم و اصلي لهم.
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دوزخ اند و در آن جاودان خواهند بود«. اين آيه در مورد سريه عبداهلل بن جحش نازل شده است 
كه در يکي از ماه هاي حرام و بدون استفتاء از پيامبر اتفاق افتاد. عجيب است كه برخي، حبط اعمال 
در دنيا كه در عبارت )حبطت اعمالهم في الدنيا( آمده است را به اجراي احکام و مجازات هاي مرتد 
تفسير كرده اند. به اعتقاد ايشان حبط اعمال مرتد در دنيا، همان كشتن و سلب حيات او و نيز از ميان 
رفتن نکاح و محروم گشتن از مواريث مسلمانان است، اما به نظر می رسد آية شريفه، در اين معنا 
ظهوري ندارد. كلمة حبط در لغت به معناي باطل شدن و از بازدهي افتادن آمده است. بطالن اعمال 
و بي اثر گشتن آنها به هر معنايي كه باشد، هيچ مالزمة عقلي يا شرعی با اعمال مجازات ندارد. از 
عبارت )الفتنه اكبر من القتل( نيز نمي توان به تجويز كيفر مرگ براي مرتد پي برد چراكه اين معنا در 
عبارت مذكور ظهور ندارد و حتي چنانچه به ظهور آن در چنين معنايي معتقد باشيم باز هم براي 
اعمال مجازات مرگ بر مرتد مي بايد الزاماً »فتنه« مصداق پيدا كند]صرامي، ص235[ كه البته اعتقاد 

به اين ظهور نيز بالوجه به نظر مي رسد.
بنابراين، دليل اين امر كه فقهاي بزرگي مانند شيخ طوسي، مجازات مرگ براي مرتد را به قرآن 
مستند مي كنند]شيخ طوسی، الخالف، ص505[ بر ما پوشيده است؛ زيرا همانگونه كه ديديم هيچ 
يک از آيات مورد استناد، تصريحاً حکمي در اين خصوص ندارند. »همچنانکه وعدة عذاب اخروي 
در اين آيات براي مرتدان، عذاب و مجازات دنيوي را براي آنان اثبات نمي كند مگر در باب تعزير و 
مجازات عمومي براي هرگناه و فساد شرعي، كه زمام آن به دست حکومت مشروع است، پذيرش 
توبة آنان نيز نظري به مجازات هاي دنيوي نداشته و همان عذاب اخروي را مد نظر دارد« ]صرامي، 
ص242[. نبايد از ياد بردكه قرآن كريم در آيات متعددی3 بر لزوم تأمل و تفقه در امور دنيوي و 
اخروي بشر و منع پيامبر اسالم از اجبار و اكراه افراد به پذيرش دعوت الهي و اينکه او تنها مأمور 
ابالغ پيام الهي است و مسئوليتي نسبت به عدم درک و پذيرش اين پيام از سوي مردم ندارد تأكيد 
ورزيده است. در اسالم، راه اجتهاد و استنباط در صورتي كه مستند به داليل قطعي و معتبر باشد 
براي همه كس مفتوح است و اگر نباشد كه مخالفت با اجماع علماي امت في نفسها موجب كفر 
و ارتداد شود، نه مخالفت با ادلة نقلي و عقلي، معناي آن اين خواهد بود كه راه اجتهاد بسته است 
و انسان مي بايد از علماي امت بدون دليل بلکه با وجود دليل بر عدم صحت نظرات آنان، از آنان 
كوركورانه تقليد نمايد ]مرعشي، ص77[ كه در اين صورت دعوت قرآن به تفکر و تأمل در امور، 
اساساً خالي از معنا مي شود زيرا تفکري كه منجر به شکل گيري عقيده اي خاص كه مبناي عمل 
قرار گيرد نشود، هيچ نفعي در بر نخواهد داشت و محال است كه شارع مقدس به امر غيرعقاليي 
و بالفايده حکم كند. بنابراين، نمي توان از قرآن كريم، حکم صريحي مبني بر قابل سرزنش بودن 

3. ازجمله آيات219 و 256 از سور ة بقره، آية99 از سورة يونس، آية 107 از سورة انعام، آية 6 از سورة كافرون، آية 18 از سورة 
عنکبوت، آية 29 از سورة كهف، آية 54 از سورة نور، آية 10 از سورة بلد
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كساني كه داراي عقيده اي متفاوت و البته منضم به استدالالت عقلي در يکي از امور ديني مي باشند 
يافت و حتي كساني كه بدون انديشة علمي و منقح عقلي و از روي عناد از اسالم برگشته و به 
اصطالح مرتد مي شوند را نيز نمي توان به استناد آيه اي از آيات قرآن تحت اين عنوان، مستحق 

مجازات دنيوي دانست.

5-	ارتداد	در	احاديث	و	اخبار
سنت به عنوان يکی از منابع استنباط احکام در فقه اسالمي، در فقه اماميه عبارت است از قول يا فعل 
يا تقرير معصوم در امور ديني، و نقل و حکايت سنت را روايت، حديث و خير گويند. منظور از 
قول و فعل، گفتار و كردار و منظور از تقرير، سکوت و رفتار تأييد آميز معصوم است نسبت به فعل 
يا عقيده اي كه در حضور ايشان انجام يا مطرح شده و آن را رد نکرده باشند]محمدي، ص165[...
بسياري از احکام حقوق اسالمي با تکيه بر روايات و احاديث وارده ثابت شده اند و نقش مؤثر آن 
به عنوان دومين منبع استنباط در حقوق اسالم انکار نشدني است. در مانحن فيه ودر تاريخ صدر 
اسالم، واقعه اي كه پيامبراسالم به سبب ارتداد، دستور قتل كسي را صادر فرمايند به چشم نمي خورد 
و چهار موردي هم كه در تاريخ ثبت شده است )عبدا... بن خطل، عبدا... بن سعد بن ابي سرح، 
مقيس بن سبابه و ساره( به هيچ وجه مفيد معناي مورد نظر نيستند و»از مجموع عبارات نمي توان به 
طور قاطع نظر دادكه علت صدور قتل چهار نفر مذكور به دليل ارتداد آنان بوده بلکه احتمال دارد 
به دليل قتل، خيانت و جاسوسي بوده باشد« ]واليي، ص60[. روايات متعددي پس از پيامبر و از 
سوي ائمة شيعيان در مورد مجازات مرتدين وجود دارد كه برخي از مشهورترين اين روايات مورد 

بررسي قرار مي گيرد. 
حديث نخست از امام باقر)ع( نقل شده است. ايشان مي فرمايند: كسي كه نبوت پيامبر مرسلي را 
انکار كند خونش مباح است. راوي مي پرسد: حال كسي كه منکر امامي از شما امامان شود چگونه 
است؟ امام فرمودند: كسي كه منکر امامي گردد كه از سوي خدا تعيين شده و از او و از دينش 
بيزاري جويد مرتد است زيرا امام و دين او از خدا محسوب مي شوند و كسي كه از خدا بيزاري 
جويد خونش در آن زمان مباح مي شود مگر اينکه ]از گفتة خويش[ برگردد و به سوي خدا توبه 
نمايد]شيخ حر عاملی، ص323[. حديث دوم نيز از ايشان نقل شده است كه بر اساس آن محمد بن 
مسلم از امام مي پرسد: مرتد كيست؟ و ايشان در پاسخ مي فرمايند: كسي كه از اسالم اعراض كند و 
پس از مسلمان بودن، نسبت به آنچه بر محمد )ص( فرستاده شده كفر ورزد، كه توبه داده نمي شود، 
قتلش واجب شده، همسرش از او جدا مي شود و اموالش تقسيم مي گردد]همان، ص324[. چنانکه 
مشاهده مي شود امام باقر)ع( در روايت اول، قائل به استتابة مرتد به نحو اطالق مي باشند لکن در 
روايت دوم به چنين امري معتقد نيستند. از سوي ديگر در روايت دوم وقتي راوي از ايشان مي پرسد 
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مرتد كيست، امام- طبيعتاً در مقام تبيين كامل مفهوم اين واژه- مرتد را كسي معرفي مي فرمايند كه از 
اسالم روي برگرداند و نسبت به آنچه بر پيامبر اسالم نازل شده كفر ورزد، حال آنکه در روايت اول، 
عالوه بر جحِد )انکار از روي تجاهل( نبي مکرم اسالم و نبوت او، جحد يکي از ائمه  نيز از موجبات 
ارتداد دانسته شده كه در حديث دوم به آن اشاره نشده است. حديث بعدي از امام صادق)ع( به 
روايت عمار ساباطي است كه فرمودند: »كل مسلم بين مسلمين ارتد عن االسالم و جحد محمداً 
)ص( نبوته و كذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلک منه و امراته بائنه منه و يقسم ماله علي ورثته، تعتد 
إمراته عده المتوفي عنها زوجها و علي االمام ان يقتله و ال يستتيبه« ]همان[. عالوه بر اينکه روايت 
اخير از حيث قيد »بين مسلمين« مبهم است؛ به اين معنا كه مشخص نيست بايد آن را به فتح »ميِم« 
دوم خواند يا كسر آن )در حالت اول به صيغة مثني و در حالت دوم به صيغة جمع تبديل مي شود(، 
خبر مذكور از اين لحاظ كه امام مي فرمايند »ارتد عن االسالم و جحد محمدا )ص(« چنين به نظر 
مي آيد كه ارتداد، غير از جحد پيامبر و نبوت او باشد در صورتي كه در حديث پيش گفته كه از پدر 
بزرگوار ايشان نقل شده است، جحد نبي مکرم اسالم مساوي با ارتداد دانسته شده است. مضافًا 
اينکه در ذيل اين روايت، قتل مرتد را وظيفه ي امام مي داند در حالي كه در صدر آن، هركس كه 
مستمع كلمات كفرآميز باشد حق كشتن مرتد را داراست. هرچند اگر فقط يکي از اين دو شق را در 
مورد اين روايت صحيح و اصلي بدانيم باز هم مي توانيم روايات ديگري را بيابيم كه با آن متعارضند 
چراكه چنين به نظر مي رسد اخبار موجود حتي ازحيث تعيين تکليف پيرامون مسئله ي مهدورالدم 
بودن مرتد در مقابل امام يا در مقابل همة مردم نيز داراي حکم شفافي كه راهنماي ما باشد نيستند 

و در اين خصوص تطابقي با يکديگر ندارند.
 از اين دست تعارضات در ميان روايات رسيده از معصومين در باب ارتداد كم نيست، در حالي 
كه بنابر اعتقاد اماميه، همة معصومين، تجلي نور واحد در ابدان متعدد و انکسار حقيقت يگانه در 
اجزاي متکثر مي باشند و به اين خاطر، عمل و قول هر يک از اسالف، مويد اعمال و اقوال اخالف 
خود است و اتخاذ رويه هاي متعدد در خصوص موضوع واحد از جانب ايشان، با باور فوق ناسازگار 
است.4 مثال ديگر براي توضيح بيشتر ابعاد اين موضوع، روايت عباد بن صهيد از امام صادق)ع( 
است كه فرمودند: »مرتد توبه داده مي شود و اگر توبه نکرد كشته مي شود«]همان، ص331[. مشاهده 
می شود كه اين روايت با روايت ديگري كه از قول عمار ساباطي از ايشان نقل شد از حيث استتابه 
و عدم استتابة مرتد متعارض است. مورد ديگر، روايت محمد بن قيس ازامام باقر)ع( است در آن، 
امام نقل مي كنند كه اميرالمومنين )ع( زنی به نام وليدة نصراني را به جهت ارتداد، محکوم به مرگ 

4. بديهی است چنانچه تعارض در مفاد اين اخبار را برآمده از تفاوت شرايط سياسی، اجتماعی و... هر يک از امامان با ساير امامان 
و ناشی از مقتضيات خاص زمانی و مکانی بدانيم، مشکل موجود مرتفع شده و ادعای كسانی كه قائل به جرح و تعديل حکم فقهی 

ارتداد بر اساس در نظر گرفتن اقتضائات زمان و مکان می باشند نيز ثابت می گردد.
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نمود ]همان[. اين روايت با رواياتي كه زن مرتد را مستحق قتل نمي دانند- ازجمله با خبر ديگري 
كه در همان كتاب از اميرالمومنين)ع( نقل شده است؛ »اذا ارتدت المرأه عن االسالم لم تقتل ولکن 
تحبس ابداً« ]همان، ص330[- در تعارض است. روايت اخير، كيفر زن مرتد را حبس دايم تعيين 
كرده است، درحالي كه در روايت قبلي، به قتل زن مرتد پس از عرضة اسالم به او و امتناع وي از 
پذيرش آن حکم داده شده بود. از طرف ديگر، اين روايت مجازات زن مرتد را حبس ابد مي داند در 
حالي كه روايت ديگري منسوب به امام صادق)ع( مجازات ارتکاب ارتداد از جانب نسوان را حبس 
با اعمال شاقه و محدوديت در خوراک و پوشاک و پوشانيدن البسة خشن و آزاردهنده و ضرب وي 
در اوقات نماز بيان مي دارد]همان، ص325[. از سوي ديگر، استناد به اين روايت به دليل ضعف سند 
روايي آن )به خاطر وجود محمد بن قيس در ميان سلسلة راويان( صحيح نيست]ربانی، ص98[. 
نمونة ديگر براي تشخيص چنين تعارضاتي، روايت فضيل بن يسار از امام صادق)ع( است راجع به 
مرد مسلماني كه نصراني شد و علي )ع( او راتوبه دادند و پس از آنکه وي اسالم را نپذيرفت ايشان 
دستور قتل او را صادر فرمودند]شيخ حر عاملی، ص325[. اين روايت هم در مقابل روايات ديگري 
كه استتابة مرتد را مختص مرتداني كه بر فطرت اسالم به دنيا آمده و سابقة كفري نداشته باشند 
مي دانند قرار مي گيرد. دو روايت ديگر، منسوب به اميرالمومنين)ع( در مستدرک الوسايل وجود دارد 
كه از حيث كيفيت استتابة مرتد از سوي ايشان متفاوتند. به اين صورت كه ايشان در يک مورد، مرتد 
ملي را به مدت سه روز توبه مي دهند: »و من كان علي غير دين اسالم و اسلم ثم ارتد، فانه يستتاب 
ثالثه ايام، فان تاب و االّ قتل« و در مورد ديگر و در قضية مستورد عجلي نصراني كه مسلمان شده 
بود و سپس از اسالم خارج گشت، پس از چند پرسش و پاسخ و در لحظه، حکم به قتل وي صادر 
نمودند]نوری طبرسی، ص163[. روايت ديگري نيز در كنز االعمال وجود دارد مبني بر اينکه علي 

)ع( مرتدين را به مدت يک ماه توبه مي دادند]الهندی، ص313[.
حديثي هم از امام صادق با اين عبارت نقل شده است كه: »في الصبي يختار الشرک و هو بين 
ابويه، قال ال يترک و ذاک اذا كان احد ابويه نصرانيه«. اين روايت عالوه بر اينکه به دليل وجود 
عبارت »عده من أصحابنا« در بين سلسلة راويان، مرسل بوده و قطعاً حجت نيست ]ربانی، ص176[، 
به دليل تجويز مجازات براي صبي نيز با احکام مربوط به مسئوليت كيفري، مستنبط از عمومات 
فقه جزايي و به  ويژه با حديث نبوي رفع، برخورد دارد. روايات ديگري نيز وجود دارند كه به دليل 
پيش گفته )وجود عباراتي مبهم مانند "عده من أصحابنا" در بين اسامي راويان حديث( قابل استناد 
نبوده و الحّجت محسوب مي شوند. روايت ديگری منسوب به امام باقر)ع( وجود دارد كه فرمودند 
»المرتد يستتاب، فان تاب واالّ قتل«. يا روايت ديگري كه از طريق سهل بن زياد از امام صادق)ع( 
نقل شده است]شيخ حر عاملی، ص323[ و يا حديثي منقول از محمد بن يعقوب از امام باقر)ع( كه 
در خصوص استتابة مرتد وارد شده است: »في المرتد يستتاب فان تاب واالّ قتل« ]همان، ص325[ 
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كه خبر اخير از اين بابت كه استتابة مرتد را به نحو اطالق پذيرفته و فرقي ميان مرتد فطري و ملي 
قائل نمي شود، به تعارض با برخي اخبار ديگر دچار مي گردد. وجود چنين تعارضاتي در مدلول 
روايات موجود و گاهي حتي ضعف سند روايي اين اخبار، اتکاء و ابتناء بر آنها براي كشف اراده ي 
شارع مقدس و قانونگذاري بر اساس آن را تا حد زيادي دشوار مي سازد و قاطعيت راي فقها در 
تعيين حکم مسايل و احکام مربوط به مرتدين -كه مستند به چنين احاديث و اخباري هستند- ماية 
شگفتی است. اين شگفتي وقتي بيشتر مي شود كه به احاديثي برمي خوريم كه حتي فرار عبد از 
مواليش را- بی آنکه بتوان هيچ ربط منطقي و عقل پسندي را ميان فرار بنده و ارتداد او برقرار نمود- 
از موجبات ارتداد و خروج از اسالم مي دانند]شيخ صدوق، ص67 و نوری طبرسی، ص172[. از 
ديگر سو پرسش مهمي كه رخ مي نماياند اين است كه چرا احکام مربوط به ارتداد و مرتدين در 
قرآن- به عنوان مهم ترين منبع قانونگذاري در نظام اسالمي- از بيان حکم دنيوي و اين جهاني 
مرتدين خودداری شده و رسيدگي به حساب اين افراد به زماني ديگر و پس از رسيدن فصلي ديگر 
در حيات بشري )آغاز زندگي اخروي( موكول گرديده است؟ آيا ممکن نبود احکام مرتدين همچون 
احکام ديگر متعديان به حدود الهي مانند سارقين، شاربين خمر، محاربين و قاذفين در قرآن بيان 
نمايد؟ موضوع قابل توجه ديگر اينکه؛ پيرامون مقبوليت ادلة حجيت خبر واحد و امکان تخصيص 
قرآن به وسيلة آن، ميان اصوليون اتفاق نظر وجود ندارد و بزرگاني مانند سيد مرتضي، شيخ مفيد، ابن 
زهره، ابن ادريس و ابن براج خبر واحد را حجت نمي دانند ]ربانی، ص167[. در خصوص حجيت 
روايات نيز گفته شده است كه »هر روايتي كه با قرآن تنافي كلي داشته باشد، به طوري كه نتوان 
مفاد آن را با قرآن جمع عرفي كرد و به مراد جدي معيني دست يافت از حجت مي افتد« ]خراسانی، 
ص304[. در مانحن فيه نيز به نظر مي آيد جمع آيات قرآن كه در آنها - علي رغم كثرت نسبي 
شان- صرفاً به مجازات هاي اخروي اشاره شده و از كيفرهاي دنيوي سخني به ميان نيامده است با 
روايات وارده در اين خصوص ممکن نباشد. ممکن است اظهار شود كه روايات موجود، هيچ تنافي 
و تضادي با آيات مربوطه ندارند، بلکه وظيفة تبيين آنها را بر عهده گرفته اند. چنين قولي صحيح 
نمي نمايد؛ زيرا هيچ يک از قائلين، ناقلين و سائلين نام برده شده در احاديث، خواستار تعيين و تبيين 
احکام موجود در آيات مربوط به ارتداد از امامان بزرگوار نشده اند و دراين خصوص پرسشي از 
ايشان به عمل نياورده اند تا اين روايات را در مقام تبيين اجماالت موجود در آيات شريفه بدانيم. 
درحقيقت، هيچ يک از احاديث موجود، ناظر به آيات مربوط به ارتداد در قرآن نيستند.5 در واقع، »در 
فقه جزايي، آنگونه كه هر عمل ناپسندي و هرگونه مخالفت با اوامر و نواهي خداوند، كه در آخرت 

5. مگر در مورد آية 159 سورة نساء و آية 12 سورة توبه كه اگرچه در كتب حديث در مبحث مربوط به ارتداد ذكر شده  -اند لکن 
ارتباطي به اين بحث نداشته و به كافران و مشركان مربوط مي شوند و نه از دين برگشتگان. رک شيخ حر عاملی، وسايل الشيعه، 

باب ارتداد.
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با مجازات متناسب كيفر داده خواهد شد، در دنيا نيز مستوجب عقوبت خواهد بود، اينگونه نگرش 
سبب شد كه فقهاي محترم بيش از آنکه »اضرار به غير« را از معيارهاي اساسي قابل مجازات دانستن 
عمل قلمداد كنند، »حرمت فقهی« آن عمل را در نظر بگيرند. به همين منظور براي هرگونه تخلف و 
سرپيچي از احکام فقه عبادات و گاهي نيز فقه معامالت، تعزير يا حد در نظر گرفته شد« ]سلطاني، 
ص260[. وجود چنين بينشي در نزد فقهاي اسالمی سبب شد كه وقتي ايشان متوجه نهي خداوندي 
از ارتداد« و وعيدهاي الهي براي مجازات اخروي مرتدين در قرآن شدند، بر آن شدند كه از ميان 
احاديث و روايات، كيفر اين جهاني ارتداد را نيز استخراج كنند. »زماني كه سلطة زور مدار )اعم از 
اموي و عباسي( براي توجيه مشروعيت خود، نظرية حاكميت و بلکه ناسخيت »سنت« )به مفهوم 
احاديث و اخبار گردآوري شده( در برابر قرآن را جا مي اندازد و فقهاي عصر تدوين و در رأس 
آنها شافعي در »الرساله« اين نظريه را وجه اصولي مي بخشد پس نبايستي تعجب كنيم كه چرا هر 
دو فرقة عامه و خاصه در اينجا به يک روش مي روند. عالمان شيعه نيز )دست كم فقهاي اصولي و 
عموم اخباري ها( حديث گرا هستند و صراحتاً قائل به حاكميت حديث بر قرآن اند« ]رضايی ص35[ 
»روشن است كه فقهاي شيعي به همان راهي رفته اند كه شافعي و پيروان او )مکتب حديث گرايان( 
پيشنهاد كرده اند و اينگونه است كه مي بينيم برخالف اينکه شيعه در اصول عقايد بسيار آزادمنشانه 
و عدل محورانه بحث مي كند، در مسائل فقهي و به خصوص "فقه جزايي"، نه تنها شباهت فراوان با 
مکاتب حديث گراي اهل سنت دارد بلکه در پاره اي موضوعات جزايي از آنها نيز پيشی مي گيرد. 
شهيد مطهري بر اين نظرند كه در طول تاريخ فقه، علماي شيعه خود را مقيد مي ديده اند از نظر 
اصولي با علماي اهل سنت در هماهنگي و اتحاد باقي بمانند و شگفت آورتر از همه اينکه؛ شيعه 
كه همواره در طول تاريخش مي خواسته است واليت اهل بيت )ع( را عمدتاً بر مبناي قرآني توجيه 
كند، با تمسک به اين شيوه يعني اصالت دادن به حديث، در عمل به جاي اجتهاد در قرآن، وارد 
معركه اي از جنگ احاديث شده است« ]همان، ص36[. به هر روي و فارغ از اينگونه مباحثات، 
حتي اگر تمامي اين روايات را از حيث اصالت سند، صحيح و عاري از از هرنوع خدشه و ايرادي 
بدانيم، بازهم وجود برخي تعارضات در شيوة عملکرد پيشوايان دين، قابل تأمل است. صرف نظر 
از مثال هايی كه برای توصيف اين تعارضات ارائه شد، روايت ديگری نيز وجود دارد كه از حيث 
نحوة مجازات مرتدين هيچ قرابتی با موارد پيش گفته ندارد. در اين خبر آمده است كه »علي )ع( 
يک سري از مرتدان را براي ايجاد تفرقه در صفوف دشمن عفو كرد و جمعي را آتش زد. برخي را 
نيز زير دست و پاي مردم به قتل رساند. در مواردي مردانشان كشته شدند و بچه هايشان اسير گشتند 
و سپس آزاد شدند« ]دهقان، ص56[. آشکار است كه كيفری كه بنابر مفاد اين روايت از سوی امير 
المونين برای مرتدين در نظر گرفته شد، هيج شباهتی به مجازات هاي فوق الذكر كه خود ايشان يا 

ساير ائمه برای ارتداد تعيين فرموده اند ندارد.
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6-	تأثير	مقتضيات	زماني	و	مكاني	در	جرم	انگاري	ارتداد
بي توجهي به شرايط مکاني و بستر تاريخي اي كه سبب پيدايش و شکل گيري حساسيت و واكنش 
هيئت اجتماع نسبت به يک پديده ي اجتماعي )اعم از بهنجار يا نابهنجار( مي گردد، به طور قطع 
موجب بي اعتباري تالش ها براي درک علل پيدايش اين واكنش ها و درنهايت عاجز ماندن از يافتن 
راهي براي ساماندهي واكنش هاي احتمالي جامعه ي معاصر، به پديده ها و وقايع اجتماعي جامعه ي 
امروز خواهد شد. فارغ ماندن از تأثيرات تاريخي و جغرافيايي، منجر به عقيم ماندن هر نوع كوششي 
براي تجزيه و تحليل علل جرم انگاري ها يا جرم زدايي ها، تشديد يا تخفيف كيفرها، ظهور كيفرهاي 
جديد يا حذف برخي ديگر، ظهور و بروز انديشه هاي نو در خصوص فلسفه ي مجازات ها و.... 
خواهد شد. در حقوق اسالمي نيز نمي توان مدعي خنثي بودن و بی تأثيری نقش متغيرهاي زماني 
و مکاني در نگارش مجموعه قوانين كيفري در قالب كتب فقهي بود، بلکه »زمان و مکان هم در 
وضع، ابالغ و فعليت يافتن احکام الهي نقش دارند و هم در اجرا و كيفيت آن« ]دهقان، ص66[. 
در طول تاريخ اسالم )و پس از عهد خلفاي راشدين( نگرشی مبني بر ثابت و ابدي بودن احکام 
اسالم )و ازجمله احکام كيفري آن(، نگرش غالب و گزينة مرجح بوده است.6 در اين نگرش، 
احکام اسالم، ثابت و اليتغير تلقي شده و هرگونه تخطي از اين اصل و اراية قرائتي ديگر از احکام 
ديني، تکفير و تفسيق آنان را به دنبال مي داشت. »اما اعتقادات اين گروه، ضعيف به نظر مي رسد 
زيرا مسئلة ثابت و ابدي بودن سنت پيامبر)ص(، ريشه در بحث كالمي دارد كه متکلمان اسالمي 
دستاويز  به نقصان عقل استدالل كردند، سپس اين "نقصان عقل"  براي اثبات "ضرورت نبوت" 
فقها براي "نقدناپذير ساختن آراي آنها" با توجيه ابدي بودن سنت نبوي شد. با طرد عقل و تکفير 
عقل گرايان، راه تعبدي بودن احکام و نقصان عقل در درک حکمت آنها به تدريج مفتوح گرديد و 
تا عصر كنوني ادامه يافت« ]سلطاني، ص46[. با عطف نظر به تاريخ صدر اسالم و روية اتخاذي از 
سوي پيامبر اسالم)ص( و امامان شيعه)ع( نيز بي پايه بودن اين ادعا محرز مي گردد. تغيير مجازات 
زناء از حبس در خانه به جلد )براي زناي غيرمحصنه( و عدم اجراي مجازات رجم )براي زناي 
محصنه( تا سال چهارم هجرت، صدور حکم به حرمت شرب خمر در سال چهارم هجرت، ايجاد 
تغيير در جنس ديه ]دهقان، ص71[، جرم بودن زيارت قبور در يک برهة تاريخي و جرم زدايي از 
آن در برهه اي ديگر توسط پيامبر، دستور به خضاب كردن مو از سوي پيامبر و انتفاي آن از سوي 

6. آنچه موجب شد كه بي توجهي به شرايط زماني و مکاني، منتهي به گل نشستن كشتي احکام كيفري نگردد، درواقع همان قدرت 
مطلقه و استبداد متکي به ضربة شمشير فرادستان و حکمرانان بود. درحقيقت، هرجا كه احکام سنتي كيفري، ياراي پاسخگويي به 

نيازهاي نوين عهد جديد را نداشتند، پادشاه با اعمال اختيارات ظل اللهي خود، احکام موجود را گردن مي زد و احکام جديدي را به 
جاي آنها برپا مي داشت. البته چنين رفتارهايي با تمسک به زمينة فقهي موجود در بحث تعزيرات )التعزير لکل عمل محرم و التعزير 

بما يراه الحاكم( نيز توجيه مي شدند.
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اميرالمومنين ]همان، ص68[ و موارد عديدة ديگر همگي مويد تأثيرپذيري احکام و دستورات دين 
اسالم از شرايط و اوضاع واحوال، و نشان دهندة انعطاف پذيري اين دين در برخورد با موقعيت هاي 
جديد مي باشند. در موضوع مورد بحث نيز با رويکردي به مباحث تاريخي موجود در زمينة ارتداد 
مي توان اظهار داشت كه ارتداد، در آغاز نه يک جرم عقيدتي بلکه بيشتر جرمي اقتصادي و سياسي 
بوده و بسياري از قبايلي كه به عنوان اهل رّده، حکم جهاد با آنان صادر شد به معناي واقعي مرتد 
نبوده و جنگ با آنان صرفاً ناشي از اعتقاد خليفه )ابوبکر( بوده است. ]واليی، ص61[. درواقع به 
نظر مي رسد استعمال عناويني چون "اهل رّده" براي قبايلي كه از پرداخت ماليات )زكات( در عصر 
خلفاي راشدين استنکاف مي ورزيدند و عليه حکومت آنان مي شوريدند، ناشي از ناآگاهي مسلمانان 
از مفاهيم سياسي - اجتماعي كلي مانند»اختالل نظم«، »حفظ نظام«، »اجتماع« و..... بود ]سلطاني، 
ص38[. واقعيت چنين است كه در برهه اي از تاريخ اسالم، نپرداختن ماليات به خليفه و شورش 
در مقابل حکومت مركزي نيز داخل در مفهوم ارتداد دانسته مي شد و علي رغم شهرت جنگ هاي 
ارتداد، حتي در نظر خليفة اول هم نمي توان ادعا كرد كه علت آن صرفاً تغيير عقيده بوده است. 
آنچه مسلم است؛ شورش و سرپيچي گروه هايي از مردم است كه به ويژه در اواخر حيات پيامبر 
ارادت خود را به اسالم اظهار كرده بودند و پس از رحلت ايشان، در حالي كه در داخل مدينه 
به دليل اختالفات اصحاب بر سر جانشيني آن حضرت اختالف بود، با تمردهاي بيروني باعث 
تزلزل پايه هاي نظام اسالمي مي شدند. با اندكي دقت و توجه به گزارش هاي تاريخي حول محور 
جنگ هاي رّده مي بينيم كه موضوع قتل و اسارت مرتدان در چنين موقعيتي بوده است ]صرامي، 
ص131[. لذا مشاهده مي شود كه مفهوم ارتداد، در سير تاريخي خود دچار تطور و تحول فراواني 
شده است و از زمان پيامبر اسالم)ص( تا عهد خلفاي راشدين و از اين زمان تا عصر امامان شيعه)ع( 

)به ويژه امام باقر)ع( و امام صادق)ع((، بر يک معنا و مفهوم ثابت و ايستا باقي نمانده است. 

