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سخن سردبير
به نام آنكه هستی، نام از او يافت 

درنگی بر يک تفسير نادرست

دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در رسيدگی به اعتر اض اشخاصی كه خود را مشمول بند )د(1 الحاقی 
1373/04/15 ماده ی 8 اليحه ی قانونی استقالل كانون وكال )مصوب 1333/12/05( دانسته و تقاضاهايشان 
مبنی بر صدور پروانه ی وكالت توسط كانون ها رد شده بود، با استنباطی خاص از بند )د( مورد اشاره، 
اعتراضات را وارد و موجه دانسته و طی احکام صادره، كانون های وكال را به صدور پروانه ی وكالت بنام 

شاكيان مکلف كرد!2
استدالل كانون ها در رد تقاضای شکات اجماالً اين است كه: علی فرض اينکه متقاضيان در دوره ی خدمت 
سی ساله )سمت های حقوقی( هم داشته اند، مادام كه دوره ی كارآموزی مقرر- نصف مدت حسب تصريح 
بند)د(- را مطابق )شرح وظايف(مصوب سپری نکرده و در اختبار كتبی و شفاهی پايان دوره ی كارآموزی 
قبول نشوند، واجد صالحيت علمی برای اخذ پروانه ی وكالت نخواهند بود. در مقابل، استدالل قضات محترم 
دادگاه عالی در نقض ديدگاه كانون ها، معطوف بند )د( و مبنی برِصرف انجام نصف مدت كارآموزی است 

و اينکه: ضرورت قانونی انجام اختبار، در قانون ملحوظ نگرديده است!
اينک قبل از ورود در باب اين يا آن استدالل، الزم است ابتدائاً معلوم شود كه منظور مقنن از )سمت حقوقی( 
چيست؟ قدر مسلم اين است كه موضوع اشتغال متصديان اين سمت، لزوماً بايد )اعمال حقوقی( باشد. شايد 
كارشناسان و يا نمايندگان حقوقی ادارات، نزديکترين مصاديق واجدين )سمت های حقوقی( باشند. چرا كه 

1. ماده ی 8 اليحه قانونی استقالل: )) به اشخاص زير، پروانه وكالت درجه ی اول از طرف كانون وكال داده می شود:
 ... د )الحاقی 15/ 04/ 1373(: »كليه ی كسانی كه دارای ليسانس حقوق قضائی يا گواهی پايان تحصيالت عاليه از حوزه ی علميه ی قم با 
حداقل پنج سال سابقه ی كار متوالی يا 10 سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نيروهای 
مسلح باشند و بعد از اجرای اين قانون با داشتن سی سال سابقه ی خدمت بازنشسته شوند، بدون داشتن شرط سن، با داشتن نصف مدت 

كارآموزی«
2. الف- دادنامه ی شماره ی 257 مورخ 1388/07/12 مبنی بر محکوميت كانون وكالی همدان

ب- دادنامه ی شماره 74 مورخ 1390/02/24 مبنی بر محکوميت كانون وكالی خوزستان
ج- دادنامه ی شماره ی 441 مورخ 92/09/26 مبنی بر محکوميت كانون وكالی گيالن، به ترتيب صادره از شعب اول، دوم و اول دادگاه عالی 

انتظامی قضات. 
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حد اقل به نمايندگی، سابقه ی مداخله در دعاوی را دارند. ولی حتی در اين فرض نيز، ِصرف مداخالت اين 
اشخاص در برخی پرونده ها آن هم با موضوعاتی مشابه، نفساً نمی تواند مثبِت صالحيت و بضاعت علمی 
ايشان باشد. زيرا تحصيل مهارت های علمی و حرفه ای در عرصه ی فراخ و بسيار گسترده ی مباحث و مفاهيم 
پيچيده ی حقوق، مستلزم كسب تجربه ی مستمر و كار عملی است و در قامت يک كارآموز وكالت اين است 
كه: فرآيند های علمی و عملی هجده ماه كارآموزی تحت نظارت احد از وكالی مجرب از طريق شركت 
در انواع محاكمات مدنی و جزايی با موضوعات مختلف طی مدت فوق ضمن تکليف به تهيه ی گزارش از 
آن ها را گذرانده و هم چنين با االصاله بعنوان )وكيل( در دعاوی مختلف- البته با رعايت نصاب و محدوده ی 
قانونی مقرر- شركت كرده و در نهايت، در آزمون اصلی يعنی اختبار كتبی و شفاهی پايان دوره ی كارآموزی، 
قبول شده باشد. اين ترتيب، منطقی ترين طريق تربيت يک وكيل دادگستری و سپس تشخيص وی به عنوان 
متخصصی واجد صالحيت است. استثناء مشمولين بند های الف، ب و ج ماده ی 8 و هم چنين تبصره ی 1 
ماده ی مرقوم از اليحه ی قانونی استقالل3 از حيثيت عدم لزوم رعايت ترتيبات فوق- انجام كارآموزی- به 
جهت آن است كه قضاِت داراِی سابقه ی قضائِی مد نظر قانون گذار، فرايند كسب مهارت های علمی درما 

نحن فيه را عماًل پشت سر گذاشته اند. 
برمی گرديم به موضوع بحث با طرح اين سؤاالت كه: 

1-مراد قانون گذار از دارندگان سمت های حقوقی، چه كسانی هستند؟
2- آيا عدم اشاره به )اختبار( بعد از پايان مدت كارآموزی مشمولين بند )د(، ناشی از:

الف- غفلت قانون گذار است، يا
ب- مفروض دانستن صالحيت علمی مشمولين، و يا

ج- بداهت لزوم شركت كارآموز در اختبار و توفيق در آن به عنوان تکليفی موظف؟
در پاسخ بايد گفت: مشمولين بند )د( در حقيقت كارمندان و يا مديران دفتر ادارات می باشند كه تصدی 
امور اداری پرونده های حقوقی سازمان های متبوع از قبيل ارسال اخطاريه ها، احضاريه ها، دادنامه ها و... را 
برعهده دارند- مانند آنچه در تشکيالت عدليه جاری است- يا همان طوری كه در صدر مقال گفته شد، در 
لباس كارشناس يا نمايندگان حقوقی سازمان های متبوع، در محاكم شركت می كنند كه طبعاً وصف اشتغال 
در)سمت حقوقی( از ايشان ساقط است. زيرا مراد قانون گذار تحصيل تجربه از طريق مباشرت در امر قضا و 
يا دفاع است نه انجام كار اداری ِصرف. اين قبيل مداخالت، كه وجه اداری آن اساساً غالب بر وجه حقوقی 

3. بند الف- كسانی كه دارای 10 سال متوالی يا 15 سال متناوب سابقه ی قضائی بوده و ال اقل پنج سال رياست با عضويت دادگاه داشته باشند. 
ب- كسانی كه دارای دانشنامه ی ليسانس بوده و 5 سال سابقه ی خدمات قضائی داشته باشند. 

ج- ) اصاًلحی 15/ 04 / 1373( نمايندگان مجلس شورای اسالمی با گذراندن يک دوره ی كامل نمايندگی كه دارای ليسانس قضائی يا گواهی 
پايان تحصيالت سطوح از حوزه ی علميه ی قم و پنج سال سابقه ی كار قضائی در محاكم. 

تبصره ی 1 ماده 8 اليحه قانونی استقالل: )) كسانی كه دارای دانشنامه ی ليسانس بوده و دو سال سابقه ی قضائی داشته باشند، از انجام دوره ی 
كارآموزی معاف می باشند...«
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آن است، خصوصيتی ندارد كه متضمن كسب تجربه و مهارت علمی و عملی در عرصه ی حقوق باشد، مگر 
آن كه اين اشخاص واجد يکی از شرايط ماده 32 قانون آئين دادرسی مدنی بوده و اطالق عنوان )نماينده ی 

حقوقی( در مورد ايشان، محرز و بال شبهه باشد. 
از طرفی، از شأن و مرتبت قانون گذار حکيم و دانشمند دور است كه قايل به مفروض بودن صالحيت علمی 
دو گروه فوق الذكر خصوصاً گروه نخست باشد. هم چنين غفلت مقنن )موضوع بند الف صدرالذكر( نيز 
بعيد و دور از ذهن به نظر می رسد. زيرا نفس تصريح مقنن به )انجام كارآموزی( در بند )د(، بدين معناست 
كه قانون گذار بر خالف مشمولين بند های الف، ب، ج و تبصره ی ذيل ماده ی 8 اليحه ی قانونی استقالل كه 
عموماً دارای سابقه ی قضائی می باشند، قايل به )كارآموز( بودن مشمولين بند )د( است، و اقتضای كارآموزی 
ولو به نصف مدت- نيز مطابق مادتين 436 و 544 آيين نامه ی اليحه ی قانونی استقالل مصوب آذر ماه 1334 
اين است كه كارآموز بر اساس فرآيندی مشخص و با ضابطه: »تکاليف مقرره را انجام داده و از عهده ی اختبار 

بر آيد )و تنها در اين صورت است كه به وی(، پروانه ی وكالت داده خواهد شد«. 
به عبارت ديگر، بداهت موضوع به حدی است كه قانون گذار، تصريح به )اختبار(را با توجه به روند قهری 
)كارآموزی وكالت(، زايد دانسته است. چه، عدم لزوم )اختبار( با وصف تصريح به انجام كارآموزی، در واقع 
وضع تکليفی عبث و بی حاصل برای مکلف بوده و چنين رويکردی از واضع حکيم، بعيد است. زيرا بدون 
)اختبار(، احراز انجام تکاليف مقرره توسط كارآموز و خصوصاً تشخيص صالحيت علمی وی مطلقاً ممکن 
نخواهد بود. نتيجه آنکه، غفلت نه از قانون گذار، كه تفسير نادرست از قانون است، بدون آنکه توجه شود آثار 
خارجی اين قبيل تفاسير چه خواهد بود. به عالوه، نکته ی مطرح شده در بند )د( الحاقی، موضوعی مجرد 
و انتزاعی و جدا از اصول كلی حاكم بر مقررات وكالت در باب كارآموزی نيست و محل مناقشه نيز دقيقًا 
در اختالف اين دو نوع نگرش يعنی غلبه ی تفسير انتزاعی بر تفسير مبتنی برمنطق حقوق در احکام صادره ی 
دادگاه محترم عالی انتظامی قضات و نتيجه ی آن هم معطل ماندن قانون در قبال تفاسيری نادرست و شايد 

مبتنی بر مصلحت است. 