برآمد
مشاهده شد كه در هيچ يک از آيات مربوط به ارتداد در قرآن، احکام آن بيان نشده و در بررسي 
روايات موجود نيز مشاهده كرديم كه به دليل وجود تعارضات فراوان وغيرقابل اغماض ميان برخی 
از آنها و ضعف سند روايي برخي ديگر، مورد وثوق و قابل اعتماد نيستند. به نظر می رسد بايد با در 
نظر گرفتن شرايط و مقتضيات تاريخی و جفرافيايی، همچون برخی از فقها7 معتقد باشيم »در جهان 
امروز كه علم و دانش، تکامل پيداكرده ونوعاً اشکاالت را صاحبان نظر وانديشه بر اساس شبهات 
معقول مطرح مي كنند، زمينه اي براي ارتداد وجود ندارد. پس بايد اساتيد و دانشمندان در رشته هاي 
تخصصي خود، آنها را پاسخ گويند« ]به نقل از والئی، ص19[. ترديدی نيست كه اتخاذ اين شيوه 

7. آيت اهلل العظمی محمدابراهيم جناتی
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برای برخورد با مسئلة تغيير دين يا آنچه در حوزة باورها و اعتقادات افراد قرار می گيرد، سبب رفع 
اتهام جمود و جزم انگاری از پيشانی اسالم وباورمندان به آن و نيز سبب عقيم سازی موجبات وهن 

اين دين در اذهان پيروان ساير اديان می گردد. 
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1-	ترديد	در	بی	طرفی	دادگاه	ها	با	حذف	دادسرا
يکی از موضوعاتی كه بعد از حذف دادسرا از نظام قضايی كشورمان و ايجاد دادگاههای عام در بين 
سالهای 73 تا 81 موجب دغدغة خاطر حقوقدانان و قضات و مردم و مراجعين به دادگستری شد 
عدم رعايت اصل بی طرفی قاضی دادگاه در رسيدگی ها بود. دادگاه های عام علی رغم محاسنی كه 
داشت ايراد عمده ای نيز به آن وارد بود و آن عبارت از اين بود كه كار رسيدگی از بدو تا ختم توسط 
شخص واحدی صورت می گرفت و چون تحقيقات مقدماتی )مرحله جمع آوری داليل( توسط 
رئيس يا دادرس دادگاه انجام می شد1 بالطبع، سمت و سوی رسيدگی در جلسات محاكمه در جهتی 
قرار می گرفت كه قاضی دادگاه در تحقيقاتش به آن رسيده بود و در جلسة محاكمه شخصاً اتهام 
را با داليلی كه خودش جمع آوری كرده بود به متهم تفهيم می كرد2 و در اين مرحله بود كه متهم 
و وكاليش او را در كنار شاكی يا مدعی خصوصی و طرف مقابل خود می ديدند! در نتيجه، شاهد 
مخاصمه بين قاضی دادگاه و متهم بوديم. به عبارت ديگر، قاضی دادگاه ابتدا در نتيجه تحقيقات 
مقدماتی، شخص را متهم به ارتکاب بزهی می كرد و سپس متهم در دفاع از خود مجبور بود با اثبات 
بی اعتباری داليلی كه قاضی همان دادگاه، قباًل عليه او جمع آوری نموده بی گناهی خود را ثابت كند. 
از طرف ديگر، قاضی دادگاه نيز به دنبال تثبيت و تحکيم داليلی بود كه عليه متهم جمع آوری كرده 

بود تا به خروجی متناسب با اين داليل دست يابد و متهم را محکوم سازد.
در جلسة محاكمه، متهم به شکل مجرمی ديده می شد كه برای فرار از عدالت و قانون و خالصی 

مريم	كاظمی

تضمين بی طرفی دادگاه با حضور نماينده دادستان

دانش	آموخته	رشته	حقوق	دانشگاه	پيام	نور	بندر	انزلی

و صدور  مقدماتي  تحقيقات  خاتمه 
كيفرخواست را نبايد به معني خاتمه 
دادرسي  روند  در  دادسرا  مداخله 
تحقيقات  زيرا  دانست؛  كيفري 
وظايف  از  يکي  تنها  مقدماتي، 
اين  خاتمه  متعاقب  و  است  دادسرا 
به ترتيب ديگري  تحقيقات، دادسرا 
در روند رسيدگي هاي جزائي ايفاي 
رأس  در  و  دادسرا  مي كند.  نقش 
بعنوان  وي  از  كه  دادستان،  آن 

بايد  مي گردد  تعبير  العموم  مدعي 
در  خويش  صادره  كيفرخواست  از 
پرونده،  به  كننده  رسيدگي  دادگاه 
دفاع كرده و در مقام دفاع از حقوق 
جامعه مساعي خويش را در احقاق 
كار  به  اجتماع  شده  تضييع  حقوق 
به  دادستان  ديگر،  عبارت  به  گيرد. 
عنوان نماينده جامعه بايد در محضر 
دادگاه، حاضر و در مقابل دفاعياتي 
كه متهم و وكيل مدافع وي در برابر 

پاسخ  مي كنند  ايراد  دادگاه  قاضي 
داده و او نيز متقاباًل از كيفرخواستي 
نحو  به  نموده  صادر  متهم  عليه  كه 
دفاع  مستدل  و  مستند  و  شايسته 
اشاره اي  حاضر،  نوشتار  نمايد. 
است به مظاهر بی طرفی دادگاه، كه 
در  دادستان  نماينده  حضور  همانا 
دفاع  منظور  به  رسيدگی  جلسات 
از كيفرخواست و در واقع، دفاع از 
اعتقاد خود به مجرميت متهم است. 

مقدمه:	
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از داليلی كه عليه او جمع آوری شده تالش می كند )تزلزل اصل برائت( زيرا قاضی دادگاه قبل از 
محاكمه در تحقيقاتش پی به گناهکار بودن او برده بود و متهم برای محاكمه ای دعوت می شد كه 

از قبل، نظر قاضی بر مجرميت وی قرار گرفته بود.
بی طرفی و بی نظری دادرس، از اصول و مبانی دادرسی عادالنه است. قاضی دادگاه بدون پيش 
داوری و بدون جانب داری به كرسی قضاوت می نشيند و پس از بررسی ادله و اظهارات طرفين، 
انشاءِ رأی می كند و انگيزه هاي مقدس و شرافتمندانه اش )مانند عدالت خواهی و حق محوری( و 
شخصيت واالی او در هنگام قلم زدن و انشاءِ رأی، تجلی و ظهور می يابد و ضمن رسيدگی، مجاز 
به جانبداری يا موضعگيری در برابر اصحاب دعوی نيـست. الزمة چـنين قضاوتی مشخص بودن 

جايگاه شاكی با مدعی خصوصی و متهم و قرار داشتن هركدام درجـای خود می باشـد.
2-	احيای	دادسراها:

در سال 81 با اصالحاتی كه در قانون تشکيل دادگاه هاي عمومی و انقالب به وجود آمد دادسرا 
در نظام قضايی كشورمان احياء شد و در معيت هر دادگاهی، يک دادسرای تشکيل شد. مسئوليت 
كشف جرم، تعقيب متهم، اقامه دعوی از جنبة حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسالمی، 
اجرای حکم و رسيدگی به امور حسبيه بر عهدة آن مرجع كه رياستش با دادستان است قرار گرفت. 
همچنين وظيفه تحقيق در كليه جرايم )به استثناءِ چند مورد كه مستقيماً در دادگاه مطرح می شوند( 
بر عهدة بازپرس نهاده شد. البته در جرايمی كه جنبة خصوصی داشته باشند كار دادسرا با شکايت 

شاكی خصوصی آغاز می شود.
با پايان يافتن تحقيقات مقدماتی و جمع آوری داليل عليه متهم و اعتقاد دادسرا به مجرميت او، 
كيفرخواستی به امضاءِ دادستان يا يکی از معاونين وی يا دادياران، تنظيم و از دادگاه صالحه )حسب 

مورد؛ عمومی جزايی، انقالب، كيفری استان( تقاضای مجازات برای متهم می شود.
جلسة دادگاه با حضور رييس يا دادرس و دادستان يا نماينده اش تشکيل می گردد و دادگاه 
فقط به جرايم مندرج در كيفرخواست رسيدگی می كند و انشاءِ رأی هم پس از استماع نظريات و 

مدافعات دادستان از كيفرخواست انجام خواهد شد.3
3-	پايان	دغدغه	ها:

 با اصالحاتی كه قانونگذار در قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب در تاريخ 1381/07/28 
عادالنه،  دادرسی  تشنگان  و  جامعه حقوقدانان  تشويش  و  نگرانی  دهه  يک  به حدود  داد  انجام 
خاتمه داده شد زيرا مراحل تحقيق و محاكمه از هم جدا گرديد و مرجع تحقيق و تعقيب از مرجع 
محاكمه و صدور حکم تفکيک و مجّزا شد. ديگر، دادگاه فقط به ادعانامه )كيفرخواست( مدعی 
العموم )دادستان( رسيدگی می كند و چون نوع و داليل اتهام بايد در كيفرخواست ذكر شود4 متهم و 
وكاليش از موضوع اتهام و داليل آن آگاه شده و فرصت تدارک دفاع در دادگاه را خواهند داشت 
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و به جای آنکه قاضی دادگاه كسی را متهم سازد يا تفهيم اتهام كند متن كيفرخواست دادسرا در 
جلسة محاكمه قرائت می شود و نماينده دادستان هم بعد از شنيدن دفاعيات متهم نظر خود را در 
دفاع از كيفرخواست بيان می كند و بدين ترتيب، قاضی دادگاه بين طرفين مخاصمه و دعوی )شاكی 
خصوصی و دادستان از يک سو و متهم از سوی ديگر( بی طرفانه و بدون پيش داوری به بررسی 
داليل مدعی العموم عليه متهم و مدافعات متهم در رد كيفرخواست، پرداخته و احيانا سواالتی برای 

روشن شدن موضوع مطرح خواهد كرد و در خاتمه، حکم قانونی قضيه را صادر می كند.5
4-	حضور	تشريفاتی

دادستان )مدعی العموم( صاحب منصبی است كه برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانين، 
انجام وظيفه می كند و در محاكمات جزايی در حکم وكيل جماعت )عموم( است و در محاكمی كه 
حضور می يابد ناظر و مراقب رعايت شدن حدود قانونی است و در مواردی كه حضور او در قانون 
الزم دانسته شده بايد حاضر شده و وظايفش را انجام دهد و در موارد مهم يا در جلسات عمومی 
محاكم بايد شخصاً حضور يابد6 بعالوه بايد توجه داشت كه لزوم حضور دادستان در جلسات 
رسيدگي دادگاه، محدود به پرونده هايي كه پس از خاتمه تحقيقات مقدماتي در دادسرا و صدور 
كيفرخواست به دادگاه ارسال مي گردند نبوده و حضور دادستان يا نماينده وي در محاكماتي كه به 
موجب قانون )جرائم اطفال، جرائم مشمول حد زنا و لواط و جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط 
تا سه ماه حبس يا تا يک ميليون ريال جزای نقدی باشد( مستقيماً و بدون صدور كيفرخواست در 
دادگاه مطرح مي گردند نيز ضروري است؛ زيرا حضور دادستان يا نماينده وي در جلسات رسيدگي 
دادگاه صرفاً جهت دفاع از كيفرخواست نيست بلکه دادستان عالوه بر وظيفه دفاع از كيفرخواست، 
وظيفه نظارت بر حسن اجراي قانون در جريان محاكمات كيفري و عنداالقتضاء تجديدنظرخواهي 
از آراء صادره از محاكم جزائي را نيز بر عهده دارد و در مواردي كه رأي برائت صادره از دادگاه را 
بنا به جهاتي بر خالف قانون و يا مخالف با منافع اجتماع تشخيص دهد و يا عقيده بر محکوميت 
متهم داشته باشد مي تواند پس از اطالع از راي دادگاه و در فرجه مقرر قانوني به آن اعتراض نمايد. 
الزم به ذكر است كه حضور دادستان يا نماينده وي حسب نص مقررات ماده 22 اصالحي قانون 

تشکيل دادگاههاي عمومي و انقالب در دادگاه تجديدنظر نيز الزامي است.
با توجه به مبانی فکری و فلسفه ايجاد و احيای نهادی به نام دادسرا و وجود شخصيتی به 
نام دادستان در راس آن و الزام قانونگذار به حضور وی در جلسات رسيدگی معلوم می شود اين 
حضور، امری تشريفاتی )شکلی( نبوده بلکه كاماًل ماهوی است و مؤثر در ماهيت رسيدگی می باشد. 
اهميت و حساسيت نقش حضور نماينده دادستان در جلسات رسيدگی تا حدی است كه اساسًا 
بدون آن، جلسه رسيدگی قابل تشکيل و برگزاری نبوده و فاقد رسميت است و اجازه داده نشده 
به عذر كمبود نيرو، به ارسال و تقديم اليحه يا معرفی كارمند اداری برای شركت در جلسه دادگاه 
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اكتفا شود.7 
5-	مشكالت	ناشی	از	عدم	حضور	دادستان	در	جلسات	محاكمه

اين  نبودن  دادستان در جلسات محاكمه و تشريفاتی  اهميت نقش حضور  برای روشن تر شدن 
حضور، موضوع را از زاويه ديگـری نگاه می كنيم؛

موقعی كه وقت رسيدگی تعيين و از طرفين دعوت می شود و شاكی )در جرايمی كه با شکايت 
شاكی خصوصی تعقيب آغاز می شود( و متهم و وكالی آنان در دادگاه حاضر می گردند اما متولی و 
مسئول دفاع از حقوق جامعه و اقامه كننده دعوی عمومی يعنی دادستان حضور نمی يابد دو اتفاق 

مهم و قابل توجه رخ می دهد:
اول؛ قاضی دادگاه با عدول از جايگاه خويش كه محاكمه و صدور حکم می باشد در كار مدعی 
العموم)مرجع تعقيب( دخالت و به جای او انجام وظيفه می كند )قاضی نشسته به قاضی ايستاده، 
تغيير وضعيت می يابد( و به قرائت كيفرخواست می پردازد واتهام را با داليلی كه مقامات دادسرا 
جمع آوری كرده اند به متهم تفهيم می كند و او را متهم به ارتکاب بزه مندرج در كيفرخواست 
می نمايد و از او می خواهد تا از خود دفاع كند در حالی كه كار دادگاه، متهم كردن نيست و اين 
مدعی العموم است كه در دادگاه، شخصی را به ارتکاب بزهی متهم می سازد و داليل خود را عليه 
او اقامه می كند و از دادگاه درخواست مجازاتش را می نمايد. متهم نيز در برابر دادگاه از اتهامی كه 

متوجه او شده و داليلی كه بر عليه اش اقامه گرديده دفاع می كند.
از  بايد  دادگاه است كه  باشد قاضی  نداشته  دادگاه حضور  نماينده اش( در  )يا  دادستان  اگر 
كيفرخواست و تحقيقات دادسرا دفاع و مدافعات متهم را رد نمايد!! و اين كاری به دور از جايگاه 
و منزلت دادگاه می باشد و با اصل استقالل نهاد تعقيب در مقابل دادگاهها كه مانع مداخله قضات 

دادگاهها در وظايف اين نهاد است منافات دارد.
از طرفی، در عين حال كه دادگاه در غياب دادستان بايد از كيفرخواست و داليل جمع آوری شده 
دادسرا دفاع كند بايد مدافعات متهم را نيز مورد بررسی قرار دهد و حتی در مواردی آنرا بپذيرد و 
كيفرخواست را رد و متهم را تبرئه سازد و اين موجب دوگانگی در رفتار و عملکرد و نتيجه گيری 

دادگاه است كه توجيه منطقی ندارد.
دوم؛ اتفاق ديگری كه رخ می دهد اين است كه متهم و وكاليش با خالی ديدن ميدان از حضور 
دادستان و نماينده اش برای دفاع از كيفرخواست به گونه ای كيفرخواست و تحقيقات دادسرا و 
داليل جمع آوری شده را مورد خدشه و ايراد قرار می دهند تا به نتيجه مطلوب برسند و چون 
كيفرخواست مدافعی نداشته و حامی حقوق جامعه حضور ندارد می توان گفت متهم به تنهايی و 
يکطرفه به قاضی می آيد و راضی برمی گردد و اگر از اين زاويه به موضوع نگاه كنيم بيشتر به اين 
حقيقت پی می بريم كه نقش دادستان در جلسه دادگاه تا چه اندازه مهم و تأثير گذار است و به همين 
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سبب، ايفاءِ اين وظيفه و مسئوليت از عهدة كارمندان دادسرا برنيامده و تقديم اليحه نيز اثرگذار 
نخواهد بود و البته دفاع از كيفرخواست هم ذكر چند جمله يا عبارات تکراری و كليشه ای مانند )به 
شرح كيفرخواست تقاضای مجازات متهـم را دارد( نيست بلکه دفاع از حقوق جامعه می طلبد كه 
نماينده دادستان با اطالع از محتويات پرونده و آمادگی قبلی در جلسه دادگاه حاضر شود و ضرورت 
اين امر در پرونده هايی كه آثار زيانبارتری از جنبه هاي مالی، امنيتی، اخالقی، روانی،... متوجه جامعه 

شده بيشتر احساس می شود.

نتيجه	گيری	
با توجه به مراتب پيش گفته، به نظر می رسد كه حضور مقتدرانه و آگاهانه نماينده دادستان در 
جلسات دادگاه اوالً: نشانة اعتقاد دادسرا به كيفرخواست و داليلی است كه عليه متهم جمع آوری 

كرده و حاكی از عزم و ارادة جّدی در تعقيب و مجازات او می باشد.
ثانياً: ضامن بی طرفی دادگاه در رسيدگی و زمينه ساز دادرسی عادالنه است.

بنابراين الزم است جّديت بيشتری در رعايت اين الزام قانونی به عمل آيدهرچند به نظر می رسد 
بعضی از قضات محترم دادگاهها به سبب مانوس بودن با نحوة رسيدگی دادگاه های عام مايل هستند 
همچون گذشته، بدون حضور دادستان جلسات رسيدگی را اداره و برگزار و تصميم گيری كنند و 
نقش و تأثيری برای اين حضور در رسيدگی ها قائل نباشند در حالی كه با بررسی صورت گرفته، 

درستی اين نحوه رسيدگی محل ترديد جدی است.

پی	نوشت	ها:
1- مادة 27 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری

2- مادة 192 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری
3- بندهای الف، و، ل از مادة 3 و بند ج از مادة 14 قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب

4- فراز 3 و 4 از بند م از مادة 3 اصالحی قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب
5- ترتيب رسيدگی دادگاه عمومی جزايی _ مجموعه پاسخ به سواالت قضايی مربوط به دادسرا _انتشارات معاونت آموزش و 

تحقيقات قوة قضاييه سال انتشار 1389
6- از مواد 49 و 50 و 52 و 63 قانون اصول تشکيالت عدليه مصوب 1307

7- پاسخ به سواالت قضايی مربوط به دادسرا-از انتشارات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه سال 1389 سواالت 175 و 
230 همچنين نظريات مشورتی ادارة حقوقی به شماره هاي 7/4496 مورخ 1388/07/25 و 7/2580 مورخ 1388/04/28 و 7/1038 

مورخ 1384/02/21

منابع:
1- قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 1373/04/15

2- اصالح قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 1381/07/28
3- پاسخ به سواالت قضايی مربوط به دادسرا-از انتشارات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه سال 1389

4- بانک اطالعات آراء دادگاهها و نظريات مشورتی
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بند	اول-	تعريف	ديه
در فقه، معموالً ديه به عنوان مالی تعريف مي شود كه »بر اساس تقدير شرع و به واسطة جنايت بر 
حر در نفس يا مادون آن واجب مي گردد، و بر غيرمقدر، عنوان ارش اطالق شده است«.1 در ماده 
15 ق.م.ا. )مصوب 1370( نيز ديه چنين تعريف شده است: »ديه مالی است كه از طرف شارع، 
برای جنايت تعيين شده است«. همچنين براساس ماده 294 همان قانون؛ »ديه مالی است كه به سبب 
جنايت بر نفس يا عضو به مجنی عليه يا به ولی يا اوليای دم او داده مي شود«. تعريف ماده فوق 
جامع نيست؛ زيرا ممکن است جنايت بر منفعت باشد؛ مثل شنوائی و بينائی بی آنکه ظاهر عضو 

آسيب ببيند.2

1. عاملی، زين الدين بن علی بن احمد )شهيدثانی(، مسالک االفهام الی تنقيح شرايع االسالم، ج15، موسسه معارف اسالميه، 1419، 
ص315؛ عاملی، زين الدين بن علی بن احمد )شهيدثانی(، تحريرالروضه فی شرح اللمعه، تهيه كنندگان: عليرضا امينی و محمدرضا 
آيتی، سمت، چ3، بهار 80، ص471؛ نجفی، محمد حسن بن باقر )صاحب الجواهر(، جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج43، دار 
احياء التراث العربي، چ7، 1367، ص2؛ طباطبائي، سيدعلي، رياض المسائل فی تحقيق االحکام بالداليل، ج14، موسسه نشر اسالمي، 
1412، ص173؛ موسوي خويي، سيد ابوالقاسم، مباني تکمله المنهاج، ج2، موسسه احياء آثار، چ1، 1422، ص229: »ديه مالی است 
كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو واجب می شود و فرق نمی كند كه از طرف شارع ميزان آن معين شده باشد يا معين نشده باشد، 
و گاهی ديه فقط بر آن چه معين شده اطالق می گردد و آنچه را كه معين نشده است ارش يا حکومت می نامند...«؛ خمينی، روح 
اهلل، تحريرالوسيله، ج2، مکتب علمی اسالمی، 1384، ص553: »ديه مالی است كه در جنايت بر نفس، اعضا ويا ايراد جرح و مانند 
اينها )از طرف شارع( مقرر و معين گرديده است«؛ عوض، احمد ادريس، ديه، ترجمه  دكترعليرضا فيض، انتشارات وزرات فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، چ1، 1372، ص30؛ عارفی مسکونی، محمد، ماهيت حقوقی ديه و تحليل ميزان و نوع آن، دانشور، 1382، ص25؛ 

برای مالحظه معنای لغوی ديه؛ ر.ک.به: گرجی، دكترابوالقاسم، ديات، ج1، انتشارات دانشگاه تهران، چ2، 1382.
2. توضيح بيشتر آنکه در فقه در مقابل ديه نفس، ديه اطراف قرار داده شده و آن را در دو دسته كلی بررسی مي كنند: ديه اعضاء و 
ديه منافع. )اسدی، حسن بن يوسف بن مطهر )عالمه حلی(، قواعداالحکام فی معرفه الحالل و الحرام، موسسه نشر اسالمي، 1413، 
ص669 و ص684؛ خمينی، تحريرالوسيله، ج2، ص570: »القول في الجنايه علی االطراف وفيه مقاصد: المقصد االول في ديات 
االعضاء...«؛ همان، ص587: »المقصد الثاني في الجنايه علی المنافع«.( در ديه اطراف، از ديه اعضای مادی بدن مانند مو، چشم، بينی، 
لب و... صحبت مي كنند و در ديه منافع عمدتاً حواس مورد بررسی قرار می گيرد كه آنها را نيز بر هشت قسم دانسته و از منافعی 

عباس	ميرشكاری

تحليل ماهيت ديه براساس قانون مجازات اسالمی پيشين و كنونی

دانشجوی	دكتری	رشته	حقوق	خصوصی	دانشگاه	تهران

تعريف  از  پس  مقاله  اين  در 
ديه، چهار نظريه مجازات بودن ديه، 
خسارت بودن ديه، تميز ماهيت ديه بر 
مبنای حالت های مختلف و در نهايت 
بررسی  مورد  ديه  تركيبی  ماهيت 
نظر  طرفداران  است.  گرفته  قرار 
نخست معتقدند كه ديه صرفاً ماهيت 

مجازات بوده و طرفداران نظر دوم بر 
تنها جنبه جبران  ديه  كه  باورند  اين 
طرفداران  همچنين  دارد.  خسارت 
ماهيت  تفکيک  به  قايل  سوم  نظريه 
ديه براساس حاالت مختلف )بسته به 
عمد بودن يا نبودن رفتار و...( هستند. 
بودن  تركيبی  طرفداران  نهايت  در 

ديه  كه  اعتقادند  براين  ديه  ماهيت 
جبران  و  مجازات  از  مركب  ماهيتی 
خسارت را داراست. پس از بررسی 
داليل توجيه هريک از اين نظرات و 
ماهيت  نظريه  آنها،  بر  وارد  ايرادات 
مختار  نظر  عنوان  به  ديه  تركيبی 

برگزيده خواهد شد.

مقدمه:	
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براساس ماده 448 ق.م.ا. مصوب 1392 نيز ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به 
سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي 

قصاص ندارد، مقرر شده است.
بند	دوم-	ماهيت	ديه

الف-	ماهيت	ديه	بر	اساس	قانون	مجازات	اسالمي		مصوب	1370
الف-1-	مجازات	بودن	ديه

عّده ای از حقوقدانان معتقدند ديه، مجازات است. به نظر اينان، ديه صرفاً يک كيفر جزايی است؛ 
از اين رو، برخی از آن به »كيفر نقدی« تعبير كرده اند.3 البته بايد گفت كه طبق اين ديدگاه، ديه در 
جنايات شبه عمد و خطا، كيفر اصلی مرتکب است، ولی در جنايات عمد، اگر اوليای مقتول يا 
شخص مجنی عليه با جانی به جای قصاص، در پرداخت ديه توافق و تصالح كنند، كيفر بدلی شمرده 

مي شود.4
اين ماده،  از جمله به صراحت ماده 12 ق.م.ا. استناد كرده اند؛ براساس  اين نظر  اثبات  برای 
»مجازات های مقرر در اين قانون پنج قسم است: 1- حدود 2- قصاص 3- ديات 4- تعزيرات 
ديه در زمره مجازات ها قرار گرفته است. به  5-مجازات های بازدارنده«. به اين ترتيب، صراحتاً 
عالوه، به موجب ماده 259 ق.م.ا. »هرگاه كسی كه مرتکب قتل موجب قصاص شده است بميرد، 
قصاص و ديه ساقط مي شود«.5 بديهی است اگر ديه نوعی جبران خسارت بود، با فوت قاتل نه 
تنها از بين نمی رفت بلکه بايد از مال قاتل پرداخت مي شد. به اين ترتيب تصريح به سقوط ديه در 
صورت فوت قاتل، عقيده مجازات بودن ديه را تقويت می كند؛ چون بقاي مجازات علی رغم فوت 
جاني با اهداف مجازات )عبرت آموزي جاني: بازدارندگي فردي( و با اصول حقوق كيفري )اصل 
شخصي بودن مجازات ها( سازگار نيست. اما مهم تر از ادله فوق، وصف مقطوع بودن ديه است؛ چه 
اگر ديه خسارت بود، نبايد از پيش توسط قانون گذار تعيين مي شد بلکه بايد به اختيار قاضی گذاشته 
مي شد تا در هر پرونده با توجه به مقدار خسارت وارده، آن را تعيين كند؛ اين در حالی است كه 

مانند حس شنوايی، بينايی، بويايی، چشايی و... سخن رانده اند. )عاملی، زين الدين بن علی بن احمد )شهيدثانی(، شرح اللمعه، ج10، 
مطبعه اآلداب، چ1، 1410، ص254؛ برخی ديگر بر هفت نوع تقسيم كرده اند: نجفي، همان، ص291.( البته قابل ذكر است كه قانون 
مجازات اسالمي مصوب 1370 در مواد 297 به بعد خود به ديه نفس پرداخته و مواد 367 به بعد را نيز به ديه اعضا اختصاص داده اما 
از تقسيم ديه اطراف به ديه اعضاء و ديه منافع تبعيت نکرده بود؛ باب نهم كتاب چهارم اين قانون »ديه اعضا« نام داشته در حالی كه 

در اين باب عالوه بر پرداختن به ديه اعضايی مانند چشم و بينی، به ديه منافع نيز پرداخته شده است.
3. جعفری لنگرودی، دكترمحمدجعفر، ترمينولوژی حقوق، گنج دانش، چ8، 1376، ص322.

4. فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزای عمومی اسالمی، ادارة كّل انتشارات و تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
1368، ص135.

5. شامبياتی، هوشنگ، حقوق كيفری اختصاصی: جرايم عليه اشخاص، ويستار، چ2، 1374، ص320.
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ديه همانند مجازات ها، مقطوع است.6
نتيجه منطقی اين نظر امکان مطالبه خسارت مازاد بر ديه است؛ زيرا ديه تنها قرار است مجرمي  را 
به مجازات برساند بدون آنکه جبران خسارت، هدف آن باشد.7 پس براي تحقق اين هدف، مي توان 
به خسارات مازاد بر ديه حکم داد. اين نتيجه در سال 1375 توسط هيات عمومی ديوان عالی كشور 

در نظريه شماره 6 مورخ 1375/4/5 به اين شکل پذيرفته شد:
»نظر	به	اينكه	از	احكام	مربوط	به	ديات	و	فحوای	مواد	قانون	راجع	به	ديات،	نفی	جبران	ساير	خسارات	
وارده	به	مجنی	عليه	استنباط	نمي	شود	و	با	عنايت	به	اينكه	منظور	از	خسارت	و	ضرر	و	زيان	وارده	همان	
خسارت	و	ضرر	و	زيان	متداول	عرفی	می	باشد،	لذا	بنابر	مستفاد	از	مواد	1	و	2	و	3	قانون	مسئوليت	مدنی	و	
با	التفات	به	قاعده	كلی	الضرر	و	همچنين	قاعده	تسبيب	و	اتالف،	لزوم	جبران	اين	گونه	خسارات	بالاشكال	

است«.8

الف-2-	خسارت	بودن	ديه
از نظر دسته اي ديگر از حقوقدانان، ديه، برای جبران خسارت زيان ديده پرداخت مي شود، بنابراين 
ماهيت آن، غرامت است.9 برای اثبات اين نظر، ديه از زوايای مختلف بررسی شده و تفاوت های آن 

6. يکی از داليل طرفداران مجازات بودن ديه، تعيين مقدار آن است و چون اين مجازات ها هستند كه معينند؛ پس ديه هم، مجازات 
است و حکم مجازات بودن را برای ديه اثبات كرده اند. )برای مطالعه بيشتر: بادينی، دكترحسن، فلسفه مسئوليت مدنی، انتشار، چ1، 
1384، ص332( حال آن كه مثال نقض اين استدالل، خسارت تاخير تاديه )مذكور در ماده 719 قانون آيين دادرسی مدنی سابق( 

است كه مقطوع بود، اما در ماهيت مسئوليت مدنی آن ترديدي نبود. همان طور كه عدم مقطوع بودن مجازات و وابسته كردن مقدار 
آن به معيارهای مختلف، ماهيت آن را تغيير نمی دهد، مانند نهاد “structured fines” در حقوق امريکا: جريمه ای كه ميزان آن بر 

اساس ثروت يا درآمد مجرم تعيين می شود.
Koenig, Thomas, H. Blending U.S. Criminal And Tort Law For Civil Punishment Annals , Belgrade Law Review, 
3/2008, p.141. 
7. دادگاه حقوقی يک ساری در پروندة كالسه 66/321 موّرخ 1366/11/29 ديه را نوعی مجازات تلقی نموده و اظهار داشته است: 
»با توجه به محتويات پروندة كيفری، مقصر بودن خوانده محرز است و مطالبة ضرر و زيان ناشی از جرم مغايرتی با موازين شرعی 
ندارد. با توجه به مواد 7 و 10 قانون مجازات اسالمی، ديه نوعی مجازات است و با ضرر و زيان ناشی از جرم تفاوت بسيار دارد و 

طبق اصل اباحه، مطالبة ضرر و زيان ناشی از جرم شرعاً ممنوع نشده، جايز و مباح می باشد«.
8. اداره حقوقی قوه قضاييه نيز در نظريه شماره 7.9792 مورخ 1379/9/29 مطالبه خسارات مازاد بر ديه را جايز دانسته است. در اين 
نظريه آمده است: »با توجه به قواعد الضرر و نفی حرج و قاعده تسبيب، چنانچه محرز شود كه در اثر عمل جانی، خسارتی بيش از 
ديه يا ارش بر مجنی عليه وارد شده است، من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی كه مسبب ورود خسارت بوده است، 
منع شرعی ندارد و ماده 12 قانون اصالح قوانين و مقررات استاندارد و تحقيقات صنعتی مصوب 1371.11.25 نيز مويد اين نظريه 
است«. در نظر مشورتی اكثريت قضات در پاسخ به اين سؤال كه آيا ضرر و زيان هزينه های درمانی زائد بر ديه قابل مطالبه است يا 
خير، آمده است: »در صورتی كه ديه مورد حکم، كفاف هزينه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای 
مدعی خصوصی حکم ضرر و زيان او را صادر كند ولو اينکه زائد بر ديه باشد«. در اين نظريه به آيه شريفه »و اذا حکمتم بين الناس 

ان تحکموا بالعدل« و نيز قاعده »الضرر و الضرار« و »بنای عقال مبنی بر قبح ظلم« استناد شده است.
9. گرجی، دكترابوالقاسم، مقاالت حقوقی، دانشگاه تهران، چ2، 1372، ص51: »به نظر می آيد كه ديه را بايد از قبيل تاديه خسارت و 
جبران ضرر و زيان به شمار آورد كه جنبه حقوقی و مالی دارد، نه كيفری و جزايی.«؛ محّقق داماد، دكترمصطفی، قواعد فقه )بخش 
جزايی(، مركز نشر علوم اسالمی، 1379، ص168؛ موسوی بجنوردی، سيدمحمد، نگرش جديد بر قانون ديات: سير تاريخی پيدايش 
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با مجازات به ويژه از جهت عامل خسارت، پرداخت كننده، دريافت كننده و عمل مستوجب پرداخت 
ديه تحليل مي شود:

اول- از جهت عامل خسارت، ديه با مجازات متفاوت است؛ از اين جهت كه مجازات تنها بر 
اشخاصی قابل اعمال است كه شرايط عمومی تکليف را دارا باشند، اين در حالی است كه گاه اعمال 

مستوجب پرداخت ديه، توسط اشخاصی انجام مي شود كه اين شرايط را دارا نيستند. 
دوم- از جهت پرداخت كننده نيز تفاوت ديه و مجازات قابل مشاهده است؛ چه اگر ديه مجازات 
بود، با توجه به اصل شخصی بودن مسئوليت كيفری، نبايد پرداخت آن برشخص ديگری تحميل 

مي شد؛ در حالی كه در برخی موارد، عاقله و بيت المال، مسئول پرداخت ديه  قرار مي گيرند.10
سوم- در تفاوت ديه و مجازات، دريافت كننده ديه نيز مدنظر قرار مي گيرد؛ پرداخت ديه نياز به 
درخواست متضرر دارد؛ در حالی كه اگر مجازات بود، بايد خود به خود، پرداخت شده و اِعمال آن 
به درخواست مجنی عليه نيازی نداشت. همچنين اگر ديه مجازات بود، عفو آن توسط مجنی عليه يا 
اوليای دم، امکانپذير نبود؛ چون مجازات جنبه عمومی دارد و قابل عفو و اسقاط توسط مجنی عليه 
نيست، در حالی كه مي دانيم كه ديه قابل عفو و اسقاط است. به عالوه، ديه اگر مجازات بود بايد 
همچون جزای نقدی به خزانه دولت پرداخت مي شد اين در حالی است كه ديه به مجنی عليه يا 

اوليای وی داده مي شود، پس جنبة تاوان در آن غالب است.11
چهارم- تفاوت دو نهاد فوق از جهت عمل مستوجب پرداخت ديه نيز قابل بررسی است: از اين 
جهت كه وضع مجازات هميشه در مقابل جرم می باشد، درحالی كه ديه در مقابل فعل های خطايی يا 
شبه عمد )كه جرم نيستند( نيز قرار می گيرد. همچنين، مقدار ديه در قتل شبه عمد و خطای محض 
يکسان است، درحالی كه ميزان تقصير در قتل شبه عمد بيشتر از خطای محض است. اين امر، 
بيانگر خسارت بودن ديه است؛ چون اگر ديه مجازات بود، بايد بر اثر تشديد تقصير، ميزان ديه نيز 

تشديد مي شد.
براساس اين نظر، چون ديه، خود ابزاری برای جبران خسارت است؛ پس با پرداخت آن چنين 
فرض مي شود كه خسارت زيان ديده جبران شده است؛ در نتيجه پرداخت مبلغ ديگری به زيان ديده 
به عنوان خسارت، جبران خسارت به صورت مضاعف بوده و با اصل جبران كامل خسارات در 
تعارض است. چنان كه برخی از قضات نيز در نظر مشورتی خود در زمينه هزينه های درمانی زائد 

نظام ديات، مجله متين، ش5 و 6، زمستان 1378 و بهار 1379، صص319 – 332: »ديه جبران خسارت ماليه است«.
10. تيموری، خيراهلل، تنقيح مالک تعيين ميزان ديه)1(، مجله متين، ش3 و 4، تابستان و پاييز 1378، ص125 –146؛ براي مطالعه 
بيت المال؛ ر.ک.به: ايزانلو، دكترمحسن، ميرشکاري، عباس، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، »بيت المال و نقش آن در جبران 

خسارت«، ش117، خرداد90.
11. گرجی، ديات، ص51ـ53؛ درخشان نيا، حميد، ضرر و زيان ناشی از جرم، پايان نامة كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، 

تهران، دانشکدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتی، 1376،  ص50ـ51.
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بر ديه، قائل بر اين شده اند كه:
»در	مورد	صدمات	بدنی	غيرعمدی،	غير	از	ديه	چيز	ديگری	به	مصدوم	تعلق	نمی	گيرد	و	صدور	حكم	

زايد	بر	ديه	ولو	به	ميزان	هزينه	های	درمانی	متعارف،	خالف	موازين	فقهی	است«.12
در واقع زمانی می توان خسارت مازاد بر ديه را قابل مطالبه ندانست كه ديه به منزله ابزار جبران 
خسارت باشد. همچنين در نظريه كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي مورخ 1362/3/22 

مي خوانيم: 
»حاكم نمي تواند جاني را عالوه بر ديه مقدر شرعي، بابت مخارج معالجات نيز محکوم نمايد و 
همچنين محکوم نمودن وي بابت خسارت از كارافتادگي )منافع فائته( مجوزي ندارد«.13 در آراي 
صادره از ديوان عالي كشور، نيز مي توان همين برداشت از ديه را استنباط كرد. چنان كه در رأي شماره 

104 مورخ 68/9/14 هيات عمومي ديوان عالي كشور آمده است:
»ادعاي	مطالبه	ضرر	و	زيان	ناشي	از	جرم	بر	اثر	ضربه	مغزي	و	شكستگي	جمجمه	شهاب	زندي	در	
دادگاه	كيفري	مطرح	و	رسيدگي	شده	و	دادگاه	كيفري	در	حكم	خود	مقدار	ديه	را	بر	طبق	ديات	معين	نموده	
است.	بنابراين	دعوي	ضرر	و	زيان	وارده	به	شخص	مزبور	بر	اثر	همين	جرم	تحت	عنوان	ديگري	غير	از	ديه	

فاقد	مجوز	مي	باشد...«.14
همچنين در رای اصراری هيئت عمومی اين ديوان  به شماره 110 مورخ 1368/9/21 مي خوانيم:
»در خصوص مطالبه ضرر و زيان ناشی از جرم، با توجه به اينکه در جرايمی كه مستلزم پرداخت 
ديه است شرعاً جز ديه خسارت ديگری نمی  توان مطالبه كرد... بنابراين حکم به پرداخت خسارت 
عالوه بر ديه وجهه قانونی ندارد...« و نيز، در رای اصراری هيئت عمومی ديوان عالی كشور به شماره 
16 مورخ 1369/5/20 نيز بيان شده است: »دادگاه كيفری يک در مورد قطع نخاع كه منتهی به از كار 
افتادن پاها شده است و همچنين برای هريک از صدمات ديگر بر وفق قانون ديات حکم به پرداخت 
چند ديه صادر كرده است بنابراين در مورد از كار افتادن پاها كه بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه 
ضرر و زيان ديگری عالوه بر ديه، فاقد مجوز قانونی است«. به عالوه، رای وحدت رويه هيئت 

عمومی ديوان  عالی كشور شماره 619 مورخ 1379/9/28 مقرر مي دارد: 
»مستفاد	از	ماده	637	قانون	مجازات	اسالمی،	ارش	اختصاص	به	مواردی	دارد	كه	در	قانون	برای	
صدمات	وارده	به	اعضای	بدن،	ديه	تعيين	نشده	باشد،	در	ماده	442	قانون	مزبور	برای	شكستگی	استخوان	
اعم	از	آنكه	بهبودی	كامل	يافته	و	يا	عيب	و	نقص	در	آن	باقی	بماند،	ديه	معين	شده	است	كه	حسب	مورد	

12. شفيعي سروستاني، ابراهيم، قانون ديات و مقتضيات زمان، مركز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري، چ1، 1376، ص308؛ در 
نقد آن: هاشمي، سيدمحمود، آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد، فصلنامه فقه اهل بيت)ع(، سال دوم، ش5 و 6، 1375، ص60.

13. پرسش و پاسخ از كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي، ج2، دادگستري جمهوري اسالمي ايران، ص195.
14. دفترمطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور، مذاكرات و آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور، ج2، سال 1375، چ1، ص198.
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همان	مقدار	ديه	بايد	پرداخت	گردد،	تعيين	مبلغ	مازاد	بر	ديه	با	ماده	مرقوم	مغايرت	دارد«.15

الف-3-	تمييز	ماهيت	ديه	برمبنای	حالت	های	مختلف
بعضی احتمال ديگری را دربارة ماهيّت ديه مطرح كرده اند؛ به اين معنا كه ماهيّت ديه در همة موارد 
يکسان نيست، بلکه در حالت های مختلف، ماهيّت جداگانه ای دارد. برای مثال، ماهيت ديه اي كه از 
سوي غيرجاني مانند عاقله يا بيت المال يا ضامن جريره پرداخت مي شود، خسارت است؛ زيرا هدف 
از چنين ديه اي آن است كه خسارت هاي وارد بر مجني عليه جبران شود نه آنکه عاقله يا بيت المال 

تنبيه شوند. اما ديه اي كه از سوي شخص جاني پرداخت مي شود، مجازات است. 
احتمال ديگر برای تفکيک در ماهيّت ديه، آن است كه دية بدل از قصاص )اعم از قهری يا 
قراردادی(  مجازات مالی به شمار  رود، اما در ساير موارد خسارت محض تلقي شود. احتمال سوم، 
اين است كه ديه، چنانچه ناشی از جرم باشد، مجازات است، اما اگر ناشی از شبه جرم باشد، 

خسارت است. 
اما اشکال اين هرسه احتمال اين است كه ديه يک نهاد بيش تر نيست؛ پس نمي تواند ماهيّت هاي 

مختلفي داشته باشد. در حالي كه احتماالت فوق، ماهيّت يکساني را براي ديه درنظر نمي گيرند.

الف-4-	ماهيّت	تركيبی	ديه
عده ای معتقدند نبايد برای الحاق ديه به يکی از دو ماهيّت مجازات و خسارت، اصرار كرد؛16 چه 
»تالش برای الحاق ديه به يکی از دو ماهيت كيفری و مدنی در نظامی ضروری است كه مرز قاطعی 
ميان مسئوليت مدنی و كيفری وجود داشته باشد... در نظام كيفری ای كه دارای مجازات قصاص 
است، مسئوليت كيفری و مدنی آن مرز قاطع در حقوق كنونی را ندارد و بيشتر نهادها دو چهره دارد؛ 
هم حقوق عمومی در آن ملحوظ است كه جنبه كيفری دارد و هم حقوق خصوصی زيان ديده«.17 
ديه نيز در همين اقليم قرار دارد؛ نهادی خاص است و از هر دو جنبه فوق، بهره هايی دارد اما به 
نوعی، از هريک از آنها، استقالل دارد. به اين ترتيب، ديه از اين جهت كه درصدد مجازات مجرم، 

15. اداره حقوقی قوه قضاييه نيز در نظريه شماره 7.3376 مورخ 1362/8/23 بيان داشته است: »درصورتی كه متهم قصاص شود يا 
حکم به پرداخت ديه صادر گردد، ديگر مطالبه ضرر و زيان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت. مواردی كه ضرر و زيان مورد مطالبه 
مربوط به نفس يا عضو نباشد مطالبه آن بالاشکال است«. همچنين در نظريه مشورتي شماره 3074/7 مورخ 63/8/9 همان اداره آمده 
است: »درصورتي كه حکم به پرداخت ديه صادر شده باشد ديگر موردي براي مطالبه ضرر و زيان بر نفس يا عضو نيست؛ زيرا 
قانون گذار مقدار آن را در حد ديه معين كرده است و زايد بر آن قابل مطالبه نمي باشد. ولي در صورتي كه ضرر و زيان مورد مطالبه 
مربوط به نفس يا عضو نباشد بلکه راجع به خسارت مالي باشد مطالبه آن بالاشکال است.«؛ شهري، غالمرضا، نظرات اداره حقوقي 

دادگستري، ج1، روزنامه رسمي، 1372، ص72.
16. حسينی نژاد، حسينقلی، مسئوليت مدنی، پخش فرهنگی و دانشگاهی شهيد بهشتی، چ1، 1370، ص19.
17. كاتوزيان، دكترناصر، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، دانشگاه تهران، چ3، پاييز 1382، ص66.
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تشفی خاطر آسيب ديده و عبرت سايرين است، جنبة كيفری دارد؛ برای همين، مقطوع خواهد بود 
اما از اين جهت كه خسارت زيان ديده را جبران می كند، جنبة مدنی مي يابد؛ برای همين به زيان ديده 

پرداخت مي شود.18
مركز حركت اين عقيده، نادرست بودن نتايجی است كه از هريک از دو ديدگاه تلقی ديه به 
عنوان خسارت يا مجازات ناشی مي شود؛ چه اگر ديه تنها مجازات باشد، پس زيان ديده يا شاكی 
می تواند هم ديه را بگيرد و هم زيان ناشی از جرم را؛ نتيجه ای كه پذيرش آن، بر خالف اصل 
جبران كامل خسارت در مسئوليت مدنی بوده و موجب انتفاع زيان ديده مي شود. از طرف ديگر، 
اگر ديه فقط برای خسارت باشد، پس مي توان ديه را با قصاص، حدود و تعزيرات جمع كرد؛ اين 
نتيجه نيز برخالف اصول حقوق جزا در خصوص منع اختالط مجازات هاست.19 به عالوه، اين نظر 
تناقض گويی و تعارض های قانون مجازات اسالمي  را نيز توجيه مي كند؛ چه اين قانون پيرامون 
ماهيّت ديه دچار تعارض است؛ به گونه ای كه بعضی موادش به خسارت بودن و بعضی به مجازات 
بودن ديه اشاره دارد؛ بنابراين، با اين طرز تلقی به نحوی ميان اين تناقض های ظاهری جمع حاصل 

خواهد شد.
بدين ترتيب، »ديه از يک سو، مجازات است؛ به خاطر اينکه جزايی است مقّدر و معيّن كه در 
مقابل ارتکاب جرم مقّرر شده است... از سوی ديگر، ديه، خسارت مدنی و ِعَوض است؛ به خاطر 
اينکه ديه، مالی است كه به طور كامل به مجنی عليه تعّلق می گيرد و همچنين اگر مجنی عليه از حّق 

خود در گرفتن ديه صرف نظر كند، نمی توان جانی را به پرداخت ديه محکوم كرد«.20
در اين تعبير، »قانون گذار ميزان حداقل ضرر ناشی از اين جرائم را تعيين كرده است تا به عنوان 
ميزان، خسارت  اين  نيز  داده شود«21 علي االصول  او  به  قربانی  مجازات مرتکب و تشفی خاطر 

18. »مستنبط از ماده 212 قانون مجازات اسالمی و مواد قانون ديات و آراء وحدت رويه، باالخص آراء شماره 563 مورخ 1370/3/28 
و 104 مورخ  1368/9/14 هيات عمومی ديوان عالی كشور و عملکرد مراجع قضائی، در مجموع  می توان گفت كه ديه نوعی خسارت 
شرعی است كه مقنن به لحاظ مصالح و خير و صالح اجتماع آن را به عنوان مجازات تلقی نموده است«؛ رضيعی، بهمن، بررسی 

وضعيت اجرای احکام ديات، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، ش27، تابستان 1378، صص27 تا 52.
19. كاتوزيان، دكترناصر، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، ج1، ص67.