 والسالم

4. ماده ی 36 آئين نامه ی اليحه ی قانونی استقالل كانون وكالء : ))كارآموز موظف است در دوره ی كارآموزی، تکاليف ذيل را تحت نظر 
كانون انجام دهد:

1- كارهای معاضدت قضائی كه از طرف شعبه ی معاضدت قضائی يا رئيس كانون به او ارجاع می شود. 2- حضور در سخنرانی ها 3- 
حضور در جلسات دادرسی مدنی و كيفری... 4- تهيه گزارش چند پرونده كه به او رجوع می شود 5- كاركردن در كانون... 6- كاركردن 

نزد يکی از وكالء با سابقه ی دادگستری«
5. ماده ی 44 آيين نامه ی اليحه ی قانونی استقالل كانون وكالء: »چنانچه كارآموز تکاليف مقرره را انجام داده و از عهده ی )اختبار( برآيد، 

پروانه ی وكالت درجه يک به او داده خواهد شد.«
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بهمن	اصغری

درآمدی برضرورت دخالت و نظارت وكيل

كارشناس	ارشد	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی

مقدمه
فارغ از علت و شيوه و هدف ناظر 
اجتماع،  يک  تشکيل  و  تأسيس  بر 
و  حيات  حق  كه  پيداست  ناگفته 
و  آسايش  از  برخورداری  و  آزادی 
و  حقوق  رديف  در   ، و...  امنيت 
كه  است  اشخاص  مسلم  امتيازات 
ارزش های  مغاير  آن ها،  به  تعرض 

انسانی محسوب است. 
ايجاب  اجتماعی  زندگی 
می نمايد تا اشخاص به انجام اموری 
منع  امور  برخی  انجام  از  و  مکلف 
و  اجبار  مهم،  اين  نتيجه ی  شوند، 
در عين حال آزادی عمل اشخاص 
ممنوعيت ها،  و  وظايف  اين  است؛ 
منصرف بر نظم اخالقی و نيز نظم 
عمومی )مبتنی بر اصول و ارزش ها 
يعنی  جامعه(  بقای  ضامن  و 
معارض  اقدام  كه  تعادلی  چرخه ی 
واكنشی  به  منجر  آن،  قبال  در 
از  احساسی  انگيزشی  و  هيجانی 
است  می شود  عموم  و  آحاد  سوی 
اين  به  تعرض  قبال  در  جامعه،  كه 

اهداف  به  وصول  باب  از  و  نظم 
كيفری  حقوق  به  مجازات ها، 
متوسل شده و امکان دخالت كيفری 
)توسط دستگاه عدالت كيفری و در 
و  قانونی  تشريفات  و  اصول  قالب 
بدو  از  دادرسی(،  آيين  به  موسوم 
مرحله ی  تا  متهم  بر  اتهام  انتساب 
مالک  و  جامعه  حقوق  استيفای 
است؛  كرده  پيش بينی  را  مقنن  نظر 
به  می توان  اصول،  اين  مصاديق  از 
اصل تساوي افراد در مقابل قانون و 
دادگاه ها، اصل علني بودن رسيدگي 
شکنجه ی  منع  اصل  محاكمه،  و 
بودن  درجه اي  دو  اصل  متهم، 
رسيدگي، اصل برائت، اصل تساوی 
بودن  قانوني  اصل  و  و...  سالح ها 
و  جامعه  حقوق  مبنای  بر  دادرسي 

متهم اشاره نمود. 
)و  جامعه  كه  رو  آن  از 
دستگاه  و  آن  منصوب  نماينده ی 
عدالت كيفری( در سايه ی حکومت 
و  تعقيب  بر  را  خود  برائت،  اصل 

كيفر محق دانسته و اقدام به اعمالی 
را بر خود جايز مي داند، طبعًا متهم 
نيز  جامعه  بنيادين  اصول  نقض  به 
آن،  مهم ترين  و  حقوقی  شايسته ی 
آن،  لوازم  از  و  دفاع  تدارک  حق 
بود؛ زيرا  اختيار وكيل خواهد  حق 
جرم  وقوع  به  وقتي  اصل،  به  بنا 
آن  داليل  و  شده  حاصل  يقين 
و  فرصت  بايد  لزومًا  باشد،  محرز 
تا  شود  اعطاء  متهم  به  الزم  امکان 
] با تدارک دفاع [ برائت خود را به 
اثبات برساند، )بکاريا، 8631؛ 07( 
مقابل  نهاد  كه  است  درحالي  اين 
 ،] آن  ايادی  و   [ دادسرا  يعني  وي 
مجهز به كليه ي وسايل كشف جرم 
و برخوردار از نيروي انساني بسيار 
عمومي  تجهيزات  و  امکانات  و 
بوده )صابر، 6831؛ 441(  بي شمار 
لوازم  اين  حداقل  از  بعضًا  متهم  و 
عماًل  هرچند  و  نيست  برخوردار 
قائل  دو  اين  ميان  توازني  نمي توان 
شد اما نيل به يک دادرسي منصفانه، 
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ايجاب مي نمايد تا متهم در شرايطي 
كاماًل آزاد و در حالي كه از تمامي 
دفاع  براي  الزم  تضمين هاي 
برخوردار است، مورد محاكمه قرار 
چه   )231 2831؛  )اميدي،  گيرد. 
آنکه، اين متهم است كه بايد با فراغ 
بال، به دفاع در برابر ادعای مطروح 
عليه خود اقدام نمايد و اين فرض 
جز در سايه ي اصولی چون تساوی 
بهره مندی  در  خاصه  و  سالح ها 
و  نظارت  و  وكيل  وجود  از  متهم 
راهکارهای  ارائه ي  و  وی  هدايت 
قانونی و  پرتو حقوق  قانونی و در 

انسانی حاصل نخواهد شد. 
حضور  كه  نيست  ترديدي 
وكيل در طول يک دادرسي كيفري، 
قانونی  حقوق  تأمين  براي  تضمينی 
ضروريات  و  نتايج  اهم  از  و  متهم 
به  نيل  اساساً  و  عادالنه  دادرسی 
اجتماع  يک  بنيان  كه  است  عدالتی 
اعمال  اما،  است  گرفته  قرار  آن  بر 
اين حق، به تبع مراحل رسيدگی و 
ميزان و معيار تأثير آن نزد مقنن، مقيد 
به شروطی است كه نه تنها موجب 
دادرسی  چرخه ی  صحيح  گردش 
ترازوی  كفه های  بلکه  می گردد 

عدالت را به ميزان مساوی در اختيار 
قرار  متهم  و  عمومی  حقوق  مدعی 
حقوق،  تقابل  اين  در  تا  می دهد 
تبع  به  و  اراده ی جامعه  مورد  آنچه 
آن قانون گذار است، اعمال شود كه 
جز آن، اساس يک دادرسی معلول و  

ای بسا مخدوش خواهد بود. 
در  شده،  ياد  مراتب  به  بنا 
و  مفهوم  بررسی  با  مقاله  اين 
بيان  به  عادالنه،  دادرسی  اصول 
ضرورت هايی كه حضور وكيل را در 
يک محاكمه ی كيفری ايجاب و بلکه 

الزم می نمايد، پرداخته می شود. 

	الف.	مفهوم	و	اصول	ناظر	بر	دادرسي	عادالنه
مقنن، آيين دادرسی كيفری را مجموعه ای از اصول و مقرراتي دانسته كه بر كشف و تحقيق جرايم، 
تعيين وظايف و  احکام و  اجراي  نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر،  تعقيب مجرمان، 
اختيارات مقامات قضايي حاكم است. 1 قانون گذار در اين فروض، اساساً متأثر از برخی از اصول 
تغييرناپذير قانون اساسی و در مقام بيان قواعد و ترتيباتی شکلي است كه علی االصول می بايست 
ضامن حقوق اصحاب دعوی و خاصه متهم، بر اساس اصل احترام و حمايت از كرامت انساني و در 
قالب يک دادرسي عادالنه باشد. بديهي است، درک اين وصف از مقررات، محتاج به فهم مفهوم و 
ماهيت دادرسي عادالنه و بررسي اصول حاكم بر آن است كه در اين بند مورد بررسي قرار مي گيرد. 

1.	مفهوم	دادرسي	عادالنه
اصول حاكم بر دادرسي كيفري، از يک سو موجب تضمين حقوق و آزادي هاي فردي و رعايت 
حقوق دفاعي متهمان و از سوي ديگر موجب دفاع از حقوق جامعه در برابر رفتار مجرمانه و 
تأمين منافع آن و مآالً، تثبيت نظم عمومي در فرآيند يک دادرسي ضابطه مند مي شود بدين اعتبار، 
بر  ناظر   [ اجتماعی  اجراي عدالت  به  تأمينات مربوط  از حقوق و  دادرسی عادالنه، مجموعه اي 
از  اين مؤلفه ها [ و  برابری و تساوی حقوقی و تضمين  امکانات و  توزيع عادالنه ی آزادی ها و 
حقوق مسلم شهروندان جامعه محسوب و در حقيقت، فرآيندی است در حوزه ی دخالت حقوق 
كيفری و برای صيانت از حقوق جامعه و كرامت انسانی. بدين بيان، گرچه خصيصه ی ذاتی حقوق 
اساسی  ارزش های  و  اصول  به  لکن خود محدود  است  آحاد جامعه  آزادی های  تحديد  كيفری، 
جامعه و متبلور در اساسنامه ی آن يعنی قانون اساسی بوده و دادرسی عادالنه نيز از نتايج مسلم و 