20. عوده، عبدالقادر، التشريع الجنائی االسالمی مقارناً بالقانون الوضعی، مؤسسی الرساله، چ14، 1419؛ اداره حقوقی دادگستری در 
نظريه شماره 7/837 مورخ 1365/5/21 به شرح زير اظهارنظر كرده است: »...ديه هم مجازات است و هم دين و حق مالی مجنی عليه 
و اوليای دم...« همچنين اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به اين سؤال كه »با توجه به اين كه ديه دارای جنبه كيفری است، آيا با فوت 
محکوم عليه اجرای حکم بايد موقوف گردد يا خير؟« طی نظريه شماره 2991/7 مورخ 5/21/ 1365 اعالم كرده است كه: »هرچند ديه 
مانند جزای نقدی، مجازاتی مالی است ولی در عين حال دين و حق مالی برای اوليای دم و بر ذمه جانی است؛ لذا با فوت محکوم عليه 
ديه از اموال متوفی بايد استيفاء گردد.« به نقل از: عارفی مسکونی، محمد، ماهيت حقوقی ديه و تحليل ميزان ونوع آن، ص25 تا 75؛ 
»ديه ذوجنبتين است، يعني در عين حال كه مطابق ماده 12 قانون مجازات اسالمي يکي از اقسام مجازاتها است ليکن بنابر تعريف ديه 
به استناد مواد 15 و 249 قانون مجازات اسالمي و فتاوي فقها وماهيتاً مال و از مصاديق دين است...«؛ دادنامه شماره 1932 بتاريخ: 

84/7/9 به كالسه پرونده: 84/14/1013، صادره از شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران.
21. كاتوزيان، دكترناصر، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، ج1، ص67.
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زيان ديده را جبران مي كند مگر آنکه وي اثبات كند كه زياني بيش از ديه تعيين شده به وي وارد 
شده است.22

ب-	ماهيت	ديه	براساس	قانون	مجازات	اسالمي		مصوب	1392
برای مطالعه وضعيت كنونی، بايد به سراغ پيشينه ی قانون جديد رفت. در نخستين گام نيز، بايد 
از اليحه مجازات اسالمی )كليات، حدود، قصاص و ديات( ياد كرد؛ اين اليحه در جلسه ای به 
تاريخ 1388/5/27 به تصويب كميسيون قضايی و حقوقی مجلس رسيده و در تاريخ 1388/9/25، 
مجلس شورای اسالمی با اجرای آزمايشی آن موافقت كرد. براساس ماده 14 اين اليحه، ديه از جمله 
مجازات ها می باشد. با اين حال، مواد 17 و 450 همان اليحه نيز از آن با عنوان مال نام برده است. 
در ماده 454 نيز مي خوانيم: »ديه حسب مورد حق شخصي مجني عليه يا ولی دم بوده و دارای احکام 
و آثار مسئوليت مدني يا ضمان است«. از چنين صراحتی می شد برداشت كرد كه خسارت مازاد بر 
ديه قابل مطالبه نيست؛ با اين حال، در ماده 456 نتيجه ی ديگری گرفته شد: »هرگاه	هزينه	هاي	متعارف	
معالجه	مجنی	عليه	بيش	از	ديه	باشد	عالوه	بر	ديه،	خسارت	مازاد	نيز	بايد	از	باب	قاعده	الضرر	با	اخذ	نظر	

كارشناس	و	با	حكم	دادگاه	تعيين...	گردد«.
اما شورای نگهبان در تاريخ 89/9/1 پرداخت خسارت مازاد بر ديه را خالف شرع شناخت. 
)نامه شماره 89/30/40627( با توجه به ايراد شورای نگهبان، اصالحاتی در متن اليحه در جلسه 
مورخ 90/5/2 كميسيون حقوقی و قضايی به تصويب رسيد. در اين متن جديد، اگرچه مواد 14، 17، 
450 و 454 تغييری نکرد اما ماده 456 حذف شد. سرانجام، نيز متن نهايی قانون مورد گفت وگو در 

1392/2/1 به تصويب كميسيون پيش گفته و در تاريخ 1392/2/11 به تاييد شورای نگهبان رسيد.
حال جای اين پرسش است كه آيا با توجه به قانون جديد، خسارت مازاد بر ديه قابل جبران 
است يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش، می توان به ماده 452 متوسل شد كه بر پايه ی آن، ديه احکام 
و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. بنابراين، فرض بر اين است كه ماهيت ديه، مسئوليت مدنی 
و كاركرد آن، جبران خسارت وارده است؛ بنابراين، با گرفتن ديه، بنابر فرض، همه  خسارت فرد 
جبران می شود؛ پس مطالبه خسارتی مازاد بر ديه، برخالف اصل جبران كامل خسارات است. به اين 
دليل، می توان حذف ماده 456 را نيز افزود؛ در واقع، حذف ماده  ای كه مطالبه خسارت مازاد بر ديه 

را مجاز می دانست، دليلی است بر عدم امکان مطالبه اين خسارت. 
اما اين تفسير، همه ی تالش های حقوق دانان در سه دهه ی گذشته برای توجيه امکان مطالبه 
خسارت مازاد بر ديه را بر باد خواهد داد. پس بايد راه دشوارتری را در پيش گرفت. در اين راه، از 

22. »با عنايت باينکه ديه مجازات و جبران خسارت است و پرداخت وجوهي مازاد بر ديه براي جبران خسارات وارده در صورتي 
قابل پذيرش است كه ديه پرداختي جبران خسارات مربوطه را ننمايد...«؛ دادنامه شماره: 1380 به كالسه پرونده: 85/40ت/1395 

مورخ 1385/9/19 صادره از شعبه 40 دادگاه تجديد نظر استان تهران
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حذف ماده 456 نبايد هراسيد؛ اين حذف، نه تنها دليلی برای ممنوعيت مطالبه خسارت مازاد بر ديه 
نيست، بلکه برعکس، بايد از آن در راستای امکان مطالبه خسارت مازاد بر ديه بهره برد؛ در واقع، 
اگرچه در يک تفکر دقيق حقوقی، تلقی ديه به عنوان مسئوليت مدنی، با مطالبه خسارت افزون بر 
ديه، ناسازگار است اما قانون گذار ما در متن مصوب خويش در تاريخ 1388/9/25، اين دو را با 
يکديگر ناسازگار نديد: چنانکه هم ماهيت مسئوليت مدنی را برايش پذيرفت و هم مطالبه خسارت 
افزون بر ديه را مجاز دانست. ماده 456 نيز نه به دليل ناسازگاری اين دو سخن با يکديگر، بلکه 
به سبب تصور غيرشرعی بودنش، حذف شد. پس در نگاهِ قانون گذار ما يک نهاد حقوقی )ديه( 
می تواند هم كاركرد مسئوليت مدنی داشته باشد و هم خسارت مازادش قابل مطالبه باشد. پس با 
وجود آنکه در متن كنونی قانون مجازات، ماهيت ديه، مسئوليت مدنی دانسته شده، می توان مطالبه 
خسارت مازادش را نيز مجاز دانست. اگر اين سخن نيز دلنشين نباشد، می توان گفت كه اگرچه ماده 
456، حذف شده اما هنوز تعريف ديه، كه موئد ماهيت تركيبي آن است، دست نخورده باقي مانده 
است؛ چه از يک سو، براساس ماده 14، ديه مجازات است و از ديگرسو، براساس ماده 454، ماهيت 
ديه، مسئوليت مدنی است. بنابراين، قانون گذار ما به سمت نظريه تركيبی گرايش يافته است. حذف 
ماده ياد شده نيز به معنای سکوت قانون گذار ما در برابر موضوع امکان مطالبه خسارت افزون بر ديه 
است؛ در نتيجه، موقعيت كنونی ما در برابر اين موضوع، همانند موقعيتي است كه در هنگام قانون 
مجازات اسالمي پيشين داشته ايم؛ پس، همچنان كه در آن زمان، خسارت مازاد بر ديه قابل مطالبه 
بود، در اين زمان، نيز به همين نکته می توان باور داشت؛ به ويژه آنکه اين نظر با نظريات فقهي و 

حقوقي معاصر نيز سازگار است.23

23. »ديه به نظامی پيوند خورده است كه در آن نظام حقوقی، همه ضررها بايد جبران  شود.«؛ كاتوزيان، دكترناصر، الزام های خارج 
از قرارداد: ضمان قهری، ج1، ص70؛ صانعی، يوسف، مجمع المسايل، استفتائات، ج1، چ3، بهار 77، ص 12؛ هاشمی شاهرودی، 
سيدمحمود، آنچه بزهکار افزودن بر ديه بايد بپردازد،: »شارع مقدس چگونه چيزی را كه كافی برای جبران خسارت بر مجنی عليه 
نيست، كافی برای جبران خسارت بداند؟ آری اگر ديه می توانست يک حکم تعبدی باشد، به  اين معنی كه شارع تعبدا بفرمايد، 
شما بايد فقط به ديه اكتفا نمايی خواه كافی برای جبران  خسارت ها باشد و يا كافی نباشد، مانعی از اكتفا به آن وجود نداشت، اما آيا 
چنين تعبدی  معقول است و عقال آن را می پذيرند؟ يا آن را يک ظلم آشکار نسبت به مجنی عليه  می دانند؟ بنابراين از ميزان ديه مقرر 
به وضوح می توان استفاده كرد كه جبران همه  خسارت های حاصل شده از جنايت عليه جان و بدن آدمی مدنظر شارع بوده است. 
مقطوع  بودن ميزان ديه در نظام حقوقی اسالم از اين حيث معنی دار و منطقی جلوه می كند. لذا اگر شارع بر اين بود كه بخشی از 
خسارت جبران شود چون اين امر برخالف ظاهر بود قطعاً ضرورت داشت در اين خصوص قيدی ذكر شود و حتی ضروری بود 
كه در رابطه با مابقی خسارت سخنی به زبان رانده شود. دقت در نظرات فقهای بزرگ اسالم كه در طول تاريخ اظهار كرده اند ما را 
در فهم عميق اين نکته ياری خواهد كرد. اذعان و تصريح  اغلب فقها مبنی بر اينکه اخذ مبلغ بيش از ديه مقرر مشروعيت ندارد، نکته 
در خور توجهی است. به ويژه كه فراموش نکنيم آنها در كتب فقهی خود به تفصيل از قواعد الضرر و تسبيب و اتالف و غيره بحث 
كرده اند و اعتقاد دارند كه هيچ ضرری در اسالم بدون  جبران باقی نمی ماند. اصرار و پافشاری آنها به اين برداشت از روايات پيرامون 
ديات، به  جد هم خلوص و تعهد آنها را نسبت به اصول علمی استنباط به نمايش می گذارد و هم  اين معنی را به اثبات می رساند كه 
مقطوع بودن مبلغ و ميزان ديه در چنين نظامی به اين  معنی است كه شارع مقدس مبلغ مذكور را در زمان صدور روايات برای جبران  

خسارت های حاصل شده كافی می دانسته است«.
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	مقدمه:
در خبرنامه شماره 76 كانون وكالی دادگستری استان اصفهان )مدرسه حقوق( مطلبی چاپ 
شده، با عنوان انزوای ديوان عالی كشور، با قلم شيوای وكيل محترم دادگستری جناب آقای ابراهيم 
بر  يادآوری ضرورت وجودی ديوان عالی كشور در نظارت  اسماعيلی هريسی. موضوع بحث، 
حسن اجرای قوانين است و اينکه با كم شدن نقش ديوان عالی كشور در كنترل و بازرسی آراء 
دادگاههای تالی، ديگر اثر و نشانی از آرای متين و وزين، كه از سوی قضات مّجرب و مّعمر ديوان 
عالی كشور صادر می شد و شور و هيجان خاصی به حقوقدانان می بخشيد، مشاهده نمی نمائيم. با 
تحديد نقش ديوان عالی كشور در نظارت بر عملکرد دادگاههای بدوی و تجديد نظر، شاهد و ناظر 
تفاسير عجيب و غريب دادگاههای مذكور از قانون می باشيم كه عدالت را به مسلخ می برد و مرجع 
و ملجائی نيست كه آنها را به دقيق ترين تفسيرها و تعبيرها رهنمون باشد )همان منبع صفحات 29 
و 30 خبرنامه كانون وكالی دادگستری استان اصفهان(. اينکه وجود ديوان عالی كشور در راًس هرم 
قضائی مملکت، ضرورتی انکار ناپذير می نمايد، ترديدی نيست. كما اينکه در قوانين اكثر ممالک از 
جمله در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، نقش ديوان عالی كشور در نظارت بر حسن اجرای 
قوانين و ايجاد رويه قضائی مورد تأكيد قرار گرفته است )اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ايران(. اهميّت قضيه، آنجا نمايان می گردد كه رعايت قانون )اعم از شکلی و ماهوی( پيش شرط 
الزم و ضروری يک دادرسی عادالنه و بيطرفانه، و در واقع تنها تضمين و نقطه اتّکاء و اطمينان 
مردم در مقام دادخواهی و احقاق حق محسوب می گردد و يکی از مهمترين ابزار و وسيله دسترسی 
به اين مّهم، حضور مًوثر ديوان عالی كشور در راًس هرم قضائی كشور، به عنوان باالترين و عالی 
ترين مرجع قضائی، با وظيفه و اختيار كنترل و بازرسی آراء دادگاهها می باشد. عالوه بر اين، با 
امکان كنترل و بازرسی آراء دادگاهها از ناحيه ديوان عالی كشور، هم دادرسان دادگاه، وسواس و 
دقّت بيشتری در رسيدگی و اتّخاذ تصميم مبذول ميدارند و هم اينکه با توقف اجرای رأی دادگاه 
و رسيدگی قانونی عالی ترين مرجع قضائی، حّس مغبونيّت فرجام خواه تعديل و موجبات تسّلی 
خاطر نامبرده فراهم می گردد. متأسفانه قطعيّت آراء دادگاههای تجديد نظر )كه بسياری از دعاوی 
مهّمه را شامل می شود.(، نظارت بر حسن اجرای قوانين و عملکرد دادگاهها را ناممکن می نمايد، كه 
آثار و جلوه های بارز آن را در صدور آرائی می بينيم كه بعضاً مّخل به حقوق ثابته اشخاص و بالتبع 

ابراهيم	يدک

آثار نبود ديوان عالی كشور در رسيدگی نهايی به آراء قطعی دادگاه های 
تجديد نظر، با نگاهی به يک پرونده

وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	گيالن(

نقد يک رأی
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مايه و موجب يأس و بدبينی برای افرادی است كه با اميد و توقّع جريان يک دادرسی قانونی و 
عادالنه به دادگاهها مراجعه می نمايند، لکن در عمل، و در مقام مواجهه با رأی متّکی به استنتاجات 
غريب و غير منطبق با قانون، درمانده و سرخورده می شوند و ره به جايی نمی برند. اين حالت 
شامل حال وكالی دادگستری نيز ميباشد، به كيفيتی كه جسارت و شهامت و حس عدالت خواهی 
)كه پيش شرط الزم برای اشتغال به امر وكالت است( در آنان به حاشيه رانده می شود. مراتب و 
مالحظات فوق من را بر آن داشت كه آثار حذف ديوان عالی كشور را در رسيدگی و اتخاذ تصميم 
نهائی نسبت به آرای قطعی دادگاههای تجديد نظر، بر بستر و زمينه واقعيت و آنچه كه در نتيجه 
رسيدگی دادگاههای مذكور تظاهر و نمود عينی می يابد، به پيشگاه دست اندركاران امر قضاء و 
دفاع گزارش نمايم. با اين اميد كه اين اقدام، نقطه شروع و آغازی باشد برای نقد و بررسی آراء 
بحث برانگيز، از ناحيه صاحب نظران. )ناگفته نماند كه موضوع، از جهات و جنبه های ديگر، اعم 
از حقوقی و اجتماعی و روان شناختی و.... نيز قابليّت نقد و بررسی دارد، ااّل اينکه من، در ارتباط 
با جنبه های فوق نه بهره و مايه ای در خود سراغ دارم و نه شهامت و جسارت ورود به محدوده و 
حريم هر يک از اين مباحث را.( آنچه كه در اين نوشته، بيان خواهد شد، گزارشی است از جريان 
يک دادرسی در يکی از دادگاههای عمومی و حقوقی شهرهای تابعه شهرستان رشت و يکی از 
شعب دادگاه تجديدنظر استان گيالن. گزارشی كه محصول تجربه شخصی از پرونده ايست كه بنا به 
ضرورت حرفه ای با آن سروكار داشته ام، نه بيشتر، ضمناً اگر عمر وفا كند و زمينه و امکان فراهم 
باشد، به مرور نمونه آراء ديگر را جهت نقد و بررسی حقوق دانان و صاحب نظران عرضه خواهم 

داشت.

ورود	به	بحث:
در ارتباط با رأيی كه موضوع گزارش امروز می باشد، قبل از هر چيز توضيح اين نکته را الزم 
انتقال شماره  می بيند كه در اجرای مقررات قانون اصالحات اراضی و با توجه به اسناد رسمی 
75120 مّورخ 1351/5/4 و 75012 مّورخ 1351/5/4 و 44852 مّورخ 1351/12/4 و 77291 مّورخ 
1351/5/4 مقدار مساحت 19500 متر مربع شاليزار و 3000 متر مربع صيفی كاری و 500 متر 
مربع خانه و محوطه جمعاً به مساحت 23000 متر مربع از پالک ثبتی 37/3 واقع در قريه رودبرده 
سنگر به آقای ح-الف منتقل گرديده است. اراضی مورد نسق و مورد انتقال به آقای ح-الف، در 
دو سمت نهر خمام رود واقع است. به اين ترتيب كه مقدار مساحت تقريبی 11000 متر مربع )كه 
شامل خانه و محوطه و زمين صيفی كاری و قسمتی از شاليزار می باشد( در ضلع شرقی نهر خمام 
رود و باقيمانده آن با مساحت تقريبی 12000 متر مربع )كه به صورت شاليزار ميباشد.( در ضلع 
غربی نهر خمام رود و در مجاورت جاده سنگر به كوچصفهان استقرار دارد. به عبارت ديگر اراضی 



147

سال چهارم . شماره هشتم . پاييز و زمستان 1391 دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

مورد تصّرف آقای ح-الف )اراضی واقع در دو سمت نهر خمام رود( از حيث مساحت، تقريباً برابر 
با مقدار مساحت اراضی مورد انتقال به نامبرده می باشد. ايضاً در اجرای مقرّرات قانون اصالحات 
اراضی و برابر اسناد رسمی انتقال، مقدار مساحت 19500 متر مربع شاليزار و 5000 متر مربع صيفی 
كاری و 500 متر مربع خانه و محوطه، جمعاً به مساحت 25000 متر مربع از پالک ثبتی 37/3 واقع 
در قريه رودبرده سنگر به آقای ع-الف انتقال يافته است. اراضی مورد نسق و مورد انتقال به آقايان 
ع-الف )پدر( و ح-الف )پسر( در مجاورت با هم بوده و از حيث قريه محل وقوع )قريه رودبرده 
سنگر( و پالک ثبتی 37/3 و اسامی مالکين و ناقلين زمين به زارعين، يکسان و همانند است، ااّل 
اينکه مساحت زمين مورد تصّرف آقای ح-الف، معادل و نزديک به مساحت زمينی است كه طی 
اراضی مورد  منتقل گرديده است. در حاليکه  نامبرده  به  متر مربع(  انتقال )23000  اسناد رسمی 
تصّرف آقای ع-الف )پدر( معادل با 37500 متر مربع می باشد و اين مقدار مساحت، 12500 متر 
مربع بيشتر از اراضی مورد انتقال به نامبرده است!؟ به عبارت ديگر آقای ح-الف )پسر( بيشتر از 
اراضی مورد انتقال به خود )23000 متر مربع( را در تصرف ندارد، لکن زمين مورد تصّرف آقای 
ع-الف )37500 متر مربع(، 12500 متر مربع بيشتر از اراضی مورد انتقال به نامبرده )25000 متر 
مربع( است!؟ مجاورت اراضی، مايه و موجد اختالف )اختالف در حدود و ثغور( بين اين پدر و 
پسر می شود. اختالف فی مايبن، با پا در ميانی معتمدين محلی و تنظيم صورتجلسه توافق، مختوم 
به مصالحه و سازش می گردد. به اين ترتيب كه برابر سند عادی مّورخ 1378/12/25 ششدانگ يک 
قطعه زمين شاليزار به مساحت 12080 متر مربع جزء پالک ثبتی 37/3 با حدود اربعه ذيل )شرقًا 
به نهر رود خمام - جنوباً به ديوار ساختمان آقايان ش و ع و م - شماالً به جاده اختصاصی آقای 
ح-الف - غرباً به جاده سنگر به كوچصفهان( به عنوان مورد نسق آقای ح-الف تعيين و تثبيت 
می گردد. طرفين با امضای ذيل سند عادی مذكور، متعهد می گردند كه به حريم زمين يکديگر تجاوز 
ننمايند و ادعای غير از آن نداشته باشند )عين عبارت مندرج در سند عادی مّورخ 1378/12/25( 
سند عادی مّورخ 1378/12/25 متّضمن تحقق عقد صلح است، صلحی كه در مقام رفع تنازع و 
مخاصمه منعقد گرديده است و الزم ااّلتباع بين طرفين و قائم مقام نامبردگان ميباشد )ماده 761 
قانون مدنی(. متأسفانه آقای ع-الف بدون تّوجه به مّفاد سند صلح مذكور، مبادرت به واگذاری زمين 
موضوع آن به دخترش خانم م-الف می نمايد!؟ واگذاری زمين مورد نسق و ملکی آقای ح-الف، 
طی سند عادی مّورخ 1378/12/26 به عمل می آيد و انگيزه غالب در تنظيم سند عادی مذكور، 
استفاده از تسهيالت بانکی و يا مقصودی مشابه بوده است. با اين اوصاف، بانو م-الف در مقام 
استفاده از سند عادی مّورخ 1378/12/26 بر می آيد. به اين نحو كه از كشت و كار آقای ح-الف 
در زمين مورد نظر )شاليزار( ممانعت به عمل آورده و با اخراج كارگران، عوامل خود را روی زمين 
مذكور مستقر می نمايد. آقای ح-الف عليه آقای ع-الف و خانم م-الف به اقامه دعوی مبادرت 
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كرده و پرونده مربوطه در شعبه اّول دادگاه عمومی سابق سنگر، مورد رسيدگی قرار می گيرد. دادگاه 
مذكور پس از انجام رسيدگی های الزمه مبادرت به صدور دادنامه شماره 588 مّورخ 1379/2/22 
بر رفع تصرف عدوانی بانو م-الف از زمين مورد بحث می نمايند ضمناً دادگاه مذكور بشرح دادنامه 
صادره، اقدام آقای ع-الف را مصداق فروش مال غير دانسته، ليکن چون شاكی )آقای ح-الف( 
متّعرض آن نگرديده بود، از اظهار نظر در خصوص آن امتناع می نمايد. ده سال بعد، بانو م-الف به 
صرافت استفاده مجّدد از سند عادی مّورخ 1378/12/26 می افتد! اين بار در دعويی به خواسته اثبات 
مالکيت، به طرفيت آقای ع-الف كه رسيدگی آن به شعبه دّوم دادگاه حقوقی سنگر ارجاع می گردد. 
آقای ع-الف در اّولين جلسه دادرسی حضور می يابد و در پاسخ به دعوی بانو م-الف اظهار می دارد 
كه زمين موضوع سند عادی مّورخ 1378/12/26 جزء اراضی مورد نسق آقای ح-الف بوده و وی از 
واگذاری زمين به بانو م-الف، وجهی دريافت ننموده است. آقای ع-الف قبل از حلول وقت جلسه 
دادرسی بعدی به رحمت ايزدی می پيوندند و با فوت نامبرده وّراث وی آقايان ح-الف و الف-الف 
به دادرسی فرا خوانده می شوند. آقای ح-الف در پاسخ به دعوی، به اسناد سند رسمی انتقال و 
سند عادی مّورخ 1378/12/25 و دادنامه شماره 588 مّورخ 1379/2/22 استناد می نمايد و اينکه 
سند عادی مّورخ 1378/12/26 )يعنی سندی كه مستند دعوی اثبات مالکيت بوده( متّضمن انجام 
معامله نسبت به زمين موضوع سند صلح مّورخ 1378/12/25 )سند مقّدم الصدور كه مثبت مالکيت 
آقای ح-الف نسبت به زمين موضوع آن می باشد( و به تعبير ديگر متّضمن انجام معامله نسبت به 
زمين متّعلق به خود اوست. )شايان ذكر است كه با مراجعه و مرور در مندرجات اسناد عادی مّورخ 
1378/12/25 و 1378/12/26 مالحظه می نمائيم كه زمين موضوع اسناد مذكور، از حيث موقعيت و 
مساحت و اضالع چهارگانه، كاماًل منطبق بر هم می باشد. به اين شکل كه هر دو زمين شرقاً به نهر 
رودخمام - جنوباً به ديوار ساختمان آقايان ش و ع و م - شماالً به جاده اختصاصی آقای ح-الف 
- غرباً به جاده سنگر به كوچصفهان منتهی و متّصل می باشد.( عالوه بر اين با توجه به رسيدگی های 
انجام شده شعبه اّول دادگاه عمومی سنگر مّفاد دادنامه شماره 588 مّورخ 1379/2/22، آثار و نتايج 

ذيل حاصل می آيد:
1. اصالت و صّحت انتساب سند عادی مّورخ 1378/12/25 احراز گرديده است و با توجه به 
حکم ماده 1291 قانون مدنی، سند عادی مذكور واجد اعتبار سند رسمی است و با توجه به حکم 
ماده 1292 قانون مذكور، مندرجات آن قابليّت ترديد و انکار ندارد. بنابراين با وصف تّوجه به 
نفوذ و اعتبار سند عادی مّورخ 1378/12/25 )سند مقدم الصدور كه به موجب قانون واجد اعتبار 
سند رسمی محسوب می گردد(، دعوی مطروحة بانو م - الف كه با استناد به سند عادی مّورخ 
1378/12/26 )سند عادی معارض و مخالف با مندرجات سند عادی مّورخ 1378/12/25( مدعی 
مالکيت نسبت به زمين موضوع سند عادی واجد اعتبار سند رسمی است، قابليّت استماع نخواهد 
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داشت. 
2. سند عادی مّورخ 1378/12/25 مفيد و مثبت مالکيت آقای ح - الف نسبت به زمين مورد 
اختالف می باشد )واقعيت فوق كه مقرون به ادلّه اثباتی متقن می باشد، در ضمن طی سند عادی فوق 
الذكر مورد تأكيد قرار گرفته است و آقايان ع - الف و ح - الف، با امضای ذيل سند، مراتب الزام و 
پای بندی خود را نسبت به مّفاد آن اعالم داشته اند.( به عبارت ديگر اقدام آقای ع - الف در تنظيم 
سند عادی مّورخ 1378/12/26 و واگذاری زمين مورد اختالف به بانو م - الف مصداق فروش ملک 
غير محسوب می گردد )واقعيتی كه طی دادنامه شماره 588 مّورخ 1379/2/22، بدان تصريح شده 
است( و عدم نفوذ و فساد معامله نسبت به ملک غير نيز بر كسی پوشيده نيست. متأسفانه مدافعات 
و مستندات تقديمی آقای ح - الف مورد توّجه قرار نمی گيرد و دادگاه با صدور قرار جلب نظر 
كارشناسی، اظهار نظر در خصوص وضعيت ملکی زمين مورد اختالف و اينکه زمين مذكور جزء 
مورد نسق كداميک از دو زارع )آقای ع - الف و يا ح - الف( می باشد را جويا می شود!؟ جلب 
نظر كارشناس، به دفعات تکرار و در نهايت، دادگاه با استناد و اتّخاذ سند از نظرية هيئت 5 نفره و 
اكثريت اعضای هيئت 7 نفره )5 نفر از 7 نفر(، موجبات و مبانی صدور رأی خود را تدارک می بيند!؟ 
در ارتباط با گزارش كارشناسی و نقش آن در صدور آراء دادگاهها، بعضاً مواجه با گزارش هائی 
می باشيم كه ارتباط و دخل و ربطی با حوزة صالحيت و وظايف كارشناسی نداشته و بيشتر شبيه به 
اعمال نظر قضائی است. بسيار ديده شده كه كارشناس و يا كارشناسان به جای پرداختن به جنبه های 
فنی و تخصصی موضوع )كه عّلت اصلی و قانونی رجوع به كارشناسی محسوب می گردد( به 
ارزيابی داليل اثباتی و مدافعات اصحاب دعوی هّمت گمارده اند و با تمّسک به استنتاجات شخصی 
و غريب از امور و وقايع، نسبت به ماهيت حقوق اشخاص اظهار نظر نموده اند!؟ با اين تفاوت كه 
چون كارشناس و يا كارشناسان مورد نظر بی بهره از دانش و تجارب قضائی می باشند، نتيجتاً در 

اعمال نظر های قضائی خود نيز به خطا رفته اند و...
اين نحوه برخورد و نگرش را در گزارش  بارز  آثار و جلوه های  با كمال تأسف و تعّجب، 
كارشناسانی مالحظه می نمائيم كه طی دادنامة صادره شعبه دّوم دادگاه عمومی حقوقی سنگر به 
عنوان اكثريت متخصص از آنان ياد شده است!؟ اكثريت متخصصی كه نه بر اساس داده های فنّی، 
بلکه با اتکاء و استناد به برداشت های شخصی و باور نکردنی از قانون و مستندات، اعمال نظر بر 
تعّلق زمين مورد دعوی به آقای ع - الف نموده اند و از اين طريق زمينه ساز صدور آراء دادگاههای 
بدوی و تجديد نظر گرديده اند!؟ ناگفته نماند كه اساس و مبانی نظرية كارشناسان مذكور بر امور 
خالف واقع استوار بوده است، تا بدان حّد كه آقای ح - الف را وادار به اعالم شکايت علية ده 
كارشناس )اكثريت متخصص!؟( نموده است، به اتّهام گزارش خالف واقع، كه پرونده مربوط به 
آن در يکی از شعب دادگاه تجديد نظر استان گيالن تحت رسيدگی قرار دارد و اميد فراوان می رود 
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كه با رسيدگی قانونی دادگاه و اتّخاذ تصميم شايسته، موجبات اعادة محاكمه نسبت به دادنامه های 
صادره فراهم گردد. اّما آنچه كه به طور مشخص از توّجه به گزارش ده كارشناس مذكور متبادر به 

ذهن می گردد، عبارتست از:
1. هيچ يک از ده كارشناس مورد نظر واجد صالحيت كارشناسی و اظهار نظر نسبت به موضوع 

كارشناسی نبوده اند و به عنوان خبره نيز سوگند ياد ننموده اند. 
2. با فرض بر اينکه كارشناسان منتخب دادگاه، واجد صالحيت اظهار نظر در خصوص وضعيت 
ملکی زمين مورد اختالف )تشخيص و احراز اينکه زمين مذكور، جزء مورد نسق كداميک از آقايان 
ع - الف و ح - الف می باشد( بوده و از اين حيث ايراد و اشکالی به اظهار نظر نامبردگان وارد 
نباشد، مگر شرط الزم و ضروری اظهار نظر نسبت به موضوع فوق، پياده كردن محدوده و نقشة 
ثبتی پالک 3/)37( در طبيعت )شايان ذكر است كه اراضی مورد نسق آقايان ع - الف و ح - الف 
در محدودة پالک 3/)37( واقع است.( و به تبع آن، مساحّی اراضی مورد تصرف هر يک از آنان )به 
منظور مقايسه با مساحت اراضی مورد انتقال به نامبردگان( حال با اين اوصاف، كارشناسان محترم، 
بدون انجام اين مّهم )يعنی پياده كردن محدود ثبتی پالک 3/)37( در طبيعت و مساحی اراضی مورد 
تصرف آقايان ع - الف و ح - الف و مقايسة مساحت به دست آمده با مساحت اراضی مورد انتقال 
به نامبردگان(، چسان و چگونه به وقوع زمين مورد اختالف در محدوده پالک 3/)37( و همچنين 
تعلق آن به آقای ع - الف اطمينان حاصل نموده اند!؟ و از آن مهمتر دادگاههای محترم بدوی و 
تجديدنظر، بر چه اساس و اعتباری به صّحت گزارش و اظهار نظر كارشناسان مورد نظر اعتماد 