1. ماده ي 1 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي  و انقال ب در امور كيفري، 1387
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بديهی اين محدوديت ها است كه امروزه در قوانين اساسی و عادی ملل و اسناد و معاهدات ميان 
آنان مشهود بوده و تضمين هايی نيز بر آن انديشيده شده است؛ اين قواعد و اسناد، جهات عديده ی 
حقوق و آزادي هاي افراد را از جمله تساوي افراد در برابر قانون، حاكميت قانون بر نظام جرايم 
و مجازات ها و نتايج حاصل از آن، ممنوعيت شکنجه و آزار و تحميل مجازات هاي غيرانساني، 
ممنوعيت دستگيري و بازداشت خودسرانه، حقوق ناظر بر وضع بازداشت شده از قبيل اطالع فوري 
از علل دستگيري و بازداشت، حق اطالع از نوع اتهام، حق حضور فوري در برابر دادگاه، حق 
رسيدگي به اتهام در مدت زمان معقول، تساوي افراد در برابر دادگاه، حکومت اصل )مسلم( برائت، 
منصفانه بودن محاكمه، برخورداري از تضمين هاي دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصيت انساني 
متهمان، لزوم جبران زيان هاي وارد بر بازداشت شدگان يا محکومان بي گناه، منع محاكمه و مجازات 
مجدد و حق درخواست تجديدنظر و... شامل است، چنانکه مواد نوزدهم و بيستم اعالميه ي حقوق 
از راه  اين كه محکوميتش  تا  بشر اسالمي )اعالميه ي قاهره( مقرر می نمايد: متهم، بي گناه است 
محاكمه ي عادالنه اي كه همه ي تضمين ها براي دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد و دستگيري يا 
محدود ساختن آزادي يا تبعيد، يا مجازات هر انساني جايز نيست مگر به مقتضاي شرع و نبايد او 
را شکنجه ي بدني يا روحي كرد يا با او به گونه اي حقارت آميز يا سخت يا منافي حيثيت انساني 
رفتار كرد و يا اينکه، برابر ماده ي نهم ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی )1966( كه دولت های 
امضاء كننده، متعهد به اجرای آن هستند هيچکس نبايد تحت بازداشت و يا دستگيری خودسرانه 
قرار گيرد و هيچ كس نبايد از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی كه قانون و مقررات آئين 
دادرسی حکم كند، هر كسی كه دستگير می شود بايد در زمان بازداشت، داليل دستگيری به اطالع 
او رسانده شود و بايد بدون درنگ هر اتهامی كه عليه او وجود دارد، به اطالعش رساند، هر كسی 
كه به اتهام جرمی دستگير و يا بازداشت می گردد، بايد بی درنگ در مقابل قاضی يا ديگر مقام مجازی 
كه به وسيله قانون، قدرت قضائی را اعمال می كند، آورده شود و شايسته است كه در مدت معقولی 
دادرسی شود و يا آزاد گردد. نبايد بازداشت و انتظار دادرسی افراد به صورت قاعده ي عمومی و 
كلی درآيد ولی در هر مرحله از رسيدگی قضايی، )متهم( ممکن است با تضمين آزادی )موقت( 
جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موكول گردد، هر كسی كه به موجب دستگيری و 
يا بازداشت از آزادی اش محروم می گردد، حق دارد روند دادخواهی را با فرض اينکه دادگاه بدون 
تأخير در مورد غيرقانونی بودن بازداشتش تصميم گيرد، دنبال نمايد تا اگر بازداشت او غير قانونی 
است )قاضی( دستور به آزادی او دهد و نيز برابر ماده ي چهاردهم اين ميثاق، همه افراد در مقابل 
دادگاه ها و ديوان های دادگستری )از حقوق( برابر برخوردارند. در امور تصميم گيری هر اتهامی عليه 
فرد و يا )عليه( حقوق و تعهدات مدنی او، هر كس بايد حق داشته باشد كه )اتهامات او( به وسيله ي 
يک دادگاه قانونی، صالحيت دار، مستقل و بی طرف، به طور منصفانه و علنی رسيدگی شود و وقتی 
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مصلحت زندگی خصوصی طرفين دعوی اقتضا كند و يا تا حدی كه دادگاه در شرايط خاصی علنی 
بودن )جلسات( را زيان آور به مصالح دادگستری بداند، )محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و يا 
قسمتی از دادرسی( امکان دارد اما حکم صادره در امور كيفری و يا مدنی بايد علنی باشد مگر آن كه 
مصلحت افراد جوان ايجاب نمايد و يا روند دادرسی، مربوط به اختالفات زناشويی يا سرپرستی 
اطفال باشد، هر كس كه به ارتکاب جرمی متهم شده است اين حق را دارد كه بی گناه فرض شود 
تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود، در مورد قطعی شدن جرم عليه فرد، هر كس حق دارد كه با 
تساوی كامل، از حداقل حقوق تضمين شده ای چون حق آگاهی فوری از اتهام، حق داشتن فرصت 
و مهلت كافی برای تدارک دفاع و حق داشتن وكيل و حق محاكمه ي حضوری و دفاع علی الرأس 
يا توسط وكيل و چنانچه وكيل ندارد و در صورتی كه مصالح دادگستری اقتضاء می نمايد و )نيز( 
در صورتی كه توانايی كافی برای پرداخت حق الوكاله نداشته باشد، بدون پرداخت هزينه ای، وكيلی 
برای او تعيين گردد، دو مرحله ای بودن رسيدگی و حق تجديدنظرخواهی و اعاده ي دادرسی از 
سوی محکوم، و... ، و در عين حال اعالميه ي جهاني حقوق بشر )1945( مقرر نموده است؛ تمام 
افراد بشر آزاد به دنيا می آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند، هر كس می تواند بدون هيچ 
گونه تمايز، خصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده ي سياسی يا هر عقيده ي ديگر 
و هم چنين مليت، وضع اجتماعی، ثروت، والدت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و كليه ي 
آزادی هايی كه در اعالميه ي حاضر ذكر شده است، بهره مند گردد، هر كس حق زندگی، آزادی و 
امنيت شخصی دارد، هيچ كس را نبايد مورد ظلم و شکنجه و رفتار يا كيفری تحقيرآميز، موهن، يا 
خالف انسانيت و شأن بشر قرار داد، همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعيض 
و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند، در برابر اعمالی كه حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز 
قرار بدهد و آن حقوق به وسيله ي قانون اساسی يا قانون ديگری برای او شناخته شده باشد، هر كس 
حق رجوع به محاكم ملی صالحه دارد، احدی را نمی توان خود سرانه توقيف، حبس يا تبعيد نمود، 
هركس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله ي دادگاه مساوی و بی طرفی، منصفانه و علنًا 
رسيدگی بشود و چنين دادگاهی درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايی كه به او توجه پيدا 
كرده باشند، اتخاذ تصميم بنمايد، هر كس به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد 
تا وقتی كه در جريان يک دعوای عمومی كه در آن كليه تضمين های الزم برای دفاع از او تأمين شده 
باشد، تقصير او قانوناً محرز گردد، هيچ كس برای انجام يا عدم انجام عملی كه در موقع ارتکاب، 
آن عمل به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی شده است، محکوم نخواهد شد. به 
همين طريق هيچ مجازاتی شديدتر از آنچه كه در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت، درباره 

احدی اعمال نخواهد شد؛ 
اين حقوق از ضروريات زندگی بشر در جوامع متمدن تلقی شده و حال سوال اينجاست كه آيا 
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همگان آگاه بر اين حقوق و آزادی های مقرر در قواعد قانونی اند؟ طبعاً نمی توان انتظار اين آگاهی 
را از آحاد مردمان يک جامعه داشت، پس چگونه می توان به تدارک و استيفاي اين حقوق در قبال 
دستگاه عدالت كيفری كه تمامی امکانات جامعه به وی تفويض و تحويل شده است، نائل آمد؟ 
و چگونه می توان در موارد نقض اين حقوق، توسط اشخاصی كه خود را مختار در اعمال قواعد 
قانونی فرض نموده و يا احياناً آگاه بر حدود اختيار خود و حقوق ديگران نيستند، به اعاده ي وصف 
حادث مبادرت نمود؟ و... . قطعاً اين امور برای افراد ناآگاه وصول نخواهد شد مگر توسط فردی 

آگاه كه جواز دفاع از محق را دريافت نموده است. 

2.	اصول	ناظر	بر	دادرسی	عادالنه
آنگونه كه بيان شد، اصول دادرسي كيفري، 2 از يک سو موجب تضمين حقوق و آزادي هاي فردي 
و رعايت حقوق متهم و دفاع از حقوق جامعه در برابر رفتارهای مجرمانه و از سوي ديگر مبناي 
تدوين و تصويب قواعد قانونی دادرسي كيفري و موجب تثبيت نظم عمومي است. مسلم است كه 
منشأء اين اصول و قواعد قانونی متأثر از آن در يک جامعه، قانون اساسی است و نه اراده ي نظام 
سياسی حاكم بر آن چه آنکه در اصل، اين قانون مبين حقوق آحاد جامعه و عدالت مورد مطالبه ی 
از مراحل يک  اين اصول، در هريک  تأثير و تسری  بديهی است، محل و زمان  بوده است.  آن 
دادرسی متفاوت خواهد بود، به طوری كه در مرحله ي تحقيقات مقدماتی، اصولی چون برائت )در 
سايه ي اصولی چون اصل قانونی بودن جرايم و مجازات ها، حاكم بر جميع قواعد ماهوي و شکلي 
و مستند و مستدل بودن آرای دادگاه ها( بر وضع يک متهم، لزوم رعايت مواعد توقيف متهم، حق 
وی بر پيش گرفتن سکوت و بر داشتن وكيل و خاصه در جرايم مهم، ممنوعيت اكراه و شکنجه، 
اصل بی طرفی مقام رسيدگی كننده و مصونيت و استـقالل و امنيت قضايي و شغلی وی، قواعد 
ناظر بر بازداشت موقت و ديگر تأمين های قابل صدور در قبال متهم و... ، از اصولی محسوب اند 
كه ممکن است رعايت يا عدم رعايت آن ها از سوی مقام تحقيق كه تمامی امکانات و وجه غالب 
و نيز اغلب سالح ها را در دست دارد، موجب مجازات متهم يا عدم آن شده و از طرفی، اصول 
ديگری مانند اصل دو درجه اي بودن رسيدگي، اصل شخصی بودن مجازات ها و نيز اصل توجه به 
شخصيت متهم و... ، نيز در مرحله ي رسيدگی نزد دادگاه مؤثر خواهد بود، حال سؤال اين است كه 
آيا تمامی اين اصول را می توان پاسداشت يا اجرا نمود؟ آيا رعايت تمامی اين قواعد را می توان از 
متهمي كه غالباً مشرف بر مقررات و حقوق خود نيست و يا دادرسي كه در عين مواجه بودن با تورم 
قوانين كيفری، در هر روز، ای بسا ده ها پرونده را زير و رو كرده و با موارد عديده از رفتارهای ضد 
اجتماعی و هر آن با واقعه ای نامأنوس مواجه است، توقع داشت؟ و... . قطعاً چنين انتظاری مقدور 
2. civil procedure principles



11

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

نبوده و بدين سبب دخالت فرد مؤثر ديگری كه با فراغ بال و آسودگی خاطر بيشتری، به تدقيق در 
موضوع و قواعد قانونی مبادرت می نمايد، الزم و ضروري مي نمايد. طبعاً اين وظيفه، متأثر از يکی 
از اصول بديهی و مسلم دادرسی منصفانه، يعنی حق متهم در برخورداری از وكيل، بر عهده ی وكيل 
دادگستری متبحر و زبردستی است كه به امور موكل اهتمام می نمايد. بالترديد حضور وكيل در طول 
يک دادرسي، تضمينی براي تأمين حقوق قانونی موكل و اساساً نيل به عدالت است. حاصل اينکه، 
اين حق از اهم نتايج و ضروريات دادرسی عادالنه و به بيان بهتر، دادرسی منصفانه است. نتيجه 
اينکه، مقتضای عدالت در دادرسی، وقوف متخاصمين يک دعوی بر حقوق قانونی خويش بوده و 

امروزه اين مهم جز با دخالت وكيل به دست نمی آيد. 