كرده اند و...!؟
3. عالوه بر مصرحات اسناد عادی موّرخ 1378/12/25 و 1378/12/26 و حدود اربعة مندرج 
در اسناد مذكور، مفاد دادنامه شماره 588 مورخ 1379/2/22 و واقعيات مشهود و موجود در محل، 
مؤيّد و مؤّكد انطباق و يکی بودن زمين موضوع سند عادی مذكور می باشد. برابر دادنامه شماره 588 
مورخ 1379/2/22، حکم بر رفع تصرف عدوانی بانو م - الف از زمين مورد دعوی با حدود اربعة 
)شرقاً به نهر رودخمام - جنوباً به ديوار ساختمان آقايان ش و ع و م - شماالً به جاده اختصاصی 
آقای ح-الف - غرباً به جاده سنگر به كوچصفهان( صادر می گردد و در مرحلة اجراء نيز زمين 
مذكور از يد بانوی مذكور منتزع و به آقای ح - الف اعاده و تسليم می گردد. با همة اين اوصاف 
مالحظه می نمائيم كه كارشناسان محترم، دو زمين مورد بحث را غير منطبق به هم و به صورت دو 
قطعه زمين عليحده ديده و اساساً قائل به موجوديت زمين موضوع سند عادی مورخ 1378/12/25 

با حدود اربعة ذكر شده در باال، در عالم واقع و خارج نمی باشند!؟
4. كارشناسان محترم اظهار نظر بر تعّلق زمين مورد دعوی به آقای ع - الف نموده اند. اين اظهار 
نظر مالزمه با نفی و انکار مالکيت آقای ح - الف نسبت به اراضی واقع در ضلع غربی نهر خمام 
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رود و اراضی واقع در مجاورت جادة سنگر به كوچصفهان دارد و كارشناسان مذكور، در مقام توجيه 
و تبيين نظرية خود )تعّلق زمين مورد دعوی به آقای ع - الف(، چاره ای جز نفی و انکار مالکيت 
آقای ح - الف نسبت به اراضی مجاور جادة سنگر به كوچصفهان نداشته اند و برای حصول به اين 
مقصود، كّل اراضی مورد نسق آقای ح - الف را محدود و منحصر به اراضی واقع در ضلع شرقی 
نهر خمام رود اعالم می دارند!؟ بيمی از تحريف مفاد سند رسمی نيز به دل راه نمی دهند!؟ غافل 
از اين كه سوابق موجود در مديريت امور اراضی شهرستان رشت، فرم فروش ارسالی به دفترخانه 
و اسناد رسمی انتقال، حکايت از انتقال مقدار مساحت 19500 متر مربع زمين شاليزار به آقای 
ح-الف دارد و با وصف وجود )شاليزار( واقع در ضلع غربی نهر خمام رود با حدود اربعة )شرقًا 
به نهر رودخمام - جنوباً به ديوار ساختمان آقايان ش و ع و م - شماالً به جاده اختصاصی آقای 
ح-الف - غرباً به جاده سنگر به كوچصفهان( است كه مساحت شاليزار مورد انتقال به آقای ح-الف 
)19500 متر مربع( و همچنين مساحت ُكّل اراضی مورد انتقال به نامبرده )23000 متر مربع( كامل 
می شود. عالوه بر اين مفاد سند عادی مورخ 1378/12/25 و دادنامه شمارة 588 مورخ 1379/2/22 
و واقعيّات مشهود و موجود در محل نيز تصريح و تأكيد بر تعّلق زمين فوق به آقای ح-الف دارد. 
از طرف ديگر دو كارشناس امور ثبتی )كه به عنوان اقّليت در پرونده مربوطه اظهار نظر نموده 
اند( با پياده كردن نقشه ثبتی پالک 3/)37( و مّساحی دقيق اراضی مورد تصرف آقايان ع-الف و 
ح-الف، نتيجه كار خود را به دادگاه بدوی گزارش نموده اند. به اين ترتيب كه مساحت محدوده 
مورد تصرف آقای ح-الف در ضلع شرقی نهر خمام رود عبار ت از 11050 متر مربع می باشد، يعنی 
قريب به 12000 متر مربع كمتر از آنچه كه طی اسناد رسمی انتقال به نامبرده منتقل گرديده است. 
ايضاً بنا به مّساحی دو كارشناس مذكور، مساحت اراضی مورد تصرف آقای ع-الف در پالک 3/
)37( معادل 37500 متر مربع می باشد. يعنی 12500 متر مربع بيشتر از آنچه كه طی اسناد رسمی 
انتقال به نامبرده انتقال يافته است. حال با يک حساب سر انگشتی، زمين مورد اختالف با مساحت 
تقريبی 12000 متر مربع، جزء مورد نسق چه كسی خواهد بود؟ آقای ح-الف كه دارای كسری 
مساحت نسق )شاليزار( به مقدار 12000 متر مربع می باشد يا آقای ع-الف كه دارای تصرف مازاد بر 
نسق به ميزان 12500 متر مربع می باشد!؟ به عبارت ديگر اگر بخواهيم زمين مورد دعوی به مساحت 
12000 متر مربع را به حساب آقای ح-الف محاسبه و منظور داريم، در اين صورت، مورد تصرف 
وی با آنچه كه طی سند رسمی انتقال به نامبرده انتقال يافته، )يعنی 23000 متر مربع( برابر می شود. 
اّما با محاسبه و منظور داشتن زمين مورد دعوی به نام و برای آقای ع-الف، متصرفه وی دو برابر 
مقدار مساحتی خواهد شد كه طی اسناد رسمی به نامبرده منتقل گرديده است!؟ متأسفانه كارشناسان 
منتخب )اكثريت( زمين مورد دعوی را به حساب آقای ع-الف منظور می دارند و اين نقطه نظر، 
مستند و عامل مّوجهه بر صدور آراء دادگاههای بدوی و تجديد نظر قرار می گيرد. ناگفته نماند 
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ايراد و اشکال وارده به گزارش كارشناسان منتخب )اكثريت( منحصر به موارد فوق نبوده، كما اينکه 
با مداقه در گزارش نامبردگان، به مواردی از تبعيض )تبعيض در استناد به داليل ابرازی طرفين( و 
حتی تحريف مندرجات اسناد رسمی نيز مواجه می شويم. به عبارت ديگر، مشّخصه اساسی و اصلی 
گزارش اكثريت، الف = نفی و انکار مندرجات اسناد رسمی انتقال و سوابق موجود در مديريت امور 
اراضی شهرستان رشت، ب = نفی و انکار مندرجات سند عادی واجد اعتبار سند رسمی )سند عادی 
مورخ 1378/12/25( ج = ترتيب اثر دادن به سند باطله )سند عادی مورخ 1378/12/26(، د = دادن 
معنی ديگر به مصرحات سند رسمی و قانون، هـ = نفی و انکار واقعيات مشهود و مسّلم موجود 
در محل و و = به طور كلی انجام كارشناسی نسبت به موضوعی كه داخل در حوزه صالحيت 
نامبردگان نبوده است. با كمال تأسف همين خصوّصيت و مشخصه را در صدور آراء دادگاههای 
بدوی و تجديدنظر نيز مشاهده می نمائيم. به طور مثال در مقدّمات رأی دادگاه بدوی، استناد به 
نظريه كارشناسان )اكثريت( شده، اكثريتی كه به زعم و تشخيص دادگاه، جزء افراد متخصص به 
حساب می آيند و نظريه آنان مايه و موجد علم برای قاضی. در حاليکه مّفاد رأی دادگاه، بر خالف 
نظريه آنان تصريح و تأكيد دارد. به اين نحو كه اساس و مبانی نظريه كارشناسان )اكثريت( بر عدم 
انطباق دو زمين موضوع سند عادی مورخ 1378/12/25 و 1378/12/26 و مغايرت و اختالف بين 
دو زمين استوار می باشد، لکن مبانی صدور رأی دادگاه به انطباق و يکی بودن دو زمين موضوع اسناد 
عادی مذكور متکی است! همراه با تفاسير عجيب و غير قابل باور از قانون و مستندات!؟ طی دادنامه 
صادره دادگاه بدوی، تقّدم و تأخر زمانی و تعارض بين دو سند، لزوم اثر و اعتبار سند مقّدم الصدور 
و فقد اثر و نفوذ سند مؤخرالصدور، به سکوت برگزار شده و آنچه در مقام توجيه و تبيين رأی به 
كار می آيد، تعابير مّجرد و انتزاعی، بدون وجود هر گونه پيوند و ارتباط با امور مادی و واقعی است. 
در مّفاد رأی صادره دادگاه، قانون و مستندات در جايگاه اصلی و واقعی خود قرار نداشته و بسته 
به نظر و اراده شخصی دادرس محترم دادگاه، مورد استناد و استفاده قرار می گيرد. به اين ترتيب كه 
1- به مفاد سند عادی مورخ 1378/12/25 معنی ديگری داده می شود!؟ وقوف داريم كه سند 
عادی مورخ 1378/12/25 متّضمن تحقق عقد صلح است. عقد صلحی كه در مقام ترک مخاصمه 
بين طرفين  االتّباع  و الزم  است  گرديده  منعقد  الف  و ع-  الف  آقايان ح-  بين  اختالف  رفع  و 
می باشد. به داللت سند عادی مذكور، ششدانگ يک قطعه زمين شاليزار به مساحت 12080 متر 
مربع به عنوان مورد نسق آقای ح-الف تعيين می گردد آقای ح- الف و ع- الف با امضای ذيل سند، 
متعهد می گردند كه من بعد تجاوز به حريم زمين يکديگر ننموده و ادعائی غير از مّفاد سند عادی 
تنظيمی مذكور نداشته باشند. با كمال تأسف و تعجب معنی سند صلح مذكور )عقد الزم( به زعم 
و تشخيص دادگاه محترم بدوی، به اقدام يک طرفه ايقاع و اقرار آقای ع- الف )يکی از متعاقدين و 

از اطراف سند عادی مورخ 1378/12/25( حمل می گردد؟!
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2- ايضاً دادگاه بدوی، پس از حمل معنی عقد به اقرار يکی از متعاقدين، سند عادی مورخ 
1378/12/26 را مفيد و مثبت عقد بيع می داند، عقد بيعی كه بين آقايان ع- الف و خانم م- الف 
منعقد گرديده است و به زعم دادگاه، وقوع آن، متّضمن انکار از اقراری است كه آقای ع- الف طی 
سند عادی مورخ 1378/12/25 به عمل آورده است؟! در حاليکه سند عادی مورخ 1378/12/26 
متّضمن فروش ملک غير محسوب می گردد )واقعيتی كه طی دادنامه شماره 588 مورخ 1379/2/22 
بدان تصريح شده و آقای ع-الف نيز به شرح صورت جلسه مربوط به اولين جلسه رسيدگی دادگاه، 
اذعان به مالکيت آقای ح –الف نسبت به زمين مورد دعوی و فروش ملک نامبرده به بانو م- الف 
داشته است( و معامله نسبت به ملک غير فاقد اثر و نفوذ شرعی و قانونی بوده، فاسد و باطل است. 
اما همين سند باطل و بال اثر، به اراده و تصميم شخصی دادرس محترم دادگاه بدوی، حيات و نفوذ 

می يابد و از وجود آن به عنوان وسيله انکار سند عادی مورخ 1378/12/25 استفاده می شود؟! 
3- وقوف داريم كه سند عادی مورخ 1378/12/25 متّضمن تحقق عقد صلح است و اصالت 
و صحت انتساب آن، با توجه به مفاد دادنامه شماره 588 مورخ 79/2/22 اثبات گرديده است و با 
توجه به ماده 1291 قانون مدنی سند عادی مذكور واجد اعتبار سند رسمی است و برابر حکم ماده 
1292 قانون مذكور قابليت ترديد و انکار ندارد و... اّما دادگاه بدوی بدون توجه به حکم قانون، خود 
راساً )بی آنکه كسی متعرض به آن گرديده باشد( به انکار سند عادی مورخ 1378/12/25 دست 
می زنند و آنچه كه بهانه و مستمسک بر انکار سند عادی واجد اعتبار سند رسمی قرار می گيرد، سند 
عادی باطله، يعنی سندی است كه واجد اثر وجودی نيست و اساساً با توجه به حکم قانون، سند 

محسوب نمی گردد.
واقع  خالف  و  مخدوش  گزارش  به  استناد  با  دادگاه،  غريب  و  عجيب  4-استنتاجات 
كارشناسان)اكثريت( تکميل می شود!؟ به اين معنی كه گزارش اكثريت، مثبت فساد اقرار )در واقع 
غرائب،  اين  اجتماع  از  و  می گردد  قلمداد  مورخ 1378/12/25(  عادی  سند  موضوع  عقد صلح 
مقدمات و موجبات صدور رأی دادگاه بدوی )اثبات مالکيت بانو م-الف( تدارک ديده می شود!؟ 
تأسف و تعجب بيشتر اين كه تجديدنظر خواهی از رأی دادگاه بدوی نيز موثر واقع نمی گردد و 
شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان گيالن به شرح دادنامه صادره، مبانی استداللی و توجيه دادگاه 
نخستين را مغاير با موازين قضائی و مقّررات قانونی ندانسته و با اقتداء به اصل صحت معامالت، 

دادنامه تجديدنظر خواسته را تأييد و استوار می نمايند!؟
همانطور كه مالحظه فرموده اند، آراء دادگاههای بدوی و تجديد نظر، محصول اراده و تعابير 
و تلقيّات خاص و غريب دادرسان محترم دادگاههای بدوی و تجديد نظر از قانون و مستندات 
دعوی است نه اقتضای قانون و داليل اثباتی؟ درست است كه دادرسان محترم دادگاه، دارای آزادی 
و استقالل كامل در رسيدگی و اتخاذ تصميمات قضائی می باشند، لکن اين استقالل رأی، مجّوز و 
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عامل موّجهه نفی و انکار واقعيت، حکم قانون و آثار اّدله، و به معنی اين نيست كه اثر و اعتبار سند 
رسمی انکار شود و مفهوم عقد به ايقاع )اقرار( حمل گردد و اصحاب دعوی از حقوق و تضميناتی 

كه شرع و قانون مقّرر داشته است محروم شوند!؟
دادگاه های بدوی و تجديد نظر در شرائطی به اثبات مالکيت بانو م-الف نسبت به زمين مورد 
دعوی رأی صادر می نمايند كه آقای ح-الف دارای بيش از 50 سال سابقه تصرف مالکانه و مستمر 
نسبت به زمين مذكور می باشد و مدارک رسمی مالکيت آن را نيز در اختيار دارد. ضمناً بانو م-الف 
پس از تحصيل رأی بر اثبات مالکيت خود )در واقع اثبات مالکيت نسبت به زمين مورد نسق و 
ملکی آقای ح-الف(، مبادرت به اقامه دعوی به خواسته خلع يد و ازاله اعيانات احداثی عليه آقای 
ح-الف و 13 نفر خريدار زمين از آقای ح-الف نموده است و تعدادی از اين خريداران نيز به اتهام 
فروش مال غير عليه آقای ح-الف شکايت كرده و خسارات وارده به خود را )كه در نتيجه صدور 
و اجرای رأی خلع يد و ازاله بناهای احداثی حاصل خواهد آمد( از نامبرده مطالبه نموده اند. در 
اين بين آقای ح-الف مانده است حيران و سرگردان، حيران از اين حيث كه به كدامين گناه، تحت 
تعقيب قرار گرفته و سرگردان از اين جهت كه خسارات مربوط به كسری مساحت زمين مورد نسق 
و مورد انتقال به خود را )كه من غير حق و بدون وجود جهات شرعی و قانونی و داليل اثباتی، در 
مالکيت بانو م-الف استقرار يافته است و از حيث مساحت و ساير مشخصات، مساوی و برابر با 

زمين محکوم به می باشد( از چه شخص و يا اشخاصی می بايست مطالبه نمايد؟
آيا مراتب فوق، بازنگری در مقّررات قانون آئين دادرسی مدنی و احياء نقش ديوان عالی كشور 
را در رسيدگی به آراء قطعی دادگاههای تجديد نظر ايجاب نمی نمايد؟ و افزون بر آن آيا وجود 
قوانينی كه ضرورت پاسخگو بودن در قبال اشتباهات و خطاهای احتمالی و تصميمات و اعمال 
نظرهای ناصواب را مورد حکم قرار داده و به طور شفاف و روشن، راه ها و طرق اثبات و تأمين 

ضرر و زيان های وارده را برای افراد زيان ديده هموار و تسهيل نمايد، احساس نمی شود؟ 
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در سندی كه در بر گيرندة محتوای توافقات وتعهدات طرفين است، شخصی كه اكنون خواندة 
دارد  واقرار  اذعان  است–  خواهان  اكنون  كه  خود-  مقابل  طرف  حق  بر  می شود  ناميده  دعوی 

وخواهان آن را چونان دليلی بر حقانيت خود و مديونيت خوانده، مورد استناد قرار می دهد. 
آيا چنين دليلی، اقرار ناميده می شود يا سند؟ قانون مدنی به پيروی از پويش هاي فقهی در ماده 

1259 قانون مدنی، اقرار را عبارت از اخبار به حقی دانسته كه برای غير است و بر ضرر خود. 
با اين حال، روية معمول وتلقی مدرسی از دليل پيش گفته، چيزی بيش از سند، استنباط نمی كند. 
چنان كه ماده 1284 قانون مدنی نيز تأييد می كند »سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی 

يا دفاع قابل استناد باشد«
 چنان كه ديديم آنچه مورد استناد خواهان در مقام دعوی قرار گرفت نوشته ای بود كه مثبت 
حقانيت خواهان ومديونيت خوانده می بود. ولی آ يا به راستی چنين است؟ كوشش خواهم كرد در 

يقينی بودن اين باور ترديد هايی ايجاد كنم.
 دكتر ناصر كاتوزيان در يکی از زيباترين آثار حقوقی خود )اثبات ودليل اثبات( برای لحظاتی 
كنجکاوی هايی در اين خصوص كرده است: »بايد افزود كه اعالم حق برای غير در اسناد پيش 
ساخته قرار دادها وديون نيز ديده ميشود. با امضای اين گونه اسناد، امضاء كننده، به صراحت يا به 
گونه ای ضمنی، آنچه را كه در متن سند آمده وبه زيان اوست، همچون واقعيت می پذيرد. با وجود 
اين، چون اين عنصر اقرار در دليل ديگری ادغام شده كه تابع نظام ويژه ای است، اثر آن در سند 

مطالعه می شود«1
 ليکن ايشان به كنجکاوی خود خيلی زود و چنين پايان داده اند: »ولی نگرانی از اختالط اقرار 
وسند نيز بيهوده است. بايد ميان اعالم انشاء با اخبار تفاوت گذارد. انشاء به معنی ايجاد واخبار به 
مفهوم خبر دادن از حقی است كه پيش از آن به سبب ديگری ايجاد شده است. خواه اعالم مقر 
مکتوب وخارج از دادگاه باشد يا در برابر ادعای مطرح شده در دادگاه صورت پذيرد و نقطه مشترک 

اين دو مفهوم، يعنی اعالم ارادی، نبايد مسبب اختالط دو مفهوم انشاء واخبار شود.«2
پاسخ استاد، هر چند كه بر تأمالت عميقی، متکی ست ليکن خود، باردار پرسش است كه 

بی پاسخ مانده است: 
اگر سند، حاوی اخباری باشد كه از حقی مسبوق خبر دهد، تکليف چه خواهد بود؟

 بايد ميان اقرار به مثابه يک واقعه ذاتی با شکل هستی شناختی آن، قائل به تفکيک شد. هنگامی 

حسين رسول زاده

هستی شناسی اقرار

	وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	گيالن(

يادداشت
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كه از اقرار، همچون اخبار به حقی برای ديگری وبه ضرر خود، سخن می گوئيم از اقرار به مثابه 
واقعه ای ذاتی كه واجد آثار خاصی ست، ياد می كنيم. اين تعريف اقرار از شکل ظهور آن، فارغ 
است. هنگامی كه به سندی اسناد می جوئيم كه متضمن اقرار است در حقيقت، شيوه وجودی وشکل 
هستی شناختی اقرار را مورد توجه قرار می دهيم. اقرار همچون واقعه ی جوهری در عرصه هاي 
متفاوتی، نمود می يابد. ماده 204 قانون آيين دادرسی مدنی، اشارات واضح وروشنی بر اين معنا دارد: 
»اقرار... كتبی است در صورتی كه در يکی از اسناد... اظهار شده باشد« و يا نگاه كنيد به ماده 1281 

قانون مدنی: »قيد دين در دفتر تجار، به منزلة اقرار كتبی است«
اثبات ادعا، گاهی در يک سند، گاهی حين مناظرة  اقرار به عنوان دليل   با چنين رويکردی 
محاكماتی در صورت مجلس دادگاه، گاهی در دفتر تجاری وگاهی در يک مجلس عرفی واذهان 

شهود، تحقق وتعين هستی شناختی می يابد. 
اعتبار، وقتی شهود تعرفه شدة  به همين  اقرار است وسند محل ظهور آن.  پس دليل، همان 
خوانده، شهادت می دهند خواهان در حضور آنها بر برائت ذمة خوانده، اذعان نموده در واقع اقرار 
خواهان را نمايش می دهند ودر چنين وصفی دليل برائت خوانده، شهادت شهود نيست بلکه اقرار 
خواهان است كه در شهادت شهود باز نمايی می شود. از همين روست كه در ماده 1279 قانون مدنی 
از »اثبات اقرار« به وسيلة شهادت شهود، بحث شده است: »اقرار شفاهی... را... ميتوان به شهادت 

شهود اثبات كرد...«
بنابراين سندی كه متضمن اخباری عليه يکی از طرفين باشد، اقرار است و سند، صورت هستی 

شناختی آن است.
 تاكنون اقرار به اقرار كتبی، اقرار شفاهی يا اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه تقسيم شده 
است. چنان كه ماده 203 قانون آ يين دادرسی مدنی، اقارير در متن دادخواست ولوايح ومذاكرات 
داخل دادگاه را اقراردر دادگاه واقارير خارج از آنها را اقرار بيرون از دادگاه دانسته و ماده 240 
قانون مدنی نيز اقرار را به اقرار كتبی و اقرار شفاهی تقسيم كرده است. بر اين تقسيم بندی ها هر 
چند كه گاهی آثاری مترتب شده، چنان كه تبصره ذيل ماده 331 قانون مدنی، احکام مستند به اقرار 
)در دادگاه( را غير قابل تجديد نظر دانسته است، ليکن ترجمان حالت هستی شناختی اقرار نيست. 

می كوشم اقرار را بر اساس حالت وجودی وهستی شناختی اش به تقسيم بکشم:
- اقرار در خود 

- اقرار عليه خود 
- اقرار برای خود 
- اقرار ورای خود 

مادام كه دعوايی حادث نشده، اقرار مقر، اقراری در خود است. در معامله ای كه ميان فروشنده 
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و خريدار رخ می دهد، فروشنده، خيارات مختص بايع و از جمله خيار فسخ به دليل تأخير ثمن را 
از خود ساقط می كند. معامله بر اساس توافق و حسن نيت و بقول معروف به خوشی و خوبی سر 
انجام می گيرد. در چنين وصفی كه هنوز هيچ اختالفی فيما بين، حادث نشده، اسقاط خيار تأخير در 
تأديه ثمن از سوی فروشنده، اقراری در خود است، اقراری نهفته كه در انگاشتمان هاي حقوقی از 
آن به عنوان انشأ بحث شده است. گفته شده اسقاط خيار تأخير در تأديه ثمن در متن قرار داد، در 

مقام انشأ می باشد و ناظر بر ايجاد است و حال آن كه اقرار، حاصِل خبر است.3
 با اين حال بلحاظ هستی شناسی، اسقاط خيار فسخ در فرض عدم تأدية ثمن، در نهاد خود، 
خبر از حق خريدار به تصرف مبيع وعدم امکان فسخ معامله از سوی بايع كه متضمن ضرر وی 
می باشد، می دهد... ليکن مادام كه اختالفی ميان طرفين حادث نشده، در نهاد معامله، اقراری در خود 
بوده وپس از وقوع اختالف ودعوی، از نهاد متن بيرون آمده واز اقرار در خود به اقرار عليه خود فرا 
می رويد و در واقع هستی اقرار از نهادی درخود به نهادی عليه خود گسترش می يابد. بايع دعوای 
فسخ معامله به دليل تأخير در تأديه ثمن را مطرح می كند و در اين هنگام كه اقرار در خود به اقرار 
عليه خود فرا روئيده، در سند مؤيد اقرار، مورد استناد قرار گرفته و دعوا، مردود اعالم می شود. اما 
اگر كذب اقرار اثبات شود )ماده 1276 قانون مدنی( يا فساد آن معلوم گردد )ماده 1277 ق. م( ويا 
اصوالً تحقق آن نا ممکن باشد )ماده 1273 ق. م( چنين اقراری فاقد اثر بوده ودر اين حالت، اقرار 
از اخباری عليه خود به اخباری برای خود تبديل می شود وما آن را اقرار بال اثر و اقرار برای خود 

می ناميم. اما در منظری ديگر، اقرارگاهی از ساحت فرايی به قلمرو فرويی، تنزل می كند. 
گفته اند اقرار »ملکة اّدله« و »تواناترين دليل«4 می باشد. چنانکه ماده 202 قانون آيين دادرسی 
مدنی نيز تصريح دارد: »هرگاه كسی اقرار به امری نمايد... دليل ديگری برای ثبوت آن الزم نيست« 
ليکن اين امر، موضوع يا مرتبتی همواره صادق وهميشگی نيست، چنان كه در زمينه قواعد امری، 
اگر كسی در امور مربوط به نسب، عليه خود و به سود ديگری اقرار كند، چنين اقراری ورای داليل 
ديگر قرار نگرفته و وجدان قضايی را از توجه به ساير داليل بی نياز نخواهد كرد، زيرا امور مربوط 
به نسب از امور عينی ست و در چنين وصفی، ادعا نه – صرفاً – با اقرار بلکه با جمع ساير داليل 
)كارشناسی انطباق ژن، گواهی گواهان و...( اثبات می گردد. در اين گونه موارد، اقرار به تنهايی 
نمی تواند قطع دعوی كند و از جايگاه همواره و هميشگی خود بر خوردار نيست لذا از حد اعلي 
به حد ادني و از فرا دليل به فرو دليل تنزل كرده در كنار و حتي در پس ساير داليل جای می گيرد. 
به چنين اقراری كه در ساحت هستی شناسی، جايگاه اصلی خود را در مقام قاطع داليل و توانا 
ترين دليل از دست می دهد و به مکمل ساير داليل بدل می شود اقرار ورای خود يا اقرار ورا خود 
نام می نهيم، اقراری لغزنده كه قادر به تصرف در موضوع خود و شک زدايی از آن نيست و دادرس 
را به قطعيت نمی رساند. با وجود اين ها، لفظ، تنها شکل پديداری وهستی شناختی اقرار نيست. 
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ماده 1260 قانون مدنی بر آن است: »اقرار واقع می شود به هر لفظی كه داللت بر آن نمايد« از ظاهر 
ماده چنين به نظر ميرسد كه گويا وقوع اقرار هر چند در صور مختلف، ليکن فقط در ساحت لفظ، 

صورت می گيرد. 
نظريه پردازان حقوقی با توسل به ماده 1261 قانون مدنی كه اشعار می دارد »اشاره شخص الل 
كه صريحاً حاكی از اقرار باشد، صحيح است« سعی دارند ثابت كنند قانون مدنی اقرار خارج از لفظ 
را تجويز نموده است. چنان كه دكتر ناصر كاتوزيان با تمسک به همين ماده تصريح داشته: »لفظ 
وسيله معمول بيان اقرار است ولی اشاره و عمل نيز می تواند داللت صريح ومستقيم بر وجود اقرار 
كند«5 به گفته دكتر شمس نيز »در اين كه اخبار ميتواند به صورتی غير از گفته يا نوشته انجام شود 
اختالف نظر وجود دارد، ماده 1261 قانون مدنی اشاره شخص الل را كه صريحاً حاكی از اقرار 
باشد، صحيح می داند«6 وبدين ترتيب علمای حقوق با اتکا بر ماده 1261 قانون مدنی به اثبات تنفيذ 

اقرار عملی – كه از آن به اقرار ضمنی7 نيز ياد كرده اند – اهتمام ورزيده اند. 
نميتوان پذيرفت ماده 1261 قانون مدنی داللتی بر تنفيذ اقرار عملی داشته باشد، حتي ميتوان 
گفت بر پديداری اقرار صرفاً در ساحت لفظ داللت دارد. زيرا بالفاصله پس از ماده 1260 قانون 
مدنی، اشارات شخص الل را به دليل محدوديت هاي لسانی وبه مثابه عالئم نشانه شناختی خاصی 
كه در شخص الل، مبين لفظ است، در حکم وقوع اقرار در لفظ پذيرفته است. وگرنه، نه عمل، 
محدود به اشارات است و نه صرفاً اشخاص الل قادر به عمل می باشند. با اين همه، برغم قانون 
مدنی، نمی توان در امکان پديداری واتفاق اقرار عملی و نفوذ آن، ترديدی روا داشت. موجری كه 
مدعی تخلية عين مستأجره به دليل انتقال آن از سوی مستأجر اول می باشد، از مستأجر دوم، اجاره 
دريافت ميکند و قبض دريافت اجاره بها صادر ميکند و يا بطرفيت مستأجر دوم، دادخواست تعديل 
اجاره بها تقديم می دارد، در واقع بر جواز انتقال، اقرار عملی می كند و بدين سان اقرار عملی در كنار 

اقرار لفظی، گونه هاي كلی هستندگی اقرار از حيث هستی شناسی محسوب می شوند. 