ب.	سابقه	ي	تقنيني	وكالت	دادگستری	و	ضرورت	دخالت	و	نظارت	وكيل	در	دادرسی	
كيفری	

قبل از پرداختن به بحث اصلی، ضروری است تا مختصری در خصوص سابقه ی تاريخی و تقنينی 
مربوط به وكالت در دادگستری بيان شود. 

1.	سابقه	ي	تقنيني	وكالت	دادگستری
قانون در حل اختالفات  به روزگار شروع حکومت  پيدايش هنر وكالت دادگستری را معطوف 
اشخاص و عدم كارآيی دخالت زور در آن دانسته اند؛ بررسی تاريخ تمدن و سرگذشت تکامل ملل، 
مؤيد آن است كه همواره كسانی بوده اند كه مطابق شرايط و اوضاع جامعه و با آگاهی از قوانين، برای 
ديگری و به نام ديگری، امر دفاع و احقاق حق را به عهده می گرفتند؛ ) كاتبی، بی تا؛ 209(  قانون گذار 
ايرانی، نخستين بار اين فرض را در فصل چهارم از قانون اصول تشکيالت عدليه و محاضر شرعيه 
و حکام صلحيه مصوب 1290/4/26 مورد توجه قرار داد. مطابق  ماده ی 236 اين قانون، وكالي 
عدليه بر دو قسم بودند؛ رسمي و غير رسمي و وكالي رسمي اشخاصي محسوب می شند كه شغل 
خويش را وكالت در محاكم قرارداده و بدين  صفت معرفي شده  بودند و وكالي غير رسمي كساني 
بودند كه عمل به وكالت را شغل خود قرار نداده و اگر وكالتي مي كردند بر سبيل اتفاق بود. برابر اين 
قانون، وكالی رسمی و در اصل وكالی دادگستری واجد صفاتی مشخص بوده و از طريق امتحانی 
كه در تهران در وزارت عدليه و در واليات، در محاكم استيناف با حضور مدعي العموم استيناف 
معمول می شد، تصديق نامه ی الزم برای اين شغل را دريافت می نمودند؛ مبحث دوم از مبحث ياد 
شده اختصاص به تکاليف وكيل در قبال دادگاه و موكل، در حدود وكالت و به طوري كه در قوانين 
شرع و نظامات عدليه مقرر بوده، داشته و بدين ترتيب، يکی از تضمينات ضروری دادرسی منصفانه 
نخستين بار مورد توجه جامعه ی ايرانی و مقنن وقت قرار گرفت. الزم به ذكر است، اين قانون 
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به موجب قوانين 25 حمل 1302 و 27 تير ماه 1307 نسخ و اصاًلح شد؛ در 1290/8/18،  قوانين 
موقتي اصول محاكمات حقوقي تصويب و حدود دخالت وكيل در دادرسی توسعه يافت. مواد 
عديده ی اين قانون )هرچند در امور حقوقی(، مؤيد آن است كه مبنای بسياری از قواعدی كه اكنون 
در مقررات شکلی حاكم، دخالت وكيل دادگستری را تجويز می نمايد، در اين قانون و نيز قانون 
بعد از آن بنا نهاده شده است. با تصويب  قوانين موقتي محاكمات جزايي ) آيين دادرسي كيفري( 
در تاريخ 1291/5/30، )و مطابق ماده ی 210 اين قانون( مدعيان خصوصي مجاز شدند تا شخصًا 
يا توسط وكيل شکايت نمايند. برابر  ماده ی 242 اين قانون، طرفين مرافعه، اعم از اينکه محق بودند 
يا خير، حق اختيار و تعيين وكيل يافتند. مواد ديگری از اين قانون نيز مبين حق حضور و دفاع 
وكيل در دادرسی كيفری پيش بينی شده بود؛  قانون موقتي رسيدگي به شکايات از احکام صادره 
از محاضر شرعيه مصوب 1301/5/27،  قانون موقت راجع به تصرفاًت در قانون اصول محاكمات 
شرعيه،  محاضر  از  احکام صادره  از  به شکايات  رسيدگي  حقوقي، مصوب 1302/2/31،  قانون 
مصوب 1304/11/21،  قانون اصول تشکيالت عدليه مصوب 1307/4/27،  قانون محاكمات نظامي، 
مصوب 1307/4/30،  قانون تسريع محاكمات، مصوب 1309/4/3،  قانون راجع به محاكمات جنايي 
مصوب 1309/5/1،  قانون اعسار و افالس و اصاًلح قانون تسريع محاكمات، مصوب 1310/8/25، 
 قانون اصاًلح اصول محاكمات جزايي، مصوب 1311/3/10،  قانون متمم اصاًلح اصول محاكمات 
جزايي، مصوب 1311/7/12،  قانون وكالت مصوب 1314/6/20 و اصاًلحات بعدی آن، هريک نوعًا 

اصحاب دعوی را مجاز به اختيار وكيل دادگستری نمود. 
قانون آيين دادرسی مدنی، مصوب 6/25/ 1318، اصحاب دعوا را مکلف نمود تا بعضاً اقدامات 
خود در محاكم را از طريق وكالی دادگستری معمول نمايند. اين مقرره مبنای الزامی شدن حضور 
وكيل در دادرسی در تاريخ دادگستری بوده اما اين الزام، به موجب قانون الحاق موادي به آيين 
آيين  مواد  از  قسمتي  اصاًلح  قانوني  مطابق  اليحه  شد؛  متوقف   1319/10/29 مصوب  دادرسی، 
دادرسي كيفري، مصوب 1335/11/30 متهم مجاز شد تا يک نفر از وكالء رسمي دادگستري را 
همراه خود داشته و وكيل متهم بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه بازجويي  مي توانست 
مطالبي را كه براي روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا اجراء قوانين الزم بداند به بازپرس تذكر 

دهد.  
در قانون مربوط به تشکيل دادگاه اطفال بزهکار، مصوب 1338/9/10، اتخاذ وكيل تسخيری 
برای طفلی كه مرتکب جنايت شده بود، تکليف شده و متعاقباً و برابر قانون اصاًلح پاره ای از قوانين 
دادگستري، مصوب 1356/3/25، در نقاط مالک نظر وزارت دادگستری، اقامه ي تمام يا بعضی از 
دعاوی حقوقی و نيز شکايت از آراء و دفاع از آن ها در دادگاه های دادگستری با دخالت وكيل 
دادگستری امکان پذير و الزامی شده اما بعد از انقالب اسالمی 1357، حضور وكالی دادگستری 
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برای دفاع از موكلين خود، دستخوش سليقه ی محاكم شد آنگونه كه، هيأت عمومی ديوان عالی 
كشور، طی رأی وحدت رويه ی شماره 173 هـ 1363/8/1، رديف 371/62 چنين اظهار نظر نمود: 
نظر بر اين كه در اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، براي حق استفاده از وكيل، اهميت 
خاصي منظور گرديده و از طرفي با توجه به ماده 9  قانون تشکيل محاكم جنايي و مستنبط از مقررات 
تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 اليحه قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي، مصوب 20 شهريور 1358 و 
 اصاًلحيه هاي بعدي آن، با لحاظ بخشنامه مورخ 61/7/17 شوراي نگهبان، داراي اعتبار قانوني است، 
مداخله وكيل تسخيري  در صورتي كه متهم شخصًا  وكيل تعيين نکرده باشد، در محاكم كيفري و در 
موردي كه مجازات اصلي آن جرم اعدام يا حبس دائم باشد، ضروري است. بدين جهت و هرچند 
رويه ی قضايی، ضرورت حضور وكيل را مقيد به نوع و ميزان مجازات رفتار ارتکابی متهم نمود با 
اين حال، برابر بخشنامه ی 1363/9/28 شوراي عالي قضايي، دادگاه ها و دادسراها مکلف به پذيرش 
در 1370/7/11،  ماده  اما  مطروحه  شدند؛  پرونده هاي  در  وكيل  عنوان  به  اشخاص،  اين  دخالت 
واحده ی انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي، به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. 4 
مطابق اين مقرره، اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل داشته و كليه ی دادگاه هايي كه به موجب قانون 
تشکيل مي شوند، مکلف به پذيرش وكيل بوده و نيز اصحاب دعوي در دادگاه ويژه روحانيت نيز 
حق انتخاب وكيل از ميان روحانيون صالح داشته و ضمناً هر گاه به تشخيص ديوان عالي كشور، 
محکمه اي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب نمايد، حکم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي 
بار  اول موجب مجازات انتظامي درجه 3 و براي مرتبه دوم، موجب انفصال از شغل قضايي بوده 
و نهايتاً وكيل در موضع دفاع، از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا، برخوردار مي باشد؛ الزم به 
ذكر است، قوه ی قضاييه از اين مقرره به ضرورت پذيرش وكيل دردادگاه ها ياد كرد چنانچه در 
بخشنامه ی لزوم پذيرش وكالي متهمان به خروج غير قانوني از كشور در مراجع قضايي ، ابالغی 

1371/9/4 مقرر شده است. 5
  كتاب دوم از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري در 1378/6/28 
تصويب و تاكنون حاكم است. مطابق ماده ي 128 اين قانون؛ متهم مي تواند يک نفر وكيل همراه 

3.  منتشره در روزنامه ی رسمي شماره ی 11570 1363/8/24
4.  موضوع  انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي در تاريخ 11 دي ماه 1369 به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده و  مورد 
اختالف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي، در جلسه روز پنجشنبه، 11 مهر ماه 

1370، به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. 
5. در اين بخشنامه مقرر شده است؛ نظر به اينکه حسب اطالع وزارت امور خارجه ، افرادي كه به طور غيرقانوني از كشور خارج شده اند 
با مراجعه به نمايندگي هاي جمهوري اسالمي ايران ضمن درخواست بازگشت به كشور، تقاضا دارند مسأله خروج غيرقانوني آن ها 
در مراجع قضايي و اداري با تعيين وكيل رسيدگي گردد، با توجه به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص ضرورت 
پذيرش وكيل در دادگاه ها و با توجه به مواد 273، 315 و 316 قانون آيين  دادرسي كيفري ، مقتضي است نسبت به  اتهام خروج از 

كشور اين قبيل اشخاص در صورت معرفي وكيل ، رسيدگي و حکم قانوني مقتضي صادر گردد. محمد يزدي  رئيس قوه قضاييه
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خود داشته باشد و وكيل متهم مي تواند، 1. بدون مداخله در امر تحقيق و 2. پس از خاتمه تحقيقات، 
3. مطالبي را كه براي كشف حقيقت، دفاع از متهم، اجراي قوانين الزم بداند، به قاضي اعالم نمايد. 
اظهارات وكيل در صورت جلسه منعکس مي شود. هرچند در اين ماده، اظهار وكيل، معلق به ختم 
تحقيق شده لکن مجاز شناخته شده است تا نظارت بر اجرای قوانين نمايد. اما در عين اينکه اين 
ماده، قدری به نفع متهم تقرير شده است لکن تبصره ي اين ماده، اساِس اخذ وكيل در تحقيقات 
مقدماتي را با اشکال مواجه نموده است. برابر اين تبصره، در مواردي كه موضوع جنبه ي محرمانه 
دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي، موجب فساد گردد و هم چنين درخصوص جرايم 
عليه ي امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله ي تحقيق با اجازه ي دادگاه خواهد بود كه حتی اجازه ي 
مختصر صدر ماده را مقيد نموده و همچنان اختيار را بر كف اقتدار دادرس نهاده تا بنا به تشخيص 
عمل نمايد و با اين وصف، جای ترديد كماكان باقی است كه چه جايگاهی بر اصل تساوی سالح ها 
در مقررات حاكم متصور است؟ آيا با اين اختيار، نظارتی از سوی وكيل ممکن است يا اينکه متهم 
بايد به انتظار اتمام زمان نامحدود تحقيقات بماند تا شايد امکان اتخاذ وكيل بر وی فراهم گردد، 
در حالی كه عماًل فرصت ها را بر دفاعی صحيح و به حق از دست داده است؟ آيا با وجود اين 
مقرره، ورود متعاقب وكيل، مبنا و جايگاهی خواهد داشت؟ و... . بدين بيان و بنا به آنچه در بند 
آتی عنوان خواهد شد، به نظر می رسد دخالت و نظارت وكيل در دادرسی و محاكمه ای كيفری، 

ضروری خواهد بود. 

2.	ضرورت	دخالت	و	نظارت	وكيل	در	دادرسی
از وكيل در طول  بر برخورداری  بر استحقاق خود  اين ضرورت، آگاهی متهم  ايجاب  مقدمه ي 
دادرسی و خاصه مرحله ي تحقيقات مقدماتی است كه خود يکی از حساس ترين و تعيين كننده ترين 
مراحل كه غالباً شيرازه ي صحت و قوت يک ادعا در آن بنا نهاده می شود، است. ناگفته پيداست كه 
اطالع از اين حق، به فرد امکان مي دهد كه با استفاده از اطالعات يک مشاور حقوقي، دفاعي متناسب 
تدارک ديده و در جهت رفع اتهامات وارد تالش كند )طه، اشرافي، 1386؛ 13( بدين سبب، حضور 
وكيل در دادرسي كيفري، تضميني مهم براي تأمين حقوق دفاعي متهم به شمار مي آيد. امروزه 
در بيشتر كشورها، دادرسي به دو مرحله ي تحقيقات مقدماتي و مرحله ي دادرسي تقسيم شده و 
تحقيقات مقدماتي، شامل جمع آوري داليل، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و اظهارنظر نهايي 
است. در انجام اين سه گونه اعمال در مرحله سرنوشت ساز، بايد نقش وكيل مدافع را مشخص كرد. 
اصل الزامي بودن شركت وكيل مدافع در كليه ي مراحل دادرسي هاي كيفري، در مقررات موضوعه ي 
اغلب كشورهاي جهان، از جمله قوانين عادي و اساسي ايران و به عنوان اساسي ترين تضمين حقوق 
دفاعي متهم پذيرفته شده است اين در حالي است كه در برخي از نظام هاي حقوقي، محاكمه ي متهم 
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بدون شركت وكيل مدافع ممکن نيست. در اسناد بين المللي ]آنگونه كه بيان شد[ كه جزء تعهدات 
بين المللي كشورمان محسوب مي شود، صراحتاً حق داشتن وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي، 
به منظور تضمين رعايت حق دفاع متهم را پيش بيني كرده است. در اسناد مذكور مقرر است كه 
دولت هاي عضو موظف به رعايت و انطباق قوانين خود با اين اصول هستند. با اين حال، ظاهراً در 
مرحله ي عمل، با اين استدالل كه حق مندرج در اصل مذكور، ناظر به رسيدگي در دادگاه ها بوده 
و قابل تسري به تحقيقات مقدماتي كه توسط دادسرا انجام مي شود، نيست. )آشوري، 1387؛ 29( 

پس از پيروزي انقالب اسالمي، اصل 35 قانون اساسی، به حق افراد در انتخاب وكيل در 
تمامی دادگاه ها تأكيد و مقرر نموده است؛ در همه ي دادگاه ها، طرفين دعوي حق دارند براي خود 
وكيل انتخاب نموده و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آن ها امکانات تعيين 
وكيل فراهم گردد؛ با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري، نه 
تنها گام مؤثري در جهت تضمين اين حق برداشته نشد بلکه دايره ي اجراي آن نيز بسيار محدود 
شده و واضح است كه اين مقرره، نتيجه اي جز نقض حقوق دفاعي متهم در بر نخواهد داشت؛ به 
ويژه آن كه قاضي هيچ الزامي هم در اصدار قراري موجه مبني بر علت جلوگيري از حضور وكيل 
در مرحله ي تحقيقات نداشته و تصميم او در اين زمينه، قطعي و الزم االجرا است؛ متعاقب اجراي 
اين قانون و در پي ايرادات مکرري كه از سوي حقوق دانان مطرح شد، مجلس شوراي اسالمي با 
تصويب طرحي، در مقام اصاًلح اين تبصره برآمده لکن نتيجه آن شد كه با حفظ امکان ممانعت 
از حضور وكيل در مرحله ي تحقيقات مقدماتي، تشريفات آن، خاصه در مواردي كه تحقيق بر 
از  مختلف،  داليل  به  مذكور  نهايت، طرح  در  و  پيچيده تر شده  است،  مرجعی خاص  عهده ي 
جمله دخالت دادن مقامات اجرايي در تصميم گيري هاي قضايي از سوي شوراي نگهبان رد شد 
و تاكنون نيز از اصاًلحات بعدي آن خبري نيست، اين در حالی است كه بند 3 ماده ي واحده ي 
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، مصوب 1383، محاكم و دادسراها 
از وكيل و  استفاده  را رعايت و فرصت  متهمان و مشتکي عنهم  را مکلف كرده كه حق دفاع 
كارشناس را براي آنان فراهم آورند اما پس از گذشت چند ماه از تصويب اين قانون، قانون گذار 
مجدداً تضييقات مذكور در تبصره ي ماده ي 128 قانون آيين دادرسي كيفري را در قالب بند 7 
مراحل  تمامي  در  اعمال  منظور  به   ،1383 مصوب  توسعه،  چهارم  برنامه ي  قانون   130 ماده ي 
رسيدگي قضايي، اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احکام احياء كرده و اين وجود به نظر 
مي رسد، الزامات مقرر در قانون حفظ حقوق شهروندي، درخصوص حقوق متهم در مرحله ي 
تحقيقات مقدماتي )ازجمله حق دسترسي به وكيل( حکم خاصي دارد كه با عام مؤخر )حکم 

مندرج در ماده 130 ق. آ. د. ک حاكم( نسخ نشده است؛ )صابر، مأخذ پيشين؛ 164- 163 ( 
فرع بر سابقه ي پيش گفته و گرچه آيين دادرسی كيفری حاكم، ورود وكيل در امور كيفری را 
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مقيد نموده، با اين حال ناگفته پيداست كه در واقع، حق داشتن وكيل براي متهم از زمان كشف 
جرم تا زمان اجراي حکم، از اهم تضمينات حقوق دفاعي متهم بوده و عقل حکم مي كند كه 
با پيچيده تر شدن مسائل حقوقي، به ويژه در امور كيفري كه با آبرو، حيثيت، جان و مال افراد 
مرتبط است، متهم بتواند در دفاع از خود )كه مستلزم آگاهي از قوانين و مسائل حقوقي است(، از 
وجود وكيل مدافع برخوردار شود چه آنکه وكيل با اتکاء به اطالعات و تجارب حقوقي خود و 
با ارائه ي دفاعی مبتني بر اصول و مباني حقوقي در برابر مدعی العموم، موجب رفع اتهامات ناروا 
از موكل شده و در تحقيقات مقدماتي، به طور اعم و در بازجويي ها به طور اخص، رافع ابهامات 
باشد؛ چنان چه به گفته ي داگسو: »شنلی كه وكيل مدافع بر دوش می گيرد از همان پارچه ايست 
كه قاضی بر تن می پوشد و اين شنل آن لباس را تکميل ميکند«. )بی نا، تاريخچه كامل وكالت 

 )www. irbar. com ،در ايران، بی تا
بنا به آنچه بيان شد، به نظر می رسد بتوان مبانی و جهات ضرورت دخالت و نظارت وكيل 
در دادرسی را )كه در سه فرض مالک نظر در ماده 128 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی 

و انقالب در امور كيفری قرار گرفته است( در چند مورد خالصه نمود؛

1.	1.	برقراري	توازن	)در	امكان	دفاع(	و	تحقق	اصل	تساوي	سالح	ها
ضرورت حضور وكيل در يک دادرسی را می توان ناشی از اصل و تئوری تساوی سالح ها در 
امکانات دفاع و طرح ادعا دانست؛ اين اصل كه از برابری و مساوات ياد شده نشأت می گيرد، 
دارای ريشه ي قرون وسطايی بوده و اشاره به ضرورت استعمال سالح هايی از يک نوع در دوئل 
يا پيکار قضايی به منظور اثبات حق دارد؛ )آشوری، مأخذ پيشين؛ 33( برابر اين اصل، تعيين وكيل 
در امور جزايي، اغلب براي دفاع از متهم در مقابل دادستانی است كه به نمايندگي جامعه در 
مقام كشف جرم و جمع آوري داليل و تعقيب و دستگيري متهم برآمده و مجازات او را از لحاظ 
جنبه ي عمومي جرم و براي حفظ نظم اجتماعي، كيفر بزهکار، پيشگيري از وقوع جرم در آينده 
و يا تسکين و رضاي زيان ديده از جرم از دادگاه تقاضا مي كند. در اين صورت وكيل دادگستري 
با آشنايي به قوانين، دفاع از متهم را به عهده مي گيرد تا حقيقت امر در شرايطي روشن شود كه 
بين مدعی العموم و وكيل، موازنه و تعادل برقرار شده و دادگاه بر مبناي عدالت رسيدگي نمايد؛ 