ارجاعات:
1( كاتوزيان ناصر / اثبات و دليل اثبات / نشر ميزان / ج اول / ص 191 

2( همان / ص 192 
3( همان 

4( شمس عبداله / آيين دادرسی مدنی / ج 3 / نشر دراک / ص 289 
5( كاتوزيان ناصر / قانون مدنی در نظم حقوق كنونی / نسرح دادگستر / ص 772

6(شمس عبداله / آيين دادرسی مدنی / ج 3 / نشر دراک / ص 290 
7( كاتوزيان ناصر / اثبات دليل اثبات / ص 196 و دكتر شمس. همان ص 298
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مطالعه تاريخ يونان بيانگر آن است كه حداقل از زمان حاكميت سوفسطائيان، انديشه ))قرارداد 
اجتماعی(( و پيروی حکومت از جامعه، مفهومی شناخته شده و قابل اعتنا بود.1 انديشه قرارداد 
اجتماعی ويژه ی جامعه ای است كه قدرت از آن جامعه است و حکومت، وكيل يا نماينده جامعه. 
مراكز قدرت، در اين گونه جوامع مقيد به رعايت خواست و اراده جمعی هستند؛ خواست و اراده 
جمعی كه در لباس ))قانون(( خود را نمودار می سازد. در مقابل ضعف جامعه و نهادهای اجتماعی 
واسط بين مردم ناپيدا و حکومت قدر قدرت، در طول تاريخ كشور ما )ايران(، بيش از حاكميت 

قانون، اراده مراكز قدرت را موجب شده است. 
اين سخن دماراتوس، سردار يونانی اسير خشايار شاه در مواجهه با او در همين راستا قابل نقل 
است كه بيان داشت: ))مردم اليکدامون هر چند آزاد به شمار می آيند اما در همه چيز آزاد نيستند 
زيرا قانون بر ايشان سيادت دارد و بيش از آنچه ملت تو از تو می ترسند، اينان از قانون می هراسند.((2

اين مقدمه برای آن نقل شد كه از نتيجه گيری سطحی دست برداريم كه وضع قانون و وجود 
نهادهای مدرن مانند پارلمان و پذيرش اصولی مانند تفکيک قوا و... لزوماً حاكميت قانون را در پی 
خواهد داشت. بدون وجود فرهنگ متناسب، جامعه قدرتمند و نهادهای مدنی پايدار و با ثبات، 

قانون در مرحله نگارش، تصويب و اجرا، عبارتاً اخرای اراده مراكز قدرت است والغير.
از ذكر مصاديق بسيار از جمله بخشنامه هاي مخالف قانون و بسياری از نمومه هاي ديگر می گذرم 
و به يکی از نهادهای وابسته به كانون وكال به نام صندوق حمايت وكال و كارگشايان دادگستری 

می پردازم.
نقد عملکرد صندوق و... موضوع اين يادداشت نيست بلکه اشاره به اظهارنظری از مديرعامل 

اين صندوق موضوع اين نوشتار است.
مطابق تبصره ماده 1 قانون تشکيل صندوق وكالء و كارگشايان دادگستری مصوب 1355/10/29 
))وكال و كارگشايانی كه مشمول مقررات استخدام كشوری يا قانون استخدام نيروهای مسلح يا 
قانون تأمين اجتماعی يا مقررات بازنشستگی ديگری هستند، از شمول مقررات حمايتی اين قانون 

مسنثناء می باشند.((
تبصره مذكور به نحو كافی، روشن و خالی از ابهام است. بنابراين وكالی عضو هيئت علمی 
كه مشمول مقررات استخدامی كشوری هستند و حق بيمه آنها توسط دانشگاه ها و مراكز آموزش 
عالی كسر و به حساب تأمين اجتماعی واريز می گردد، مشمول حکم تبصره قرار دارند؛ زيرا آنها 

دكتر	محمدرضا	نظری	نژاد

»صندوق حمايت« يا حمايت از »صندوق«

عضو	هيئت	علمی	دانشگاه	گيالن	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	گيالن(

ديدگاه
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پس از دوره خدمت و با لحاظ كسورات به عمل آمده، بازنشسته می گردند. بنابراين اگر يکی از 
حمايت های قانون مذكور، پيش بينی حقوق بازنشستگی برای وكال باشد، اين حمايت در مورد 
وكالی شاغل در مراكز دانشگاهی، سالبه به انتفاء موضوع است و از اين رو آنها نبايد حق بيمه 
مقرر در اين قانون برای بازنشستگی را پرداخت نمايند. بداهت موضوع ظاهراً قابل انکار نيست، اما 
چون انکار بديهيات و كاشتن نهال ترديد و شک در اين سرزمين، خالف مألوف به نظر نمی رسد، 
صرفاً جهت روشن شدن موضوع و جلب نظر خوانندگان حقوقی نشريه، به استدالل رئيس محترم 
هيئت مديره و مديرعامل صندوق حمايت اشاره می نمايم كه در مورد نگارنده، و مطابق نامه شماره 
91214217 – 1391/7/12 بيان داشته است: ))آقای محمدرضا نظری نژاد به علت اينکه پس از اخذ 
پروانه وكالت و عضويت در صندوق حمايت وكالی دادگستری عضو هيئت علمی دانشگاه شده 
اند، لذا تبصره 1 قانون موصوف ناظر به ايشان نخواهد بود. به همين جهت ايشان در اجرای قانون 

مورد بحث كماكان بايستی حق بيمه خود را بپردازند.((
به نظر می رسد كه اين استدالل از اشکاالت زير برخوردار است.

يا لحوق عضويت در هيئت علمی مراكز  بين سبق  اينکه، در تبصره 1 ماده مرقوم،  نخست 
دانشگاهی تفکيکی صورت نگرفته است. كليه اشخاصی كه مشمول مقررات قانون استخدام كشوری 
بوده و مشمول مقررات بازنشستگی ديگری هستند، از شمول مقررات اين قانون در پرداخت حق 
بيمه معاف هستند. با توجه به صراحت تبصره و به عبارت بهتر اطالق آن، پرسش اين است كه 

تفکيک انجام شده مستند به چه متن يا مقرره ای الزام آور است؟!
دوم اينکه، عضو هيئت علمی كه بعد از استخدام در دانشگاه، پروانه وكالت اخذ می كند با وكيلی 
كه پس از اخذ پروانه وكالت دادگستری به استخدام دانشگاه در می آيد، چه تفاوتی دارند كه مشمول 
مقررات و ضوابط جداگانه گردند. هر دو مشمول استخدام كشوری و مشمول كسر كسورات تأمين 
اجتماعی بوده و از ضوابط بازنشستگی يکسانی نيز برخوردارند. تکليف به پرداخت حق بيمه توسط 
اعضای هيئت علمی كه بعد از وكالت مشمول قانون استخدام كشوری می شوند، به نظر می رسد 
كه بيش از هر چيز شبيه تنبيه يا مجازات باشد. شايد ضمانت اجرايي برای نرفتن به ساير مراكز و 

محروم نکردن صندوق از اين حق بيمه ها!!
سوم اينکه، مبنای قانون مذكور، حمايت است و نتيجه اين حمايت، نايل شدن به بازنشستگی 
پس از 30 سال خدمت يا رسيدن به شصت سال سن و داشتن حداقل 10 سال سابقه وكالت )ماده 
15(. وكيلی كه با پرداخت كسورات حق بيمه، در مراكز دولتی ديگر از جمله دانشگاه، بازنشسته 
می شود، چه نيازی به حمايت قانون مذكور دارد؟ مگر اينکه استدالل نمائيم در اينجا صندوق به 
حمايت آن وكيل نياز دارد و نه وكيل به حمايت صندوق! در اين حالت حداكثر اينکه حمايت وكيل 
از صندوق را داوطلبانه و ارادی بدانيم و نه اجباری و قهری! در حاليکه استدالل مديرعامل محترم 
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صندوق، بيانگر نوعی اجبار است كه مطابق آن صندوق درب خروجی ندارد!!!
با فرض همراهی و همنوايي خوانندگان محترم با نگارنده در بيان ايرادات وارد به استدالل 
مديرعامل محترم صندوق، آيا نمی توان نتيجه گرفت كه بجای قانون، اراده حاكم است؟ اگر قرار 
به حاكميت اراده است، چه حاجتی به قانون؟ باشد كه فرا بگيريم، صندوق حمايت، كانون وكال، 
دستگاه قضايي، حکومت و كليه اعتبارات انسانی و نهادهای مخلوق او، قرار است در خدمت انسان 

باشند نه طوقی بر گردن او.

1- بهاءالدين پازاگارد، تاريخ فلسفه سياسی، ج اول، تهران، انتشارات زوار )2831(، ص 28-18
2- ويل دورانت، تاريخ تمدن ج دوم، ترجمه امير حسين آريان پور، تهران، شركت انتشارات علمی و فرهنگی، )2831(، ص401 
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"قصد دارم منظورم را بيان كنم ولی از درگيری خصوصی،طعنه وكنايه و غيره فاصله می گيرم چون 
مرا به سوی بيهوده گويی سوق ميدهد"

ازنامه های برتولت برشت به هلن هوايگل،همسرش

كوهيار	ُگردی1

اشاره: در "سخن سردبير" شماره ی هفتم دوفصل نامه ی راه وكالت كانون وكالی دادگستری استان 
گيالن، متنی به عنوان پاسخ يا نقد به يادداشت انتقادی ام با عنوان"يادداشتی بر آزمون ورودی كانون 
و كالی دادگستری" )شماره ی6-5 همين نشريه( آمده است. برای روشن نمودن برخی ابهام ها  و 
لزوم پاسخگويی به چند ادعا، هم چنين در راستای حقی قانونی بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات2، 
اين نوشتار به آن نشريه ی وزين، برای چاپ ارسال می شود. اميدوارم اگر اين پاسخ نيز نياز به 

1. كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، كارآموز وكالت
2. ماده 23ـ  هرگاه درمطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، ياخالف واقع ويا انتقاد نسبت به شخص )اعم از حقيقي يا حقوقي( 
مشاهده شود، ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يک ماه، كتباً براي همان نشريه بفرستدو نشريه مزبور موظف است اينگونه 
توضيحات و پاسخها را در يکي از دو شماره اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي شود، درهمان صفحه و ستون، و با همان حروف 
كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهين و افترا 

به كسي نباشد.
تبصره 1 ـ اگر نشريه عالوه بر پاسخ مذكور، مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، حق پاسخگويي مجدد براي معترض باقي 
است. درح قسمتي از پاسخ به صورتي كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حکم عدم درج است و 

متن پاسخ بايد دريک شماره درج شود.
تبصره 2 ـ پاسخ نامزدهاي انتخاباتي درجريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت 

پيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.
تبصره 3ـ  درصورتي كه نشريه ازدرج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي مي تواند به دادگستري شکايت كند و رئيس 
دادگستري درصورت احراز صحت شکايت،جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي كند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را 

پس از دستور توقيف موقت نشريه، كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مي كند.
تبصره 4ـ  اقدامات موضوع اين ماده و تبصره هاي آن نافي اختيارات شاكي درجهت شکايت به مراجع قضايي نمي باشد.

من	باب	توضيح:
جوابيه ی كارآموز جوان حتی بدون استناد تهديدگونه ايشان! به ماده 23 قانون مطبوعات! نيز قطعاً چاپ مي شد ولی 
جدای از پاره ای تعارفات و سپس خطابه ای مطّول در باب كاستيها و نارسائيهای جامعه وكالت و يا عيوب رفتاری 
برخی اعضاء آن كه البته قابل انکار هم نيست، نکته از قلم افتاده و نانوشته در اين نوشتار، بيان ربط منطقی اين كاستيها 

با )آزمون ورودی كانون وكال( ست!
ولی بنظر ميرسد كه شيفتگی ناشی از يافتن يک كرسی خطابه برای بيان ايرادات و انتقادات بجا و نابجا، مجالی برای 
تعليل مدعای منتقد جوان باقی نگذاشته! هر چند آنچه حتی در مخيّله هم نمی گنجد، ربط عقلی و منطقی آن افاضات 

بی پروا با )آزمون وكالت( است!
سردبير

جوابيه



163

سال چهارم . شماره هشتم . پاييز و زمستان 1391 دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

پاسخی ديگر از جانب مديرمسوول و سردبير راه وكالت يا كسان ديگر دارد، دريغ نشود.
1- نخست می بايست از آقای بزرگ نيا كه خود از پيشکسوتان حرفه ی وكالت می باشند، دو بار 
تشکر كرد. اول از سوی كانون وكالی استان گيالن، جامعه ی وكالت كشور و به طور كلی فضای 
روشن فکری در ايران؛ زيرا بهايی كه ايشان به نقد اينجانب داده اند و وقتی كه صرف پاسخ گويی 
به آن شده است، خود گشايش پنجره ای نو با هوايی تازه در "نقد از درون" می باشد. باور بی گمان 
من بر اين است كه تا نقد و چالشی از درون هر مجموعه وجود نداشته باشد؛ سخن از فضايی 
آزاد، پيشرفت و تعالی و دموكراسی، بی معنا خواهد بود؛ در نقد است كه كاستی های نهان آشکار، 
روزنه های پيشرفت گشوده و انديشه های نو زاده می شوند. دوم از جانب خودم می بايست سپاس 
گزاری كنم، زيرا نقد و اختالف عقيده ی عميق من و آقای سردبير هيچ گاه باعث نشد كه جلوی 
همکاری ام با راه وكالت – گرچه بنا به وظيفه و تعهد وكالتی صورت پذيرفته است- گرفته شود؛ 
هم چنان می نويسم و به چالش می كشم. اين موضوع به هواداری مديرمسوول محترم از فضاهای 
باز، تکثر آرا و سعه ی صدر ايشان بازمی گردد. امری كه افق هايی طاليی را پيش روی "راه وكالت" 

ترسيم می كند.
2- در دو صفحه پاسخ آقای بزرگ نيا دو محور اساسی به چشم می خورد كه به هر يک به 
اختصار پاسخ خواهم داد. نخست؛ رد ادعايم بر كم فايده بودن و عدم تناسب ضوابط علمی با 
به نهاد  گزينش تستی آزمون های ورودی كانون های وكال و دوم تشويش اذهان عمومی نسبت 
وكالت در ايران و سياه نمايی و جاه طلبی اينجانب بر مبنای آن چند خط انتقادم. در مورد اشکال 
اول اگر قرار باشد بر اساس راهکار مديرمسوول گرامی، پاسخ دهم، می بايست گفت: آيا به راستی 
دوره ی كارآموزی و اختبار، پوشاننده ی ضعف آزمون های ورودی خواهد بود؟ كدام كارآموزی و 
كدام اختبار؟! اگر منظور آن كالس های ست – صرف نظر از گفت و گو پيرامون ارزش و فايده ی 
علمی و عملی آن- كه برخی پنجشنبه ها برگزار می شود و اگر گلوگاه تعيين كننده ی حضور و 
غياب نباشد، داوطلبان آن به كم تر از نصف كاهش می يابد؛ يا حضور در جلسات دادگاه – بازهم 
با گذشت از ميزان بار علمی و ميزان كار حرفه اِی جلسات دادگاه- و گزارش نويسی و انجام 
تکاليف كارآموزی كه اصوال سرسری و لحظه ی آخر صورت می پذيرد؛ يا اختباری كه هم چون 
تمام آزمون های اين سرزمين، داوطلب را مجاب به ثبت ركوردهايی نو در فشرده و حفظی خواندن 
در حداقل زمان ممکن می نمايد؛ آيا می توانند به گفته ی خود شما  تعيين كننده ی" صالحيت علمی 
و عملی و اخالقی برای احراز عنوان )وكيل دادگستری(" باشد؟ اگر آری، چرا روزگارمان اين گونه 
است؟! كجای كار اشکال دارد كه حال و روز وكالت اين چنين وخيم شده است؟ تنها ديگران 
مقصرند و ما مبرا از هر كاستی؟ آقای بزرگ نيا كمی با اين " نو واردان" بيش تر آشنا شويم، به چه 
می انديشند؟ غايت شان چيست؟ الگوی شان كيست؟ دوست دارند مانند كدام وكيل شوند؟ آن كه 
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ساده زيست می كند و شرف و ادب را به جاه و مال نفروخته يا آن كه اين گونه نبود؟ قدرت استنباط 
و استدالل و منطق آنان تا كجا پر می كشد؟ اگرپاسخی نيکو نيافتيد به خاطر داشته باشيم اينان همان 
دست پرورده های آزمون ورودی، دوره های كارآموزی و تکاليف آن وآزمون اختبار می باشند. گرچه 
آفت هايی چنين عظيم كه دامان وكالت در ايران را آلوده نموده، البته و بی گمان "تک علتی" نخواهد 
بود؛ موضوع مورد اختالف ما تنها يکی از علت های مهم كاستی و عقب افتادگی ماست، بماند 
فشارهای بيرونی، عدم پايبندی به قانون،برخی بد اخالقی ها و بی قانونی های درونی، عدم وجود 
استراتژی و دركی مناسب و.... كه هر يک می تواند بنيان كِن نظم و عدالت مطلوب من و شما باشد.
مانند:  شد،  منتسب  اينجانب  به  ايشان  از سوی  كه  و صفت هايی  واژگان  مورد  در  اما   -3
ناعادالنه، بی پروا، بی مهابا، درک سطحی، تشويش گر اذهان عمومی، مخل به حق و حيثيت جمعی 
وكال! توهمی بی پايه، باوری غلط، ضربه زننده با قلم ايهام )ابهام؟( بر درخت تناور يکصد ساله ی 
وكالت! بيراهه، ظلمت تحليلی، تجربه ای كوتاه و دانشی اندک، در صدد تجهيز خويش )بنده را 
می فرمايند!( برای احراز مرتبتی شايسته در جامعه ی وكالت!؛ نخست از ميان اين نوازش ها تنها 
"تجربه ای كوتاه" را می پذيرم كه آن نيز نافِی بحثی علمی، يا انتقادی اصولی نيست؛ مگر از ديد 
آقای بزرگ نيا ميان اين دو رابطه ای منطقی برقرار باشد. دوم آن كه تا چه اندازه پر توان بوده ام 
و خود از اين امر بی خبر؟! اگر از آغاز می دانستم دو صفحه نقد من توان آن را دارد كه تيشه بر 
ريشه ی نهادی سترگ مانند كانون وكال بزند؛ آن را در سوی مهم تری و غايِت كارسازتری به كار 
می بستم! اما آيا دارنده ی همه ی اين صفت ها من هستم؟ با سوگند به حقيقت؛بی پروا، بی مهابا، 
مخل به حق و حيثيت و... منم يا  گروهی كه منزلت و پيشه ی گران سنگ وكالت را تا حد وسيله 
فروكاسته اند؟ شما پيشکسوت بزرگوار بهتر از همگان می دانيد كه بسيارند كه در كسوت وكالت ولی 
در حقيقت، دشمن وكالت؛ آن ها كه به جای دفاع از حق و مظلوم، به جمع مال و جلب رضايت 
ظالم می انديشند؛ آنانند كه جای اعتالی وكالت، موجب ورود وهن به شان وكيل و وكالت می شوند.
آقای سردبير مجموع چنين افراد و عواملی ست كه تيشه ی نامهربانی بر درخت تناور وكالت می زند، 

نه من!
 اين يک اصل پذيرفته شده است كه دانايی توانايی می آورد و البته اين هر دو- دانايی و توانايی- 
غرور و ارجمندی و سربلندی می آفرينند. درد و دغدغه ی مِن نوعی آن جاست كه احساس می كنم 
توان و وزن دانستن و تجربه ی ما در ترازوی عدالت نسبت به حريف ناچيز می نمايد؛ كه البته در 

اين صورت به جايگاه عالی وكالت خدشه وارد می شود كه ما می خواهيم چنين مباد!
4- جناب آقای بزرگ نيا، اين ها را با شما می گويم نه از باب آن كه تنها پاسخی داده باشم، 
می گويم چون می دانم، در پشت پاسخ شما نيز، جز نيت و انگيزه ی پاک حفظ منزلت و استقالل 
وكال وجود ندارد؛ اما بايد دانست گفته های من يا گفت و گوهايی از اين جنس نيست كه به اين 
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جايگاه مقدس ضربه می زند؛ رسانه های گروهی به زعم برخی از آن روز چهره ی وكيل را تخريب 
كردند- البته با فرض اين كه عمدی در كارش وجود داشته باشد- كه ما پيش از آن وجدان و شرف 
خود را مجروح كرديم، وكيل در ديد مردمان كشور ما سودجويی لفاظ و بی پروا ترسيم نمی شود، 
از آن لحظه ای كه برخی از ما جز به سودجويی نينديشيدند، ما تا چه اندازه قدر خويش را دانستيم 
و با عملکردمان به شان خود و همکارمان توهين و بی احترامی ننموديم تا نهاد قضايی اين احترام از 
دست رفته را نگاه دارد؟ نهادهای موازِی غيرمستقل با وكالت از هنگامی پايدار ماندند و اينک حتا 
زمزمه ی ادغام آن با كانون به گوش می رسد كه بسياری از ما وكال به تنها چيزی كه نينديشيديم، 
كانون وكالی  آزمون های ورودی  از  انتقاد  بود....  برقراری عدالت  در  "استقالل"  تاثير  و  اهميت 
دادگستری، كارآموزی و اختبار نيز از همين دسته اند، هدف از آن جز تعالی نيست و گرنه هيچ عاقلی 
بنا ندارد تيشه به  ريشه ی خانواده ی خويش زند. هدف از آن يادداشت و البته پشت آن انتقادات 
همين مبانی و دردها خفته بود، ازين بابت، سپاس گزارم از شما، سپاس گزارم از كانون وكالی گيالن 
كه باعث می شود ناگفته های ضروری گفته شود و بی هيچ ترس و تهديد و تحديدی، انتشار يابد؛ 

نهايت اين راه، گوارا خواهد بود، بی گمان.
با احترام فراوان
كوهيار ُگردی
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س1-	لطفا	سابقه	ای	از	پيشينه	خانوادگی	و	محل	زندگی	و	تحصيل	خود	بفرماييد.
ج1- با سپاس از محبت شما كه امکان اين گفتگو را فراهم كرديد. بنده در بيست و يکم شهريورماه 
1323 درتهران از مادری كسمايی و پدری كه پدرش يزدی و مادرش رشتی بود، به دنيا آمدم. 
پدربزرگ پدری ام محمد وكيل التجار يزدی، نماينده دوره اول و دوم مجلس شورای ملی بود. جالب 
اينکه حوزه انتخابيه او گيالن بود، نه يزد!. علت اين بود كه او و پدرش سالها در بادكوبه)باكوی 
فعلی( تجارتخانه داشتند و پدربزرگم به علت كثرت رفت و آمد و تردد و توقف بين باكو و گيالن 
عماًل متوطن رشت شده بود. با خانمی گيلک)جنت خانم( ازدواج كرد. در رشت سکنی گزيد و 
باالخره نماينده تجار گيالن در مجلس شد. پدربزرگ مادری ام شيخ محمود كسمايی برادر حاج 
احمد كسمايی – متحد ميرزا كوچک خان- بود. پدرم كريم كشاورز فرزند ارشد پدر و مادرش بود. 
مادرم فرخنده نويدی كسمايی از اولين اعضای انجمن سعادت نسوان گيالن و از جمله اولين زنانی 
بود كه در رشت به روی صحنه تأتر رفت. پدرم كريم هم از بنيانگذاران انجمن فرهنگ گيالن بود. 