)حبيب زاده، مسعودي مقام، 1385؛ 2( 
اصل مذكور معتبرترين تئوري ارائه شده در زمينه ي حق بهره مندي از وكيل است كه با تشبيه 
تقابل متهم و مقام تعقيب، به طرف  هاي مبارزه و لزوم در اختيار داشتن امکانات دفاعی مساوي، 
سعي بر حفظ حقوق متهم از طريق برخورداري از مساعدت وكيل انتخابي يا تسخيري دارد. تعبير 
ديگر در اين خصوص تئوری دوئل است. در اين تئوري از باب تشبيه و استعاره، فرآيند بازجويي 
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يا تحقيقات مقدماتي و دادرسی دادگاه، دوئل يک حکومت با يک فرد تلقي گرديده است. اين 
فرآيند همواره دو طرفه است كه يک سوي آن حکومت است كه داراي قدرت و قواي قهريه بوده 
و يک سوي آن فرد و گاه افرادي فاقد آن قدرت است. مطابق اين تئوری، خصوصًا در مرحله ي 
بازجويي و تحقيقات مقدماتی، نابرابري موقعيت رواني مقام تحقيق و متهم و هم چنين اين نکته 
مهم كه، اين مقام آگاه بر آن چيزی است كه موضوع مطروح و وی را به مطلوب می رساند، پس 
اقتدار و اختيار بيان كلمات و جمالتی را داراست كه در آن امکان مؤاخذه ي همه جانبه ي متهم 
واجد وجود داشته و در اين ترازوی عدالت، متهم از اين مزيت ها و امکانات محروم بوده و در 
شرايطي قرار می گيرد كه او را در محيطی خطرناک و سخت و سرنوشت ساز قرار می دهد، بدين 
جهت الزم است تا در اين وصف، تعادلی حاصل گردد تا مقام تحقيق خود را حاكم مطلق فرض 
ننموده و تنهايي متهم در برابر وی موجب احساس ترس، نگراني و ناامني براي متهم و يا موجب 
تلقين پذيري يا اغفال او، به خاطر بي اطالعي از ترفندهاي حقوقي نگردد؛ چه آنکه متهم مانند 
فردي است كه در يک فضاي تاريک و خطرناک گام برداشته و فردي كه اين فضا را شناخته و 
بر وی تاريک و مجهول نبوده و از افتادن متهم به چاه يا صدمه ديدنش بر اثر برخورد با موانع 
جلوگيري مي كند، وكيل است. بدين جهت، اين فرض )ضرورت حضور وكيل( به عنوان يکي از 
حقوق متهم در تمام مراحل دادرسي و از جمله مرحله ي تحقيقات مقدماتي و بازجويي بر همين 
پايه است. )باقي، 1387؛ 148( نتيجه اين كه، قانون گذار در حوزه ي حقوق كيفري نمي تواند به 
بهانه ي حفظ نظم عمومي، تمام قيود و آزادي هاي فردي و حقوق انساني متهم يا حتي محکوم 
را ناديده بگيرد بلکه بايد شرايط را به گونه اي تنظيم كند كه از همان ابتداي طرح دعواي كيفري، 
نماينده ي جامعه يعنی مدعی العموم در تعقيب جرم و فرد متهم، با سالح هاي مساوي و شرايط 
بيان شد، حضور وكيل در  بنا به آنچه  بپردازند. )بولوک، 1377؛25- 9 (  نبرد قضايي  به  برابر 
معيت متهم و دخالت او در امر دفاع، موجب برقراري توازن و تحقق اصل تساوي امکانات در 
روند دادرسي كيفري است زيرا، در اكثر جوامع، شهروندان بر حقوق قانوني خويش مطلع نبوده 
و اين ناآگاهي موجب تضييع حقوق حقه ي آنان مي شود و اين در حالی است كه غالبًا بر متهم 
برچسب مجرميت زده شده و صاحب هيچ حقوقی نبوده و گويا نفس مجرميت و متهم بودن، 
او را از حقوق انساني محروم كرده و مستحق هر گونه مجازات، سختي و محروميت است و 
بدين ترتيب و نوعًا، زمينه ي امکان دفاع تمام و كامل از وی سلب می شود لذا، وصول به عدالت، 
دفاع از وی را توسط فردی آگاه ايجاب می نمايد؛ در واقع مقام تحقيق، از همکاري هاي ضروري 
و كامل و در عين حال، گاه شديد و سخت دستگاه هاي مجهز عدالت كيفری، اعم از ضابطين 
و غير آن برخوردار است و به اين ترتيب مبارزه اي ميان دو قوه ي نابرابر آغاز مي شود؛ در يک 
طرف متهم قرار دارد كه هيچ سالحي جز حق دفاع نداشته و در مقابل، جامعه قرار مي گيرد كه 
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تمام قواي نيرومند و هول انگيز را در اختيار دارد و در اين بين و از باب تأمين تناسب حداقلی 
ميان قواي دو طرف و تعديل آن، خاصه فردي كه تحت تعقيب است بتواند به طور مؤثري به 
اتهامات وارده پاسخ دهد، دخالت وكيل مدافع ضرورت خواهد داشت، چه آنکه وكيل با دانش 
حقوقي خود مي تواند مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم الزم است به قاضي اعالم 
و قسمت هاي تاريک پرونده را با دانش خود روشن كند زيرا به عقيده ي متفق علماي اجتماعي و 
مذهبي، اگر مجرمي تبرئه شود، بهتر است تا بي گناهي محکوم گردد. )عليزاده طباطبايي، 1385؛ 5( 

2.	1.	اجرای	عدالت	و	احراز	حقيقت
وجود وكيل در كنار قاضی امری ضروری است، چه آنکه اين دو، دو بازوی )فرشته ي( عدالت 
محسوبند كه در يک جهت و برای رسيدن به يک هدف، مجاهدت و تالش می نمايند وآن اجرای 
عدالت و احراز حقيقت است، پس ميان قاضی واطراف يک ادعا )كه جز در مواردی نادر آگاه بر 
حقوق قانونی خود نيستند(، وجود فردی آگاه بر قواعد قانونی و فنون دفاع الزم است كه حقوق 
واقعی آنان و حقيقت را تبيين و در كارزار يک امر، مالک رسيدگی قانونی، چراغ عدالت باشد؛ 
از نظر معرفت الروحی نيز وجود وكيل ضروری است زيرا طرفين دعوی به يک محرم اسرار و 
منتخب خود نيازمندند كه شنونده ي مشکالت و مأمن و منبع اميد و آرامش آنان بوده وآن ها را 
صميمانه برای مواجهه با چهره ي حقيقت كه از نظر ذينفع ممکن است زشت و هولناک باشد، 
آماده كند؛ وكيل برای موفقيت خود، عالوه بر ملکات اخالقی و قانون و مقررات و رويه های 
قضايی، بايد به رموز روان شناسی و علم االجتماع و مسائل فنی و علوم مختلفه وقوف و تسلط 
داشته و اجماالً، مغز او بايد گنجينه ای باشد تا بتواند برای حل مشکالت و رفع معضالت موكلين 
خويش مفيد واقع شود؛ اين حقيقت، حائز كمال اهميت است كه، مهم تر از نفس عدالت، شخص 
دادرس است ليکن قاضی هر قدر هم كه دانا و توانا و عادل باشد، در تشخيص حق از باطل، 
محتاج همکاری و مساعدت و راهنمايی است كه با پرتو نور عدالت خواهی، حقيقت و واقع 
را در پيشگاه وجدان قضايی او روشن و ديده بصيرتش را تقويت نمايد. اين راهنما، چيزی جز 
منطق و دانش و شهامت وكيل نيست كه قدم به قدم، در معيت و همراه قاضی است تا به حقيقت 

برسد. 

3.	1.	نظارت	و	اظهار	مطالب	الزم	برای	اجرای	قوانين
ترديدی نيست كه حجم قوانين كيفری، رو به ازدياد بوده و درک مفهوم و گستره ی اين قوانين 
و نيز شناخت شرايط و وصف شخصی كه خواستار استناد به اين قوانين در يک محاكمه ی كيفری 
است، از حدود صالحيت و بعضًا درک علمی اشخاص عادی خارج است، از اين روست كه 
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وكالت دادگستری، مصداقی خاص از مفهوم عام وكالت است. طبعًا حصول اين مصداق خاص، 
مستلزم وجود شرايط و شروطی است كه در قوانين ناظر بر موضوع و از قانون اصول تشکيالت 
عدليه، مصوب 1290 تا قوانين بعدی از جمله قانون استقالل كانون وكالی دادگستری، مصوب 
1333 احصاء گرديده است. بديهی است، به موجب اين مقررات، متقاضی وكالت با قرار گرفتن 
در فرآيندی خاص و با داشتن شرايط و اوصافی مشخص و گذران دوره ی كارآموزی نزد خبرگان 
امر، اعم از قضات عالی رتبه و وكالی مجرب، فرآيندی را از باب حصول فنون دفاع طی نموده 
و عماًل و به منظور تضمين حقوق موكل و امکان دفاعی منطبق با اصول دادرسی، مستظهر به 
دانش حقوقی می گردد. اين فروض و اموری از اين دسته و ناظر بر تدارک قوت دفاع از سوی 
وكيل، موجبات و سازوكارها و پشتوانه ای است بر نظارتی صحيح و منطبق با مقررات پيش گفته 
از سوی وكيل كه تکليف بر تمهيد زمينه ی احقاق حق مسلم و موجه و قانونی موكل خود دارد. 

نتيجه ی اين وصف، اظهار مطالب الزم در اجرای قوانين و نظارت بر دادرسی كيفری است. 

نتيجه	گيری
دادرسی عادالنه، مجموعه اي از حقوق و تأمين ها و تضمين های ناظر بر اجراي عدالت اجتماعی، 
در مقام برابری و تساوی حقوقی و حافظ توازن ميان مصالح جامعه و متهم است به طوری كه نه 
تنها در شرايطي كاماًل آزاد محاكمه گردد بلکه حقوق بزه ديده، شهود و مطلعان نيز در اين فرآيند 
تأمين گردد؛ دادرسی عادالنه متأثر از انديشه ها و نظام های كيفری و اصول ناظر بر دادرسی های 
كيفری مانند اصل قانونی و علني بودن رسيدگي، اصل منع شکنجه، اصل تساوی سالح و اعطاي 
فرصت دفاع و دادخواهي به طرفين دعوي، دو درجه ای بودن رسيدگی و... ، است؛ از اين جهت 
الزم است تا دادخواهی و نيز استحقاق مدعی بر مورد ادعا، مطابق قانون احراز شده و به بيان 
ديگر، طرفين دعوي می بايست در يک فرآيند دادرسي منطبق با قانون، آگاه بر انطباق ادعا و دفاع 
خود با قواعد قانونی باشند، بديهي است در اين فرآيند، دخالت و نظارت وكيل به عنوان فردی 
شايسته ی آن و آگاه بر قواعدی كه تعيين و تبيين كننده ي حقوق افراد است، سير جريانی يک 
دادرسی منصفانه را تسهيل می نمايد. اما مطابق مقررات سابق و حاكم، امکان اين نوع دخالت 
و نظارت، دستخوش تغييرات و ای بسا تفسير بوده و نهايتَاً معلق به شرايط خاص شده است. 
درهرحال پيشنهاد می گردد تا مقنن محترم، با اصاًلح ماده ی 128 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور كيفري و از باب تضمين حقوق متهم، امکان دخالت و نظارت وكيل 

دادگستری را از بدو و آغاز تشريفات تحقيق كيفری تجويز نمايد. 
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لطيفه	اهل	سرمدی
دكتر	محمد	مهدی	الشريف

قرارداد استفاده از رحم جايگزين و تعرض به حقوق اشخاص ثالث

-	دانشجوی	كارشناسی	ارشد	حقوق	خصوصی	دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد	خوراسگان)اصفهان(

-	دكترای	حقوق	خصوصی	و	عضو	هيأت	علمی	گروه	حقوق	دانشگاه	اصفهان

در  نوين  فناوری های  از  استفاده 
ديگر  مانند  پزشکی،  علم  حيطه ی 
امکانات  انسان،  زندگی  عرصه های 
جديد و پرثمری در اختيار وی قرار 
داده و افق های تازه ای پيش روی او 
گشوده است كه امکان مقابله، درمان 
و يا مهار بسياری از بيماری ها نمونه اي 
از آن ها است. »ناباروری« از جمله اين 
اهميت  دليل  به  كه  است  بيماری ها 
بسيار زياد آن، از ديرباز، كانون توجه 
و  داشته  قرار  محققان  و  دانشمندان 
تکنيک های جديدی برای مقابله با آن 
پيشنهاد شده است. امروزه برای درمان 
ناباروری، با توجه به علت ايجاد آن، 

از روش هاي درماني جديدي استفاده 
تحت  كه  تکنيک ها  اين  مي شود. 
توليد  كمکي  »تکنيک هاي  عنوان 
مثل« شناخته مي شوند، بسيار متنوع 
چون:  متعددي  موارد  شامل  و  بوده 
 ،1)IUI( تلقيح اسپرم به داخل رحم
لقاح خارج رحمی )I. V. F(2، تلقيح 
 ،3)GIFT( نطفه به داخل لوله ی رحم
داخل  به  شده  بارور  نطفه ی  انتقال 
اسپرم  تزريق   ،4)ZIFT( رحم  لوله 
به داخل تخمک يا ميکرواينجکشن 
)ICSI(5، استفاده از تخمک6، اسپرم7 
يا جنين اهدايی8 و باألخره استفاده از 

رحم جايگزين9 مي گردد10. 

مورد اخير كه به عنوان يکي از 
جديدترين شيوه هاي كمک باروري، 
در سال هاي گذشته مورد توجه ويژه 
عرف  در  و  گرفته  قرار  متخصصان 
و  رحم«  »اجاره  عنوان  تحت  عامه، 
يا »رحم اجاره اي« از آن ياد مي شود، 
براي  زني  آن  طي  كه  است  روشی 
به ثمر رساندن جنين زوجين ديگر 
در  بهتر،  عبارت  به  مي شود.  باردار 
باروري،  كمک  نوين  تکنيک  اين 
يک زن، جنينی را به جای زوجه ی 
نابارور در رحم خود حمل می كند و 
متعهد می گردد كه پس از طی دوران 
قرارداد  براساس  زايمان،  و  بارداری 

مقدمه

1. Insemination
2. In virto fertilization
3. Gamete intrafallopia tube transfer
4. Zygote intrafallopian tube transfer
5. Intracytoplsmic sperm in jection
6. Donor eggs
7. Donor sperm
8. Donor embryo
9. Surrogacy
10. براي آشنايي بيشتر با روش ها و تکنيک هاي كمکي توليد مثل ر. ک: »آشنايي با لقاح طبيعي، لقاح خارج رحمي و ضرورت 
استفاده از گامت جايگزين در درمان ناباروري«، محمد مهدي آخوندي و همکاران، 1386، فصلنامه پايش، ص 310و 311، »ضرورت 
بکارگيري تکنيک هاي باروري كمکي درتوليد مثل انسان«، محمد مهدي آخوندي و محمد رضا صادقي، روش هاي نوين... ... توليد 
مثل انساني)مجموعه مقاالت(، 1382، ص 24-28؛ »روش هاي پيشرفته در درمان نازايي«. معرفت غفاري. 1382. روش هاي نوين 
توليد مثل انساني از ديدگاه فقه وحقوق )مجموعه مقاالت(. ص 17-7؛ »مشاوره، ارزيابي سالمت و تطابق مشخصات اهداكننده و 
دريافت كننده در درمان باروري جايگزين«، زهره بهجتي اردكاني، محمد مهدي آخوندي، عليرضاميالني فر، يونس مدبري. 1385. 

اهداي گامت و جنين در درمان ناباروري )مجموعه مقاالت(، ص60-66. 
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زوجين  به  را  نوزاد  شده ای،  منعقد 
نابارور متقاضی تحويل دهد )بهجتي 
اردكاني و همکاران، 1386، ص16(. 
از اين شيوه در شرايطي استفاده 
در  نه  ناباروری  مشکل  كه  مي شود 
اسپرم، نه در تخمک و نه در جنين 
داشتن  با  زن  بلکه  باشد،  حاصله 
طبيعی،  عملکرد  با  تخمدان هايی 
بيماری،  دليل  به  يا  باشد  فاقد رحم 
هيستروكتومی شده و رحم او برداشته 
شده باشد و يا نقايصی در ساختمان 
رحم او وجود داشته باشد. هم چنين 
و  نگرانی  بروز  امکان  صورت  در 
تهديدهای جدی پزشکی در دوران 
حاملگی، كه سالمت زن را به خطر 
بياندازد و يا مانع از جايگزينی جنين 
رحم  شود،  آن  حمل  يا  رحم  در 
جايگزين، يک راه حل انتخابی برای 
داشتن فرزند خواهد بود)آخوندي و 

همکاران، 6831، ص713(. 
از  گفت  بايد  خالصه  طور  به 
استفاده  هنگامي  رحمي  جايگزيني 
مي شود كه زن، بنا به داليل مختلف، 
براي نگهداري و  توانايي الزم  فاقد 
پرورش جنين در رحم خود باشد. 11
اصطالح  در  بدانيم  است  الزم 
كه  را،  رحم  صاحب  بانوی  رايج، 
است،  زايمان  و  بارداري  عهده دار 
و  جانشين«  يا  جايگزين  »مادر 
داشتن  متقاضي  كه  نابارور  زوجين 

حکمي«  »والدين  را  هستند  فرزند 
مي نامند. 

از  رحمي  جايگزيني  تکنيک 
جهت چگونگی ارتباط ژنتيکی مادر 
با جنين  والدين حکمی  جانشين و 

حاصله، به سه نوع تقسيم می شود:
يا  بارداری  در  جانشينی   -
جنين  آن،  در  كه  كامل:12  جانشيني 
حاصل از لقاح بين اسپرم و تخمک 
ديگر  زن  رحم  به  نابارور،  زوجين 
منتقل می شود تا پس از طی دوران 
به  فرزند  تولد،  زمان  در  و  حمل 

صاحبان گامت برگردانده شود. 
در  رحم:13  سنتی  جانشينی   -
اين قسم از جانشينی، جنين توسط 
مرد  اسپرم  و  جانشين  مادر  تخمک 
به  تشکيل می شود و سپس  نابارور 
منتقل می گردد.  مادر جانشين  رحم 
زن صاحب  حالت  اين  در  بنابراين 
كه  می كند  حمل  را  جنينی  رحم، 
متشکل از تخمک خود و اسپرم مرد 

نابارور است. 
- جانشينی با استفاده از تخمک 
14 يا جنين اهدايی15: در اين حالت، 

برای عمل تلقيح مصنوعی و باردار 
يا  تخمک  از  جانشين،  مادر  نمودن 
جنين اهدايی استفاده می شود )نايب 

زاده، 0831، ص08و97(. 
از  اگرچه  بدانيم  است  الزم 
انواع  تئوري،  و  علمي  لحاظ 

جايگزيني  براي  فوق  سه گانه 
لحاظ  به  اما  است،  متصور  رحمي 
و  پركاربردترين  بارزترين،  عملي، 
مصداق  رايج ترين  حال  عين  در 
تنها  جايگزين،  رحم  از  استفاده 
كامل«  »جانشيني  يعني  اول،  نوع 
مباحث  در  كه  طوري  به  مي باشد. 
توسط  كه  متعددي  تأليفات  و 
نظران  صاحب  و  نويسندگان 
گوناگون  زمينه هاي  در  مختلف، 
فلسفي،  رواشناسي،  حقوقي، 
موضوع  اين  پيرامون  و...  اجتماعي 
از  مقصود  همواره  گرفته  صورت 
»جايگزيني رحمي«، همين نوع كامل 

و شايع آن بوده است. 
از  حاصل  جنين  قسم،  اين  در 
زوجين  تخمک  و  اسپرم  بين  لقاح 
منتقل  ديگر  زن  رحم  به  نابارور، 
می شود تا پس از طی دوران حمل 
به صاحبان  تولد، فرزند  و در زمان 
اين  برای  شود.  برگردانده  گامت 
منظور، اسپرم شوهر و تخمک همسر 
او به روش لقاح خارج رحمی و در 
می شود  تلقيح  آزمايشگاه  محيط 
جنين،  يا  )زيگوت(  تخم  سلول  تا 
از گذشت سه  تشکيل شود و پس 
جنين شش  كه  هنگامی  يعنی  روز، 
تا هشت سلولی شد، جنين حاصله 
به رحم زنی غير از زوجه ی نابارور 
منتقل می شود تا مراحل رشد و نمو 

 --براي آگاهي بيشتر از موارد استفاده از تکنيک درماني »استفاده از رحم جايگزين« ر. ک: »رحم جايگزين، عوارض و انتخاب 
داوطلبين«، محسن معيني، 1386. رحم جايگزين)مجموعه مقاالت(. ص 30-28؛ »بررسي حقوقي روش هاي نوين باروري مصنوعي 
)مادر جانشين- اهداء تخمک / جنين(«، عباس نايب زاده 1380، ص90-88؛ »صحت قرارداد استفاده از رحم جايگزين«، محمد 

جالليان، 1386، رحم جايگزين )مجموعه مقاالت(، ص321. 
12. (Gestational surrogacy
13. (traditional surrogate)
14. (Egg Donation surrogacy)
15. (Embryo Donation surrogacy)
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آنجا  در  طبيعی  به صورت  را  خود 
سپری كند. شايان ذكر است كه در 
به  جنين  انتقال  از  قبل  روش،  اين 
رحم مادر جانشين بايد سيکل بانوی 
نابارور و بانوی صاحب رحم با هم 
هماهنگ شود كه به اين منظور برای 
هورمون هايی  رحم،  صاحب  بانوی 
تجويز  متخصص  پزشک  توسط 
او  رحم  ترتيب  بدين  و  می شود 
نابارور  زوجه ی  رحم  با  همزمان 
می گردد.  آماده  جنين  انتقال  برای 
انجام  مستلزم  كه  درمان  نوع  اين 
تحت  است   ISCI يا   FVI عمل 
عنوان روش »جانشينی در بارداری«، 
جانشينی  »مادر  يا  كامل«  »جانشينی 