ما دو برادر و يک خواهر بوديم كه برادرم به رحمت حق پيوسته است.
بنده تحصيالت دبستانی را در دبستان فردوسی تهران، سه ساله اول متوسطه را در كالج البرز 
و دوره سه ساله رشته ادبی را در دارالفنون طی كردم. از دانشکده حقوق دانشگاه تهران ليسانس 
قضائی گرفتم سپس از دانشکده حقوق دانشکده ملی فوق ليسانس حقوق جزا )قبل از انقالب( و 

از دانشکده حقوق شهيد بهشتی فوق ليسانس خصوصی )بعد از انقالب( گرفتم.
بالفاصله پس از گرفتن ليسانس حقوق قضائی به خدمت سربازی رفتم و دوران خدمت را در 

به	كوشش:	به	كوشش:	سعيد	فهيم	خواه	-	فوژان	سيف

اين	شماره:	دكتر	بهمن	كشاورز مدارا، مروت، مماشات

پيشکســوتان
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پادگان جی، پادگان فرح آباد، كميته رنجر و كوهستان مركز پياده شيراز و مركز آموزش های نيروی 
هوايی در تهران سپری كردم. در سال دوم خدمت وظيفه – به طور همزمان- به كارآموزی وكالت 
مشغول شدم. پايان خدمت وظيفه با دريافت پروانه وكالت و تشکيل خانواده هم زمان شد. به نحوی 
كه صبح روز 1350/2/16 مراسم ايتان سوگند وكالت و عصر همان روز مراسم عقد و ازدواجم 
انجام شد. همسرم كه همراه و حامی من و فرزندانم بوده، دختر ستوان يکم عباس افراخته است. 
پدرش كه بعد از كودتا 28 مرداد تيرباران شد رشتی و مادرش اهل اروميه بود. دو فرزند داريم كه 

هر دو وكيل دادگستری هستند )دختر شهربانو بهارک و پسر كريم(.
از سال سوم دبيرستان به بعد همه تابستان ها را به كارهای مختلف مشغول بودم و با ورود به 
دانشگاه، اين اشتغال دوازده ماهه شد و تا كنون بی وقفه ادامه دارد. به نحوی كه حداكثر زمان بی 
كاری و مرخصی ام، هرگز از 30 روز تجاوز نکرده است)كه البته اين موارد هم نادر و استثنايی بوده(

س2-	عامل	اصلی	ايجاد	عالقه	به	رشته	حقوق	و	ورود	به	حرفه	وكالت	در	شما	چه	بوده	است؟
ج2- شايد اينکه قوم و قبيله ما هيچوقت مأمور دولت نبوده بلکه همواره به نوعی و تا حدی با 
حکومت مشکل داشته اند، به عنوان عاملی در وجدان ناخودآگاهم در انتخاب شغلی آزاد كه ذات 

آن با اجرای قانون و حمايت از مظلوم مالزمه دارد، بی تأثير نبوده است.
تأثير فريدون منو- شوهر خاله ام، اهل لشت نشاء- را كه بعداً افتخار كارآموزی در خدمتش 
را پيدا كردم، نمی توانم منکر شوم، كه از او نه فقط در حيطه كار وكالت، بلکه در زمينه معنويت 
و اخالق بسيار آموختم. همينطور چيزهايی كه در كودكی درباره كسانی كه دفاع از مرحوم دكتر 
مصدق را در دادگاه نظامی بر عهده داشتند، می شنيدم)مثل سرهنگ بزرگمهر(. حال آنکه در آن 
روزگار بيشتر افراد – الاقل در علن- از مصدق تبرا می جستند، مرا در پيوستن به حرفه ای با ويژگی 
مثبت جسارت و حکايت از مظلوم ترغيب كرد. اما آنچه به طور مشخص باعث شد عاليق درونی ام 
از قوه به فعل درآيد و برای »وكيل شدن« جازم شوم خواندن كتاب»جناياتی كه آمريکا را تکان داد« 
ترجمه همکار دانشمند و فقيدمان مرحوم »آلبرت برناردی« بود. اين كتاب مجموعه ای از پرونده های 
»ساموئل ليبووتيز«SAMUEL Libovitz وكيل جنايی مشهور نيويوركی است. اين كتاب را وقتی 
سال پنجم دبستان بودم برای اولين بار خواندم و البته در درک برخی مطالبش مشکل داشتن. پس 
از آن هر از چند گاهی باز هم آن را خوانده ام و باز هم خواهم خواند و امکان مطالعه كتاب های 
ديگری از اين نوع به زبان اصلی هرگز جذابيت آن را برايم از بين نبرده است. يک بار به مرحوم 
استاد برناردی عرض كردم اگر به علت اشتغال به وكالت چشم زخمی به من برسد مسؤوليتش با 

شماست.
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س3-	اگر	رشته	حقوق	را	انتخاب	نمی	كرديد،	كدام	حرفه	را	بر	می	گزيديد	و	چرا؟
ج3-شايد معلمی، شايد پزشکی و شايد نظامی گری. اما با اطمينان می گويم اگر ديگر بار از مادر 

زاده شوم، باز هم وكيل خواهم شد.

س4-	آيا	پس	از	تحصيل	رشته	حقوق	و	ورود	به	حرفه	وكالت،	آرمانها	و	اهداف	شما	محقق	
گرديد؟

ج4-آرمان ها و اهداف معنوی و كالن بنده- همچون ساير انسانهايی كه اهل معنی هستند، پايانی 
ندارد. زيرا بسياری از اين آرمانها ناچار مربوط می شود به چيزهايی كه برای ديگران، از نزديکان و 
دوستان خود گرفته تا همه مردم ايران بلکه جهان، می خواهيم. چون به اين اهداف نرسيده ايم و اين 

آرزوها تحقق نيافته است، ناچار پاسخ سؤال از اين جهت و در عالم معنی منفی است.
اما از جهت مادی و خرد، چون بر اين عقيده هستم كه اگر امکانات و مزايای مملکت را- با 
لحاظ و احتساب همه عوامل مؤثره-عادالنه تقسيم كنند قطعاً به بنده كمتر از آنچه رسيده است 

خواهد رسيد، پاسخ سؤال مثبت است.
باالخره هدف بنده هميشه اين بوده كه همواره »در حال شدن« و پويا باشم نه در حال»بودن« و 

ايستا. از اين جهت هم خدا را شاكرم كه در اين مورد هميشه لطفش شامل حالم بوده است.
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س5-	بهترين	و	بدترين	خاطره	شما	از	اين	شغل	چيست؟
ج5-در حرفه ما هر شکستی »بدترين« است و هر موفقيتی»بهترين«. البته هر دو اينها هم نسبی 
هستند. اما بدترين اين بدترين ها وقتی است كه موكلی به وكيل دروغ گفته و اطالعات غلط داده 
باشد و در دادگاه ناگهان با نتايج اين دروغگويی موكل مواجه شويم.چند موردی از اين نوع در 

زندگی حرفه ای خود داشته ام كه با يادآوری آنها عالقه ندارم.

س6-	اساتيد	شما	در	اين	حرفه	چه	كسانی	بودند؟	و	از	كدام	يک	از	وكال	و	حقوقدانان	بيشتری	
تأثير	را	پذيرفته	ايد؟

ج6- در زمينه وكالت متأسفانه مجال چندانی برای خوشه چينی از خرمن دانش همکاران معمر 
و پيشکسوت نداشتم. حتی از محضر مرحوم فريدون منو هم به علت اشتغال به خدمت وظيفه و 
در عين حال ويزيتوری داری، نتوانستم استفاده كنم و ناچار همواره – تا هم اكنون به خودآموزی 

مشغول بوده ام.
حقوق  و  جزا  ليسانس  فوق  در  چه  و  ليسانس  دوره  در  چه  حقوق،  آموزش  حيطه  در  اما 

خصوصی، خود را مرهون و مديون بزرگوارانی كه نام خواهم برد، می دانم:
دكتر سيد حسن امامی، دكتر علی آبادی)دادستان كل(، دكتر پرويز صانعی، دكتر محمدعلی 
انصاری را  پاد، دكتر دادبان، حجه االسالم دكتر صادقی )كه مکاسب شيخ  ابراهيم  معتمد، دكتر 

خدمتشان خوانديم(، دكتر گرجی، دكتر مهدی شهيدی، دكتر سيروس عظيمی.
»كالرنس  از  و  بوده  بنده  تحسين  مورد  هموارده  وكيل  عنوان  به  شاهکار  دكتر  مرحوم  البته 
ساموئل  بر  عالوه  شيکاگو(  )اهل  آمريکايی  مشهور  وكيل   CLARENCE DAROW»دارو

لبيويتز-پيشگفته- تأثير پذيرفته ام.

س7-	مختصری	در	خصوص	تأليف	هايتان	بفرمائيد	در	زمان	نگارش	اين	كتب	سعی	در	جبران	
چه	كمبودهای	تئوريک	داشتيد؟

ج7- آنچه نوشته ام و می نويسم، چه به صورت مقاله و يادداشت و چه به شکل كتاب، همواره يا 
برای پاسخگويی به يک نياز يا بيان موضع در قبال موضوعی است كه در مورد آن نظر خاصی دارم 

است، كه شايد گاهی اين ديديگاه ويژه با نظر اكثريت مغاير باشد.
بعضی نوشته هايم ماحصل كالسهايی است كه در جهاد دانشگاهی يا كانون های وكال – و يا هر 
دو- داشتم- مثل»آيين نگارش حقوقی«، »آيين تنظيم قراردادها« و»هنر دفاع در دادگاهها، استراتژی 

و تاكتيک«
كتاب »دادگاه های عام، پيشينه، ساختاتر و آيين دادرسی« در واقع نقدی است بر قانون تشکيل 
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دادگاه های عمومی و انقالب و »مجموعه محشای قانون تعزيرات، كه با كمک فرزندانم تأليف شد- 
با هدف منطبق كردن نظريات تفسيری مربوط به قانون مجازات عمومی سابق بر قانون مجازات 

اسالمی )قسمت تعزيرات(، تأليف شد.
كتاب های »سرقفلی و حق كسب و پيشه و تجارت« و »بررسی تحليلی قانون روابط مؤجر و 

مستأجر 1376« با توجه به نيازهای موجود تأليف شد. 
اولين فرهنگ حقوقی انگليسی به فارسی را در سال 1355 تأليف كردم كه تا كنون چندين بار 

تجديد چاپ شده است.
وكيل دادگستری و اخالق حرفه ای هم بسياری از مسائل اخالقی حرفه ما را در بر دارد و باز 

هم در پاسخ به يک نياز نوشته شده است.
به هر حال، انتقال تجربه ها و اطالعات هدفی است كه در نوشته هايم به آن توجه داشته ام و 
سعی دارم در فرصت باقيمانده-اگر فرصتی باقی باشد، گه اگر هم باشد، چندان دراز نيست- به اين 

كار ادامه دهم.

س8-	جايگاه	وكالت	و	قضاوت	در	مقايسه	با	يكديگر	در	جامعه	امروز	و	زمانی	كه	شما	در	
ابتدای	راه	بوديد	چگونه	بوده	است؟

ج8- انصافاً بايد بگويم جايگاه وكالت در آن روزگار به مراتب از حاال بهتر و مثبت تر بود. وكال 
در دادگاه ها و دادسراها و ساير مراجع از احترام و اعتبار بيشتری برخوردار بودند و برخورد خشن 
يا بی ادبانه با آنها بسيار نادر بود. وكيل زندانی نداشتيم. البته تا سال 1357 وكالی غير نظامی در 
دادگاه های دادرسی ارتش كه محاكمات متهمان سياسی را انجام می داد، پذيرفته نمی شدند. سوابق 
سياسی افراد مانعی برای ورود ايشان به حرفه وكالت نبود و بسياری از وكالی دادگستری مخالفان 
نفر  از 53  يکی  منو  فريدون  بنده مرحوم  مثاًل وكيل سرپرست  بودند.  شناخته شده رژيم سابق 
معروف بود همينطور مرحوم دكتر علينقی حکمی و مرحوم الموتی- كه حتی به وزارت دادگستری 
هم رسيد. كانون وكال به معنی واقعی مستقل بود و همه وكال در صورت داشتن سن و سابقه كافی 

و نداشتن محکوميت انتظامی مؤثر، كانديدای بالقوه عضويت در هيأت مديره محسوب می شدند.
در مورد جايگاه قضاوت بايد بگويم جايگاه بسيار واال و بااليی بود. قاضی به اينکه قاضی است 
افتخار می كرد. نظارت انتظامی بر قضات بسيار شديد و جدی بود و حتی وضع ظاهری و رفتار 
اجتماعی آنها را -عالوه بر زندگی قضائی و اداری شان – در بر می گرفت. قضات در ميان مردم هم 
جايگاه وااليی داشتند و –بنابر اصل –محترم و عزيز بودند. البته وضعيت اقتصادی هم چنان بود كه 

حقوق قاضی برای يک زندگی آبرومندانه و تقريباً مرفه)نه كاماًل مرفه( كفايت می كرد.
انحراف مالی يا اخالقی در ميان قضات استثنايی بود و چنين منحرفاتی خيلی زود، نه تنها در 
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حوزه خدمتشان، بلکه گاهی در سراسر ايران انگشت نما می شدند.
رابطه كانون وكالء و وزارت دادگستری حسنه و مبتنی بر احترام متقابل بود. به ياد دارم سالی 
را كه بين كانون و وزارت دادگستری توافق شد دادگاه ها در مرداد ماه تعيين وقت نکنند تا قضات 
و وكالء در آن ماه بتوانند به مرخصی و تعطيالت بروند. ضمناً مقامات قضايی بر مأمورين انتظامی 
تسلط و سيطره كامل داشتند و حد و مرز اين دو كاماًل مشخص بود و ضابطان دادگستری از هر قبيل 

می دانستند كه دادستان رئيسشان است و دادستان نيز با قاطعيت اعمال مديريت و رياست می كرد.
قضات مستقل بودند و اين استقالل در مراحل مختلف كارآموزی به ايشان تلقين و تأكيد می شد 
به نحوی كه اگر يک قاضی شخصاً صاحب جرأت و جسارت بود، حتی وزير دادكستری هم نمی 
توانست به او امر و نهی كند. نمونه ها و دادستان های بسياری در اين موارد به ياد دارم كه در حوصله 

اين مقال نيست.

س9-مهمترين	نياز	امروز	جامعه	وكالت	چيست؟
ج9-دوری گزيدن از تفرقه و سعی در همبستگی هر چه بيشتر. توسعه و تعميق آموزش، چه در 
كارآموزی و چه در ضمن كار، سعی برای آماده شدن جهت وكالت در دنيای امروز و در سطح 
جهانی و طبعاً و تبعاً نزديک شدن به استاندارد جهانی وكالت دعاوی كه مهمترين آن استقالل وكيل 

و كانون وكالست.

س10-	نظر	شما	در	خصوص	توانمندی	بانوان	در	امر	وكالت	چيست؟
ج10- بنده اصوالً با طبقه بندی مشاغل بر مبنای جنسيت مخالفم. اينکه بگويم زنان پزشک، زنان 
وكيل، زنان مدير و مانند اينها اصوالً درست نيست. اما در پاسخ پرسش شما بايد عرض كنم. خانم 
ها در كار وكالت بسيار موفق هستند و كارنامه خوبی دارند. مشکالتی كه برای وكال وجود دارد، 
برای زن و مرد يکسان است و البته شايد برای خانم های وكيل كمی بيشتر باشد كه با مشکالت 

اضافی هم به خوبی مقابله می كنند.

س11-	مهم	ترين	چالشی	كه	در	حال	حاضر	جامعه	وكالت	با	آن	روبرو	می	باشد،	چيست؟
ج11- در وهله اول داستان اليحه جامع قانون وكالت كه مهم ترين اولويت وكال و كانون ها و 
در مرحله دوم موضوع كثرت تعداد وكال و مشاورين حقوقی كه باعث عرضه خدمات وكالتی، به 
مراتب بيش از تقاضا، و مآالً كم كاری و بی كاری وكالء به ويژه وكالی جوان و تازه كار شده كه 

به خودی خود موجب فساد و اشکال می تواند باشد.
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س12-به	نظر	می	رسد	كه	بعد	از	استرداد	اليحه	بحث	انگيز	)قانون	جامع	وكالت	دادگستری(	
از	مجلس،	جامعه	وكالت	را	آرامشی	نسبی	فرا	گرفته	است.	آيا	بعقيده	شما	اين	آرامش،	موقتی	

است؟
ج12- توجه بفرماييد كه اليحه مسترد نشده، بلکه در دولت موجود است. البته در متن اوليه تغييرات 
مثبت بسيار داده شده است. اينکه دولت متن اصالح شده را به مجلس بفرستد يا آن را به قوه قضائيه 
اعاده كند، معلوم نيست. در عين حال طرح نمايندگان نيز فعاًل در كميسيون قضائی مجلس است. 
به هر حال هنوز هيچ اتفاق مثبت قطعی رخ نداده است. بنابراين كانون ها و اتحاديه بايد به هوش 

باشند تا با عمل انجام شده مواجه نشوند.

س13-	ظاهراً	موضوع	تعريف	جرم	سياسی،	مدتيست	دوباره	در	كميسيون	قضائی	مجلس	مطرح	
شده	است.	حتی	جنابعالی	در	اينمورد	مصاحبه	مفصلی	با	يكی	از	نشريات	داشته	ايد.	لطفًا	نظر	
خود	را	در	باب	جرم	سياسی	و	تعريف	مناسبی	از	آن	– آنطور	كه	بايد	باشد	– و	اساسًا	ضرورت	

آنرا	به	اختصار	برای	مخاطبين	نشريه	راه	وكالت	بيان	فرمائيد.
ج13-اگر همه متهمان از حداكثر امتيازات تأمينی و دفاعی برخوردار شوند و در مرحله اجرای حکم 
نيز وضعيت همين باشد، اصوالً به تعريف جرم سياسی شايد نيازی نباشد. اما در نظام هايی كه كه 
چنين نيست الزم است متهمان سياسی از مزايای ويژه در مرحله تحقيق و دادگاه و اجرا برخوردار 
شوند و اين مستلزم تعريف جرم سياسی است. از طرفی در نظام قضائی ما لزوم علنی بودن رسيدگی 
و حضور هيأت منصفه در مورد متهمان سياسی، تعريف اين جرم را ايجاب می كند. گمان می كنم در 
تعريف جرم سياسی به قصد و نيت مرتکب بايد توجه شود. در عين حال جرمهای توأم با خشونت 
نمی توانند سياسی تلقی شوند. به نظر می رسد محدوده تعريف جرم سياسی، عناوينی چون توهين 
و افترا و اشاعه اكاذيب و جرايم مطبوعاتی و اعمال موضوع ماده 16 قانون احزاب و جمعيت ها... 
می تواند باشد. آخرين متنی كه ديدم حاوی اين مطلب عجيب بود كه جرايم مأمورين دولت را 
به طور كلی سياسی تلقی كرده بود. به هر حال بايد پذيرفت كه تعريف جرم سياسی انصافاً كار 

دشواری است.

شايد	متجاوز	از	سی	و	اند	سال	كه	پرداخت	حق	الوكاله	پرونده	های	 س14-	سال	هاست	– 
تسخيری	به	وكال	مغفول	مانده،	در	حاليكه	مطابق	قانون،	بمنظور	تأمين	حق	فوق،	هر	ساله	بايد	
رديف	خاصی	از	بودجه	عدليه	به	اين	امر	اختصاص	يابد	كه	آخرين	تصريح	مقنن	در	مورد	
يا	عدم	 باب	تخصيص	 آئين	دادرسی	كيفری	است.	در	 قانون	 بحث،	قسمت	اخير	ماده	186	
تخصيص	بودجه	يا	تأمين	اعتبار	آن،	اطالعی	نداريم	ولی	واقعيت	قضيه،	مطالبات	حقه	اينطرف	
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و	بدهكاری	چندين	ساله	آنطرف	است.	آيا	برای	اين	تعلل	و	بی	اعتنايي،	توجيهی	قانونی	وجود	
دارد؟	آيا	)اسكودا(	در	اينمورد	كه	مبتال	به	همه	كانونهاست،	اقدامی	انجام	داده	است؟	استحضار	
ناگزير	 داريد	كه	بعلت	كثرت	روزافزون	پرونده	های	مربوط	در	دادگاهها،	شركت	و	حضور	
در	اين	قبيل	محاكم،	بخش	قابل	توجهی	از	اوقات	كاری	و	امور	وكالتی	همكاران	را	به	خود	

اختصاص	داده	است	و	خالصه	اينكه	:	چه	بايد	كرد؟
ج14- در اين مورد اعالمی به اسکودا نشده است. تا آنجا كه به ياد دارم حداقل يک سال اين وجه 
پرداخت شد و اصوالً عدم پرداخت آن محمل و موجبی ندارد. طبق قانون واسطه دريافت اطالعات 
و انعکاس آن به دولت، كانون مركز است. اميدوارم پس از آغاز تصدی ام در اسکودا، اين موضوع را 
با كمک كانون ها و كانون مركز پی گيری و حل كنم. بی گمان نتايج مثبت يا منفی پی گيری تابعی 

خواهد بود از نوع رابطه ای كه با دولت خواهيم داشت كه اميدوارم حسنه باشد.

س15-به	عنوان	سؤال	آخر	آيا	جامعه	وكالت	طی	سالهای	پر	تنش	اخير،	چيزی	از	دست	داده	
كه	محتاج	باز	پس	گيری	باشد؟	و	ديگر	اينكه	وظيفه	فردی	وكال	و	تكليف	جمعی	جامعه	وكالت	
برای	حفظ	دستاوردهائی	كه	استقالل	وكيل	در	جايگاه	دفاع	و	نهاد	وكالت	در	رأس	آنهاست	را	

در	چه	ميدانيد؟
ج15- جامعه وكالت قسمتهايی از استقالل خود را از دست داده كه بايد بازپس گرفته شود. همچنين 
وقار و وزن و حرمت وكيل در دادگاه ها همانند گذشته رعايت نمی شود و ناچار اين خدشه و 

نقصان به جايگاه اجتماعی وكيل هم سرايت می كند. اين ضايعات بايد ترميم شود.
اما وظيفه و تکليف فردفرد وكال اين است كه رفتار و اظهارنظرها و حتی ويژگی های ظاهری 
خود را چنان تنظيم كنند و ترتيب دهند كه هر يک به تنهايی مبلغ خوبی برای وكالت و وكال باشند. 
در زمينه رفتار جمعی هم، مثل هميشه همبستگی و اتحاد و فراموش كردن اختالفات شخصی 
و حفظ اسرار و مسائل خانواده وكالت در داخل خانواده و عدم توسل به اغيار در تعارضات و 

اختالفات قوياً مورد توصيه است.
از فرصتی كه به من داديد بسيار سپاسگزارم. زيرا از احساسم نسبت به گيالن و كانون گيالن و 
همکاران گيالنی به خوبی آگاه هستيد و الجرم نيک می دانيد درد دل با دوستان و همکاران كانون 

گيالن برای من چقدر مطبوع و مغتنم است.
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1-	مراجع	انتظامی	)دادسرا	و	دادگاه(:
الف:	دادسرا:

تعداد پرونده های مطروحه نزد دادسرای كانون وكالی دادگستری گيالن در شش ماهه ی دوم سال 
1391مجموعأ 45 فقره بوده كه از اين تعداد 22 فقره منجر به صدور قرار منع تعقيب، 4 فقره منتهی 
به صدور كيفرخواست و 3 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 ماهه ی دوم سال 
1391تعداد 16 فقره بوده كه در نهايت از اين تعداد 13 فقره پرونده مختومه  ومابقی در جريان 

رسيدگی است.

2-اداره	معاضدت	و	وكالت	تسخيری:
كميسيون معاضدت كانون وكالی دادگستری گيالن همواره پذيرا و پاسخگوی سئواالت و مشکالت 
حقوقی مراجعين محترم بوده است. شايان ذكر است كه از مجموع مراجعين در شش ماه دوم سا ل 

1391 تعداد 15 نفر حايز شرايط تشخيص، و به آنان وكيل معاضدتی اعطا گرديد.
وكالی  كانون  به  تسخيری  وكيل  تقاضای  فقره   71 تعداد  مجموع  در  ايام  اين  در  همچنين 

دادگستری گيالن واصل شد كه نسبت به تمامی آنها تعرفه وكيل به عمل آمد.

اخبار داخلي كانون گيالن

به كوشش: عليرضا امانی
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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 كشوركه مقرر بود 
به ميزبانی كانون مركز برگزار گردد، پيگيری شد. ليکن به علل نامعلوم كانون مذكور از برگزاری 

مسابقات امتناع ورزيد و اين مسابقات انجام نگرديد.
ب : دراين زمان چندين مرحله همايش پياده روی عمومی همکاران وكيل و كارآموز عضو كانون 

گيالن برگزار كه با استقبال همکاران مواجه گرديد.

4-	گزارشی	از	انجام	مراسم	تحليف	كارآموزان	وكالت	كانون	گيالن	:
در تاريخ 1391/12/10 با پيشنهاد كميسيون كارآموزی كانون وكالی دادگستری گيالن و تصويب 
هيأت مديره و همزمان با جشن سالگرد استقالل كانون وكالی دادگستری، مراسم تحليف 50 تن 
از همکاران محترم كارآموز كه به افتخار اخذ پروانه پايه يکم نائل گرديدند با حضور كليه وكالی 
دادگستری عضو كانون وكالی دادگستری گيالن و مدعوين برگزار گرديد كه در اين مراسم آقايان 
: بهمن كشاورز و آقای مجيد الهيان )قائم مقام محترم رياست كل دادگستری استان گيالن( به ايراد 

سخنرانی پرداختند.
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الف:صرفاً	جهت	اطالع	؛

1-قانون اصالح قانون دريائی ايران در تاريخ 1391/8/16 در مجلس شورای اسالمی تصويب و در 
تاريخ 1391/9/1 به تائيد شورای نگهبان رسيد.

در  بودجه سال 1391  قانون   )45( بند  به  تبصره  و يک   )44( بند  به  تبصره  الحاق يک  2-قانون 
تاريخ1391/8/23در مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ 1391/9/11به تائيد شورای نگهبان 

رسيد.
3-قانون قانون اصالح ماده )53( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران در تاريخ 
1391/10/6 در مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ 13911390/10/12به تائيد شورای نگهبان 

رسيد.
4-قانون اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري اسالمي ايران در تاريخ 1391/11/14 به تصويب 

مجلس شورای اسالمی  و در تاريخ 1391/11/4به تائيد شورای نگهبان رسيد.
5-آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و 

اصالحات بعدي در تاريخ 1391/10/24به تصويب مجلس شورای اسالمی رسيد.

	ب:متن	قانون	حمايت	خانواده	؛
قانون	حمايت	خانواده	:

	دادگاه	خانواده فصل	اولـ	
ماده1ـ به   منظور رسيدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از 
تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزه   های قضائی شهرستان به تعداد كافی شعبه دادگاه خانواده 

اخبار قوانين و مقررات

به كوشش: عليرضا امانی
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تشکيل دهد. تشکيل اين دادگاه در حوزه   های قضائی بخش
به تناسب امکانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول است.

تبصره1ـ از زمان اجرای اين قانون در حوزه قضائی شهرستانهايی كه دادگاه خانواده تشکيل نشده 
است تا زمان تشکيل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و 

مقررات اين قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسيدگی می   كند.
تبصره2ـ در حوزه قضائی بخشهايی كه دادگاه خانواده تشکيل نشده است، دادگاه مستقر در آن 

حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به كليه امور و دعاوی
خانوادگی رسيدگی می   كند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحالل آن كه در دادگاه خانواده 

نزديکترين حوزه قضائی رسيدگی می   شود.
ماده2ـ دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علی   البدل و قاضی مشاور زن تشکيل می   گردد. 
قاضی مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسی به   طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی 
اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج كند. قاضی انشاء   كننده رأی بايد در دادنامه به نظر قاضی مشاور 

اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذكر دليل نظريه وی را رد كند.
تبصره ـ قوه قضائيه موظف است حداكثر ظرف پنج سال به تأمين قاضی مشاور زن برای كليه 
دادگاههای خانواده اقدام كند و در اين مدت می   تواند از قاضی مشاور مرد كه واجد شرايط تصدی 

دادگاه خانواده باشد استفاده كند.
ماده3ـ قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده4ـ رسيدگی به امور و دعاوی زير در صالحيت دادگاه خانواده است:
1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم   زدن آن

2ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3ـ شروط ضمن عقد نکاح

4ـ ازدواج مجدد
5ـ  جهيزيه
6ـ  مهريه

7ـ نفقه زوجه و اجرت   المثل ايام زوجيت
8ـ  تمکين و نشوز

9ـ طالق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
10ـ حضانت و مالقات طفل

11ـ نسب
12ـ رشد، حجر و رفع آن
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13ـ واليت قهری، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط 
به آنان

14ـ نفقه اقارب
15ـ امور راجع به غايب مفقود   االثر
16ـ سرپرستی كودكان بی   سرپرست

17ـ اهدای جنين
18ـ تغيير جنسيت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم )12( و سيزدهم )13( قانون اساسی حسب 
مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب 1312/4/31 و 
قانون رسيدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات دينی ايرانيان زرتشتی، كليمی 

و مسيحی مصوب 1372/4/3 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگی می   شود.
تصميمات مراجع عالی اقليت های دينی مذكور درامور حسبی و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح 

و طالق، معتبر و توسط محاكم قضائی بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء می   گردد.
ماده5ـ  درصورت عدم تمکن مالی هريک از اصحاب دعوی دادگاه می   تواند پس از احراز مراتب 
و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزينه دادرسی، حق الزحمه كارشناسی، حق   الزحمه 
داوری و ساير هزينه   ها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موكول كند. همچنين در صورت 
اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانونی داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست 

فرد فاقد تمکن مالی وكيل معاضدتی تعيين می   كند.
تبصرهـ  افراد تحت پوشش كميته امداد امام خمينی )ره( و مددجويان سازمان بهزيستی كشور از 

پرداخت هزينه دادرسی معاف می   باشند.
ماده6 ـ مادر يا هر شخصی كه حضانت طفل يا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت 
برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين   صورت، دادگاه بايد 

در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی كند.
ماده7ـ دادگاه می   تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوی به درخواست يکی از طرفين در 
اموری از قبيل حضانت، نگهداری و مالقات طفل و نفقه زن و محجور كه تعيين تکليف آنها فوريت 
دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر كند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائی قابل 
اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصميم نکند، دستور صادرشده 
ملغی محسوب و از آن رفع اثر می   شود، مگر آنکه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر 

كند.
ماده8 ـ رسيدگی در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين 
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دادرسی مدنی انجام می   شود.
تبصرهـ  هرگاه خواهان خوانده را مجهول   المکان معرفی كند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه 

اعالم كند. دادگاه به طرق مقتضی در اين باره تحقيق و تصميم   گيری می   كند.
ماده9ـ تشريفات و نحوه ابالغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين   دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفين دعوی طرق ديگری از قبيل پست، نمابر، 
پيام تلفنی و پست الکترونيک را برای اين منظور به دادگاه اعالم كنند، دادگاه می   تواند ابالغ را به آن 

طريق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابالغ با دادگاه است.
ماده10ـ دادگاه می   تواند برای فراهم   كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست 

زوجين يا يکی از آنان حداكثر برای دو بار به تأخير اندازد.
ماده11ـ در دعاوی مالی موضوع اين قانون، محکوٌم    له پس از صدور حکم قطعی و تا پيش از 
شروع اجرای آن نيز می   تواند از دادگاهی كه حکم نخستين را صادر كرده است، تأمين محکوم  ٌ به را 

درخواست كند.
ماده12ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجين، زوجه می   تواند در دادگاه محل اقامت 
خوانده يا محل سکونت خود اقامه دعوی كند مگر در موردی كه خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول 

باشد.
ماده13ـ هرگاه زوجين دعاوی موضوع صالحيت دادگاه خانواده را عليه يکديگر در حوزه   های 
قضائی متعدد مطرح كرده باشند، دادگاهی كه دادخواست مقدم به آن داده شده است صالحيت 
رسيدگی را دارد. چنانچه دو يا چند دادخواست در يک روز تسليم شده باشد، دادگاهی كه صالحيت 

رسيدگی به دعوای زوجه را دارد به كليه دعاوی رسيدگی می   كند.
ماده14ـ هرگاه يکی از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی كه در ايران 
اقامت دارد برای رسيدگی صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند ولی يکی از آنان در 
ايران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساكن در ايران و اگر هر دو در ايران 
سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسيدگی صالح است. هرگاه هيچ   
يک از زوجين در ايران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صالحيت رسيدگی را دارد، مگر 

آنکه زوجين برای اقامه دعوی در محل ديگر توافق كنند.
ماده15ـ هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاكم و مراجع 
صالحيتدار محل اقامت خويش مطرح كنند، احکام اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نمی   شود مگر 

آنکه دادگاه صالحيتدار ايرانی اين احکام را بررسی و حکم تنفيذی صادر كند.
تبصره ـ ثبت طالق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگری های جمهوری اسالمی ايران به 
درخواست كتبی زوجين يا زوج با ارائه گواهی اجرای صيغه طالق توسط اشخاص صالحيـتدار كه با 
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پيشنهـاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به كنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذير 
است. ثبت طالق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طالق بائن نيز زوجه می   تواند طالق خود را با درخواست كتبی و ارائه گواهی اجرای صيغه 
طالق توسط اشخاص صالحيتدار فوق در كنسولگری ثبت نمايد.

در مواردی كه طالق به درخواست زوج ثبت می   گردد، زوجه می   تواند با رعايت اين قانون برای 
مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ايران مراجعه نمايد.

	مراكز	مشاوره	خانوادگی فصل	دومـ	
ماده16ـ به منظور تحکيم مبانی خانواده و جلوگيری از افزايش اختالفات خانوادگی و طالق و سعی در 
ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ الزم   االجراء شدن اين قانون 

مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاههای خانواده ايجاد كند.
تبصرهـ  در مناطقی كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستی وجود دارد دادگاهها می   

توانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند.
ماده17ـ اعضای مراكز مشاوره خانواده از كارشناسان رشته   های مختلف مانند مطالعات خانواده، 

مشاوره، روان   پزشکی، روان  شناسی، مددكاری اجتماعی، حقوق و فقه و
مبانی حقوق اسالمی انتخاب می   شوند و حداقل نصف اعضای هر مركز بايد از بانوان متأهل 
واجد شرايط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه رسيدگی به تخلفات اعضای 
مراكز مشاوره خانواده، شيوه انجام وظايف و تعداد اين مراكز و نيز تعرفه خدمات مشاوره   ای و نحوه 
پرداخت آن به موجب آيين   نامه   ای است كه ظرف شش ماه پس   از الزم االجراء شدن اين قانون 

به وسيله وزير دادگستری تهيه می شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه می   رسد.
ماده18ـ در حوزه   های قضائی كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده می   تواند 
در صورت لزوم با مشخص   كردن موضوع اختالف و تعيين مهلت، نظر اين مراكز را در مورد امور و 

دعاوی خانوادگی خواستار شود.
ماده19ـ مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره   ای به زوجين، خواسته های دادگاه 
را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ايجاد سازش می   كنند. مراكز مذكور در صورت 
حصول سازش به تنظيم سازش   نامه مبادرت و در غير اين   صورت نظر كارشناسی خود در مورد علل 

و داليل عدم سازش را به   طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعالم می   كنند.
تبصره ـ دادگاه با مالحظه نظريه كارشناسی مراكز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به 

صدور رأی می كند.
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	ازدواج فصل	سومـ	
ماده20ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طالق، رجوع و اعالم بطالن نکاح

يا طالق الزامی است.
ماده21ـ نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران در جهت محوريت و استواری روابط خانوادگی، 
نکاح دائم را كه مبنای تشکيل خانواده است مورد حمايت قرار می دهد. نکاح موقت نيز تابع موازين 

شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زير الزامی است:
1ـ باردارشدن زوجه

2ـ توافق طرفين
3ـ شرط ضمن عقد

تبصرهـ  ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده )20( اين قانون در دفاتر اسناد
رسمی ازدواج يا ازدواج و طالق مطابق آيين   نامه   ای است كه ظرف يک   سال با پيشنهاد وزير 
دادگستری به تصويب رئيس قوه قضائيه می   رسد و تا تصويب آيين   نامه مذكور، نظام   نامه   های 
موضوع ماده )1( اصالحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316/2/29 كماكان به قوت خود باقی است.
ماده22ـ هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يکصد و ده سّکه تمام بهارآزادی يا معادل آن باشد، 
وصول آن مشمول مقررات ماده)2( قانون اجرای محکوميت های مالی است. چنانچه مهريه، بيشتر از 
اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط مالئت زوج مالک پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به 

محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامی است.
ماده23ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف يک   ماه از تاريخ الزم    
االجراءشدن اين قانون بيماری هايی را كه بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آنها واكسينه شوند و نيز 
بيماری های واگيردار و خطرناک برای زوجين و فرزندان ناشی از ازدواج را معين و اعالم كند. دفاتر 
رسمی ازدواج بايد پيش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراكز مورد تأييد وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتالء به بيماری های موضوع 

اين ماده ويا واكسينه شدن طرفين نسبت به بيماری های مذكور را از آنان مطالبه و بايگانی كنند.
تبصرهـ  چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتياد و يا بيماری داللت كند، ثبت نکاح در صورت 
اطالع طرفين بالمانع است. در مورد بيماری های مسری و خطرناک كه نام آنها به   وسيله وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعيين و اعالم می   شود، طرفين جهت مراقبت و نظارت به مراكز 
تعيين   شده معرفی می   شوند. در مواردی كه بيماری خطرناک زوجين به تشخيص وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنين باشد، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل 

نيز باشد.
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	طالق فصل	چهارمـ	
ماده24ـ ثبت طالق و ساير موارد انحالل نکاح و نيز اعالم بطالن نکاح يا طالق در دفاتر رسمی ازدواج 

و طالق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش يا
حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده25ـ درصورتی كه زوجين متقاضی طالق توافقی باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره 
خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين می   توانند تقاضای طالق توافقی را از ابتداء در مراكز مذكور 

مطرح كنند.
در صورت عـدم انصراف متقاضی از طالق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص   كردن 

موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائی به دادگاه منعکس می   كند.
ماده26ـ در صورتی كه طالق، توافقی يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم 
امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام 

زوج به طالق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طالق مبادرت می   كند.
ماده27ـ در كليه موارد درخواست طالق، به جز طالق توافقی، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و 
سازش موضوع را به داوری ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأی صادر و 

چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند.
ماده28ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هريک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ 
ابالغ يک نفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل سی   سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی 

و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی كنند.
تبصره1ـ محارم زوجه كه همسرشان فوت كرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير 

شرايط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته می   شوند.
تبصره2ـ درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسی به ايشان يا استنکاف آنان 
از پذيرش داوری، هريک از زوجين می   توانند داور خود را از بين افراد واجد صالحيت ديگر تعيين و 
معرفی كنند. درصورت امتناع زوجين از معرفی داور يا عدم توانايی آنان دادگاه، خود يا به درخواست 

هريک از طرفين به تعيين داور مبادرت می   كند.
ماده29ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکليف 
جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت المثل ايام زوجيت طرفين مطابق 
تبصره ماده )336( قانون مدنی تعيين و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت 
هزينه های حضانت و نگهداری تصميم مقتضی اتخاذ می   كند. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگی 
عاطفی و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مکان مالقات وی با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين كند. 
ثبت طالق موكول به تأديه حقوق مالی زوجه است. طالق درصورت رضايت زوجه يا صدور حکم 
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قطعی داير بر اعسار زوج يا تقسيط محکوٌم    به نيز ثبت می   شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت 
حقوق مذكور به ثبت طالق رضايت دهد می   تواند پس از ثبت طالق برای دريافت اين حقوق از طريق 

اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام كند.
ماده30ـ در مواردی كه زوجه در دادگاه ثابت كند به امر زوج يا اذن وی از مال خود برای مخارج 
متعارف زندگی مشترک كه برعهده زوج است هزينه كرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات كند، 

می تواند معادل آن را از وی دريافت نمايد.
ماده31ـ ارائه گواهی پزشک ذی   صالح درمورد وجود جنين يا عدم آن برای ثبت طالق الزامی 

است، مگر آنکه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.
ماده32ـ در مورد حکم طالق، اجرای صيغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام   

خواهی يا ابالغ رأی فرجامی است.
ماده33ـ مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تاريخ ابالغ رأی فرجامی يا انقضای مهلت 
فرجام   خواهی است. هرگاه حکم طالق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طالق تسليم شود، 
در صورتی كه زوج ظرف يک هفته از تاريخ ابالغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين 
ابالغ می   كند برای اجرای صيغه طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور 
زوج و عدم اعالم عذر از سوی وی يا امتناع او از اجرای صيغه، صيغه طالق جاری و ثبت می شود و 
مراتب به زوج ابالغ می گردد. در صورت اعالم عذر از سوی زوج، يک نوبت ديگر به ترتيب مذكور 

از طرفين دعوت به عمل می   آيد.
تبصرهـ  دادگاه صادركننده حکم طالق بايد در رأی صادرشده بر نمايندگی سردفتر در اجرای صيغه 

طالق در صورت امتناع زوج تصريح كند.
ماده34ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسليم به دفتر رسمی ازدواج و طالق سه 
ماه پس از تاريخ ابالغ رأی قطعی يا قطعی   شدن رأی است. چنانچه گواهی مذكور ظرف اين مهلت 
تسليم نشود يا طرفی كه آن را به دفترخانه رسمی طالق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم 

در دفترخانه حاضر نشود يا مدارک الزم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حکم قانون از 
درجه اعتبار ساقط شود كليه توافقاتی كه گواهی مذكور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می   گردد.

ماده35ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طالق مراجعه و گواهی عدم امکان 
سازش را تسليم كند، درصورتی كه زوجه ظرف يک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين 
اخطار می   كند برای اجرای صيغه طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور 

زوجه صيغه طالق جاری و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطالع زوجه می رسد.
تبصرهـ  فاصله بين ابالغ اخطاريه و جلسه اجرای صيغه در اين ماده و ماده )34(
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اين قانون نبايد از يک هفته كمتر باشد. در مواردی كه زوج يا زوجه مجهول   المکان باشند، دعوت 
از شخص مجهول   المکان از طريق نشر آگهی در جرايد كثير   االنتشار يا هزينه درخواست   كننده به 

وسيله دفترخانه به عمل می   آيد.
ماده36ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، درصورتی   كه 
زوجه بنا بر اعالم دادگاه صادركننده رأی و يا به موجب سند رسمی در اجرای صيغه طالق وكالت 

بالعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صيغه طالق و ثبت آن نيست.
ماده37ـ اجرای صيغه طالق با رعايت جهات شرعی در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور 

سردفتر انجام می   گيرد.
ماده38 ـ در طالق رجعی، صيغه طالق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می   
شود ولی ثبت طالق منوط به ارائه گواهی كتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطّلقه در 
منزل مشترک تا پايان عده است، مگر اين   كه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق 
رجوع، صورتجلسه طالق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکميل و طالق ثبت می   شود. 
صورتجلسه تکميل   شده به امضای سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طالق می   رسد. در 
صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صيغه طالق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می   شود. در 

هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طالق ثبت می شود.
ماده39ـ در كليه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش يا

حکم طالق بايد از سوی دادگاه صادركننده رأی نخستين گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج 
و طالق ارائه شود.

	حضانت	و	نگهداری	اطفال	و	نفقه فصل	پنجمـ	
ماده40ـ هركس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف كند يا مانع اجرای آن شود يا 
از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی   نفع و به   دستور دادگاه صادركننده رأی نخستين تا 

زمان اجرای حکم بازداشت می   شود.
ماده41ـ هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به مالقات، حضانت، نگهداری و ساير امور 
مربوط به طفل برخالف مصلحت او است يا در صورتی كه مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر 
خودداری كند ويا مانع مالقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی   حق شود، می   تواند در خصوص 
اموری از قبيل واگذاری امر حضانت به ديگری يا تعيين شخص ناظر با پيش   بينی حدود نظارت وی 

با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضی اتخاذ كند.
تبصره ـ قوه قضائيه مکلف است برای نحوه مالقات والدين با طفل ساز و كار مناسب با مصالح 

خانواده و كودک را فراهم نمايد.
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آيين نامه اجرائی اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهيه می شود و به تصويب رئيس 
قوه قضائيه می   رسد.

ماده42ـ صغير و مجنون را نمی توان بدون رضايت ولی، قيم، مادر يا شخصی كه حضانت و 
نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طالق 
به محل ديگر يا خارج از كشور فرستاد، مگر اينکه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و 
با درنظر گرفتن حق مالقات اشخاص ذی حق اين امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با 
خـارج كردن صغيـر و مجنون از كشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمين بازگرداندن صغير و 

مجنون تأمين مناسبی اخذ می كند.
ماده43ـ حضانت فرزندانی كه پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی 

قهری يا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خالف مصلحت فرزند تشخيص دهد.
ماده44ـ درصورتی كه دستگاههای اجرائی موضوع ماده )5( قانون مديريت خدمات كشوری 
مصوب 1386/7/8، ملزم به تسليم يا تمليک اموالی به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال با 

تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينه   های متعارف زندگی بايد
در اختيار شخصی قرار گيرد كه حضانت و نگهداری محجور را عهده   دار است، مگر آنکه دادگاه 

به نحو ديگری مقرر كند.
ماده45ـ رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات 

اجرائی الزامی است.
ماده46ـ حضور كودكان زير پانزده سال در جلسات رسيدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد 

ضروری كه دادگاه تجويز می   كند ممنوع است.
ماده47ـ دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب   النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت 

نفقه آنان را تعيين می   كند.
تبصره ـ درمورد اين ماده و ساير مواردی كه به   موجب حکم دادگاه بايد وجوهی به طور مستمر 
از محکوٌم    عليه وصول شود يک بار تقاضای صدور اجرائيه كافی است و عمليات اجرائی مادام كه 

دستور ديگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می   يابد.

	حقوق	وظيفه	و	مستمری فصل	ششمـ	
ماده48ـ ميزان حقوق وظيفه يا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و ساير وراث قانونی وی و نحوه 
تقسيم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از كشوری، لشکری، تأمين اجتماعی و ساير صندوقهای 

خاص به ترتيب زير است:
1ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظيفه يا مستمری وی برخوردار می   گردد و ازدواج وی مانع 
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دريافت حقوق مذكور نيست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، 
بيشترين مستمری مالک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظيفه يا مستمری به تساوی بين آنان و 
ساير وراث قانونی تقسيم می   شود.

2ـ دريافت حقوق بازنشستگی يا از كارافتادگی، مستمری از كارافتادگی يا بازنشستگی حسب مورد 
توسط زوجه متوفی مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمری متوفی نيست.

3ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور تا سن
بيست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی كه معلول از كار افتاده نيازمند باشند يا اشتغال به 
تحصيالت دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از كمک هزينه اوالد، بيمه و مستمری بازماندگان يا 

حقوق وظيفه والدين خود برخوردار می گردند.
4ـ حقوق وظـيفه يا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـاير وراث قانونی

كليه كاركنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده )87( قانون استخدام كشوری مصوب 1345/3/31 و 
اصالحات بعدی آن و با لحاظ ماده )86( همان قانون و اصالحيه   های بعدی آن، تقسيم و پرداخت 

می گردد.
تبصرهـ  مقررات اين ماده در مورد افرادی كه قبل از اجراء شدن اين قانون

فوت شده   اند نيز الزم   االجراء است.

	مقررات	كيفری فصل	هفتمـ	
ماده49ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طالق يا فسخ نکاح اقدام يا پس 
از رجوع تا يک ماه از ثبت آن خودداری يا در مواردی كه ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن 
امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و يا حبس تعزيری درجه هفت 
محکوم می   شود. اين مجازات در مورد مردی كه از ثبت انفساخ نکاح و اعالم بطالن نکاح يا طالق 

استنکاف كند نيز مقرر است.
ماده50ـ  هرگاه مردی برخالف مقررات ماده )1041( قانون مدنی ازدواج كند،

به حبس تعزيری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهی به نقص عضو 
يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج عالوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيری درجه پنج و اگر به مواقعه 
منتهی به فوت زن منجر شود، زوج عالوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيری درجه چهار محکوم می   شود.
تبصرهـ  هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی يا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربيت زوجه 
در ارتکاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيری درجه شش محکوم می   

شوند. اين حکم در مورد عاقد نيز مقرر است.
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ماده51 ـ هر فرد خارجی كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده )1060( قانون مدنی و يا بر خالف 
ساير مقررات قانونی با زن ايرانی ازدواج كند به حبس تعزيری درجه پنج محکوم می   شود.

ماده52ـ  هركس در دادگاه زوجيت را انکار كند و سپس ثابت شود اين انکار بی اساس بوده است 
يا برخالف واقع با طرح شکايت كيفری يا دعوای حقوقی مدعی زوجيت با ديگری شود به حبس 

تعزيری درجه شش ويا جزای نقدی درجه شش محکوم می   شود.
اين حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذكور نيز كه با وجود علم به زوجيت، آن را در دادگاه 
انکار كند يا علی   رغم علم به عدم زوجيت با طرح شکايت كيفری يا دعوای حقوقی مدعی زوجيت 

گردد، جاری است.
ماده53ـ  هركس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه 
نفقه ساير اشخاص واجب   النفقه امتناع كند به حبس تعزيری درجه شش محکوم می   شود. تعقيب 
كيفری منوط به شکايت شاكی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکايت در هر زمان 

تعقيب جزائی يا اجرای مجازات موقوف می   شود.
تبصرهـ  امتناع از پرداخت نفقه زوجه  ای كه به موجب قانون مجاز به عدم تمکين است و نيز نفقه 

فرزندان ناشی از تلقيح مصنوعی يا كودكان تحت سرپرستی مشمول مقررات اين ماده است.
ماده54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداری كند يا مانع مالقات طفل با 
اشخاص ذی   حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به 

حداكثر مجازات مذكور محکوم می  شود.
ماده55ـ  هر پزشکی كه عامداً بر خالف واقع گواهی موضوع مواد )23( و )31( اين قانون را صادر 

يا با سوء   نيت از دادن گواهی مذكور خودداری كند، بار اول به محروميت
درجه شش موضوع قانون مجازات اسالمی از اشتغال به طبابت و بار دوم و باالتر به حداكثر 

مجازات مذكور محکوم می   شود.
ماده56 ـ هر سردفتر رسمی كه بدون اخذ گواهی موضوع مواد )23( و )31( اين قانون يا بدون 
اخذ اجازه   نامه مذكور در ماده )1060( قانون مدنی يا حکم صادرشده درمورد تجويز ازدواج مجدد 
يا برخالف مقررات ماده )1041( قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام كند يا بدون حکم دادگاه يا گواهی 
عدم امکان سازش يا گواهی موضوع ماده )40( اين قانون يا حکم تنفيذ راجع به احکام خارجی به ثبت 
هريک از موجبات انحالل نکاح يا اعالم بطالن نکاح يا طالق مبادرت كند، به محروميت درجه چهار 

موضوع قانون مجازات اسالمی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.
ماده57ـ  آيين   نامه اجرائی اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستری به تصويب رئيس قوه قضائيه 

می   رسد.
ماده58ـ  از تاريخ الزم   االجراءشدن اين قانون، قوانين زير نسخ می   گردد:
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1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 1310/5/23
2ـ قانون راجع به انکار زوجيت مصوب 1311/2/20

3ـ قانون اصالح مواد )1( و )3( قانون ازدواج مصوب 1316/2/29
4ـ قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317/9/13

5ـ  قانون اعطاء حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 1364/5/6
6ـ  قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365/4/22

7ـ قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 1367/1/23
8ـ  قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 1373/12/21 به جز بند )ب( تبصره )6( آن و 

نيز قانون تفسير تبصره   های »3« و »6« قانون مذكور مصوب 1373/6/3
9ـ مواد )642(، )645( و )646( قانون مجازات اسالمی مصوب 1375/3/2

10ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بيست و يکم )21( 
قانون اساسی مصوب 1376/5/8

11ـ قانون تعيين مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب   1376/8/11
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ

اول اسفندماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس  شورای  اسالمی تصويب شد و در تاريخ 
1391/12/9 به تأييد شورای نگهبان رسيد.

ج:آراء	وحدت	رويه	؛
1 = رأي وحدت رويه شماره 726 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صالحيت دادگاه 

رسيدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال :
   ماده 4 قانون ثبت احوال مصّوب 1355 كه دادگاه محل اقامت خواهان را صالح براي رسيدگي 
به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال اعالم كرده است برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آيين دادرسي 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني با مقررات اين قانون مغايرت ندارد؛ بنا به مراتب رأي شعبه 
هجدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد موافق قانون تشخيص و به اكثريت آراء تأييد 
مي گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري براي 

شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها الزم االتباع است. 

2	-	رأی	وحدت	رويه	شماره	727	هيأت	عمومی	ديوان	عالی	كشور	راجع	به	صالحيت	دادگاه	
رسيدگی	به	مجازات	حمل	و	نقل،	مخفی	كردن	و	نگاهداشتن	سالح	و	مهمات	به	طور	غيرمجاز	:

چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصّوب 1312/12/29 كه مقصود از قاچاق اسلحه را 
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وارد كردن به مملکت و يا صادركردن از آن يا خريد و فروش و يا حمل و نقل و يا مخفی كردن و 
نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان كرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات 
و دارندگان سالح و مهمات غيرمجاز مصّوب 1390/6/7 لغو گرديده و در ماده يک اين قانون قاچاق 
سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت كنترل واردكردن آنها به كشور يا خارج نمودن آنها از كشور به 
طور غيرمجاز تعريف شده است، لذا به نظر اكثريت اعضای هيأت عمومی ديوان عالی كشور خريد 
و فروش، حمل و نقل، مخفی كردن و نگاهداشتن سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت كنترل به طور 
غيرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسيدگی به اين جرايم در صالحيت دادگاه عمومی است. 
اين رأی به استناد ماده 270 قانون آيين  دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری صادر 

شده و برای شعب ديوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است.

	3	-	رأی	وحدت	رويه	شماره	728	هيأت	عمومی	ديوان	عالی	كشور	با	موضوع	نحوه	رسيدگی	
به	پرونده	های	قاچاق	كاال	و	ارز	:

 تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتی راجع به قاچاق كاال و ارز مصّوب 1374/4/12 
مجمع تشخيص مصلحت نظام كه رسيدگی به پرونده های موضوع اين قانون را تابع تشريفات آيين 
دادرسی قرار نداده است داللت بر غيرقابل تجديدنظر بودن آراء دادگاه ها در خصوص جرايم موضوع 
قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول كلی حقوقی »تجديدنظر احکام«، ماده 232 قانون آيين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری بر آراء دادگاه ها در اين موارد حاكم است، بنابراين 
رأی شعبه شانزدهم ديوان عالی كشور در حدی كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء 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 شعب ديوان عالی كشور و دادگاه ها الزم االتباع است.

4	-	رأی	شماره	945	هيأت	عمومی	ديوان	عدالت	اداری،	موضوع	عدم	پذيرش	اعاده	دادرسی	از	
احكامی	كه	قبل	از	قانون	ديوان	عدالت	اداری	مصوب	سال	1385	صادر	شده	است	:

نظر به اين كه مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتيه است و به گذشته تسری ندارد مگر اين 
كه در خود قانون به آن تصريح شده باشد و در قانون ديوان عدالت اداری مصوب سال 1385 بر تسری 
مفاد احکام مقرر در قانون به گذشته حکمی بيان نشده است، بنابراين پذيرش اعاده دادرسی از احکامی 
كه قبل از قانون مذكور صادر شده است، موجبی ندارد و رأی شعبه هفتم ديوان عدالت اداری به شماره 
دادنامه 1298ـ 1388/10/21 در حدی كه مفيد معنی ياد شده می باشد صحيح و موافق مقررات است. 
اين رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداری برای شعب ديوان و ساير مراجع 

اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است.
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ضمناً مطلع شديم همکاران ذيل، در غم از دست دادن عزيزان خود به سوگ نشسته اند. 
ضمن ابراز همدردی با آنان، آمرزش روح از دست رفتگان را از خداوند منان خواستاريم:

آقايان:	كيان	بی	آاليش،	بهمن	حيدری	نژاد،	محمدحسين	ذرعی،	سيدحسن	سجادی،	
ميركمال	سيدی،	سيامک	صفاتی،	محمد	علوی	پرست،	عليرضا	فتحی	پور،	محمود	

كامران	زاده،	پيام	محتشمی	معالی،	ميرتقی	هاشمی.
خانم	ها:	مهرزاد	تقی	زاده،	فتانه	رمضانی،	سوزان	و	سونيا	شاهسار،	فرشته	كمائی	

كما،	فاطمه	كوهی	جيد

تسليت

ياد و خاطره دو همکار ارجمند؛ مهدی كيوانی و اردشير خوشنويس را 
گرامی داشته، از خداوند منان برای روح آن عزيزان، آرامش ابدی و برای 

بازماندگان، صبر و سالمتی مسئلت داريم.

اردشير	خوشنويسمهدی	كيوانی
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