كامل« شناخته می شود. 
استفاده  هنگامی  شيوه  اين  از 
مي شود كه سيستم تناسلی زن از لحاظ 
تخمک گذاری مشکلی نداشته و قادر 
به توليد اوول )تخمک( سالم و مناسب 
باشد، ولی زن به داليل مختلف قادر به 
نگهداری جنين در رحم خود و تحمل 

دوران بارداری نباشد. 
فرزند حاصل از اين شيوه هيچ 
صاحب  بانوی  با  ژنتيکی  ارتباط 
رحم ندارد زيرا اين زن صرفاً حامل 
جنين است و فقط جنين متشکل از 

اسپرم و تخمک زوجين نابارور را، تا 
مرحله ی نهايی حمل می كند. اما در 
مقابل، ارتباط ژنتيکی بين اين كودک 
و  است  برقرار  نابارور  زوجين  با 
زوجين نابارور، »والدين بيولوژيکی« 
و  )آخوندي  می شوند  محسوب  او 

همکاران، 6831، ص713(. 
نوين  تکنيک  اين  است  بديهي 
كمک باروري مانند ساير موضوعات 
فوايد  عليرغم  نوظهور،  و  جديد 
فراواني كه براي بشر به ارمغان آورده، 
ابهامات و پرسش هاي متعددي را نيز 
با خود به همراه داشته است. به ويژه 
از آنجا كه اين تکنيک نوين درماني، 
به موضوع مهم و حساس »توليد مثل« 
مربوط مي شود، چالش ها و بحث هاي 
و  فقهي  زمينه هاي  در  را  فراواني 
كه، جواز  است  كرده  ايجاد  حقوقي 
يا ممنوعيت شرعي استفاده از رحم 
زن ديگر برا ي بارداري، اعتبار حقوقي 
توافق مربوطه در سيستم حقوقي ما 
نيز روشن نمودن وضعيت اطفال  و 
اموري  لحاظ  از  شيوه  اين  از  متولد 
چون نسب، ارث، حضانت، نفقه و... 

از جمله اين موارد هستند. 
امکان تعرض قرارداد استفاده از 
اشخاص  حقوق  به  جايگزين  رحم 

اجرايي  ضمانت  مقابل،  در  و  ثالث 
از  حمايت  براي  اشخاص  اين  كه 
يکي  دارند،  اختيار  در  خود  حقوق 
ديگر از جنبه ها و ابعاد مبهم ناشي از 
استفاده از اين تکنيک درماني است، 
آن،  زياد  بسيار  اهميت  عليرغم  كه 
تاكنون نسبتا مغفول مانده و چندان كه 
شايسته است مورد توجه انديشمندان 
و صاحب نظران قرار نگرفته است. 
به طوري كه با نگاهي هر چند گذرا، 
به تأليفات و مباحث حقوقي موجود 
جايگزيني  موضوع  خصوص  در 
اينکه  علي رغم  مي يابيم،  در  رحمي 
موضوع مورد نظر، به عنوان مسئله اي 
نوظهور و جنجال برانگيز، مورد توجه 
كارشناسان و نويسندگان حقوقي قرار 
رساالت  و  مقاالت  تدوين  و  گرفته 
شده  سبب  باره  اين  در  را  متعددي 
از  موضوع  اين  تاكنون  ولي  است، 
زاويه تعرض به حقوق اشخاص ثالث 
آنطور كه شايسته يک بحث حقوقي 
دقيق و تخصصي است، مطمح نظر 

قرار نگرفته است. 
برهمين اساس برآن شديم تا در 
نوشتار حاضر، ابعاد و زواياي حقوقي 
اين موضوع را به طور مفصل مورد 

بحث و بررسي قرار دهيم. 

1-1-تعريف	»قرارداد	استفاده	از	رحم	جايگزين«
پيش از آنکه به بحث پيرامون تعرض قرارداد استفاده از رحم جايگزين به حقوق اشخاص ثالث را 

مورد بررسي قرار دهيم، الزم است تعريفي از »قرارداد استفاده از رحم جايگزين« ارايه دهيم. 
در طول ساليان متمادی كه از ابداع اين تکنيک درمانی می گذرد، تعاريف مختلفی از اين قرارداد 
به  از ديگري،  متفاوت  از دريچه اي  توسط صاحب نظران و كارشناسان مطرح گرديده و هريک 

تشريح و تبيين اين قرارداد پرداخته اند. 
اما نکته  حايز اهميتي كه در تمامي تعاريف ارائه شده از اين قرارداد مغفول مانده و بايد به آن 
دقت كرد اينکه، اين قرارداد برخالف قراردادهايي مانند بيع، اجاره، وديعه و... ناظر به عقد خاصي 
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نيست، بلکه عنوان عامي است براي هرگونه توافقي كه در خصوص استفاده از رحم زن ديگر انجام 
پذيرد. 

به بيان ديگر اين عنوان، هر گونه توافق عقدي )معوض يا غير معوض( و نيز توافقات غير 
عقدي )در قالب استيفاء( كه با موضوع استفاده از رحم زن ديگر براي بارداري، انجام مي شود را، 
شامل مي شود. پس آنچه بايد به دقت معلوم گردد، مراد از »استفاده از رحم جايگزين« به عنوان 
»موضوع قرارداد« است و اال توافق ناظر به استفاده از چنين موضوعي، ممکن است اشکال متنوعي 

داشته باشد. 
از آنچه گفته شد نتيجه مي شود، ارائه تعريفي كلي و عمومي از اين قرارداد، كه بتواند كليه 
توافقات انجام شده در اين زمينه را دربرگيرد ممکن نيست. زيرا اين قرارداد بسته به اينکه در چه 
قالب حقوقي انجام شود تعاريف، احکام و نيز آثار متفاوتي خواهد داشت؛ كما اينکه ممکن است 
چنين توافقي اساساً چهره عقدي نداشته باشد ودر قالب استيفاء از عمل غير انجام شود. بر همين 
اساس است كه يکي از مباحث بسيار مهم در حوزه جايگزيني رحمي، كه هميشه مورد توجه 
صاحب نظران علم حقوق بوده قالب هاي حقوقي مختلفي است، كه براي اين توافق مناسب و قابل 

استفاده است. 
بنابراين به منظور تعريف اين قرارداد بايد به توضيحي مجمل و مختصر كه بتواند كليه توافقات 
ناظر به استفاده از رحم زن ديگر را، در برگيرد بسنده كرد و گفت: »جانشينی در بارداری توافقی 
است كه بر پايه ی آن، زنی )مادر جانشين( می پذيرد تا با روش های كمکی توليد مثل و استفاده از 
اسپرم و تخمک والدين حکمی يا اشخاص ثالث كه در آزمايشگاه بارور شده و يا به جنين تبديل 
شده، باردار شود و در حالی كه ارتباط ژنتيکی با فرزند ندارد، فرزند ناشی از آن تخمک بارور شده 
يا به جنين تبديل شده را حمل كند و پس از تولد، او را به زوج طرف توافق )والدين حکمی يا 

متقاضی( تحويل دهد« )عليزاده، 1385، ص180(. 

2-1-	بررسي	امكان	تعرض	قرارداد	استفاده	از	رحم	جايگزين	به	حقوق	اشخاص	
ثالث

طرح	بحث
همان طور كه مي دانيم، براساس ماده 231 قانون مدنی، اثر هر عقد تنها محدود به كسانی است كه 
در تراضی دخالت داشته اند و نسبت به اشخاص ثالث هيچ حق يا دينی ايجاد نمی كند. اين نتيجه كه 
»قاعده يا اصل نسبی بودن قراردادها« نام دارد، يکی از نتايج اصل حاكميت اراده است )كاتوزيان، 

1383، ص172و171(. 
بر اين اساس و با توجه به اينکه طرفين عقد در قرارداد استفاده از رحم جايگزين، زوجين نابارور و 
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مادر جانشين هستند پس بنابر اصل نسبی بودن قراردادها، آثار اين قرارداد بايد صرفاً متوجه آن ها باشد. 
ولی اشخاص ديگری نيز هستند كه در عين حال كه جزء طرفين قرارداد نيستند، ولی به نحوی درگير 

با قرارداد بوده و يا در رابطه با انجام تعهدات مندرج در قرارداد بايد با آن ها هماهنگی به عمل آيد. 
يکی از اين اشخاص، شوهر مادر جانشين است، كه به نظر می رسد قرارداد استفاده از رحم 
جايگزين به نوعی با حقوق او در تعارض باشد. به طوري كه تعيين جايگاه اذن يا اجازه شوهر مادر 

جانشين در اين قرارداد، همواره از مسائل مهم و اساسي در اين زمينه بوده است. 
هم چنين حقوق طفل شيرخوار و ولی قهری مادر جانشين نيز ممکن است در اثر اين قرارداد 

متأثر شود. 
اكنون چگونگی تعارض قرارداد استفاده از رحم جايگزين با حقوق هر يک از اين اشخاص را 

مورد مطالعه قرار خواهيم داد:

2-1-1-	تعارض	قرارداد	استفاده	از	رحم	جايگزين	با	حقوق	شوهر	مادر	جانشين
بديهي است برقراري عقد نکاح بين مادر جانشين و شوهرش )مانند هر زوج ديگری( باعث می شود 
كه اين دو، حقوق و تکاليف گوناگونی نسبت به يکديگر پيدا كنند. يکی از حقوقی كه به موجب 
قانون برای شوهر به رسميت شناخته شده »حق رياست بر خانواده« است. در حقوق ايران مانند 
حقوق بسياري از كشورها، رياست خانواده بر عهده مرد گذاشته شده است. ماده 1105 قانون مدني 
كه مبتني بر آيات قرآن1 و نيز مباني فقه اسالمي است در اين زمينه مي گويد: »در روابط زوجين 

رياست خانواده از خصايص شوهر است«. 
حق رياست شوهر برخانواده در حقوق ما خود دربردارنده ی آثار و نتايج متعددي است از جمله 
اينکه: اقامتگاه زن اصوالً همان اقامتگاه شوهر است)ماده ی 1005 قانون مدني(. واليت قهری نسبت 
به اطفال از آن پدر بوده و هم چنين اوست كه هزينه اداره خانوده را بر عهده دارد)مواد 1180 و 
1199 قانون مدني(. عالوه بر اين چون شوهر رئيس خانواده است، اختيار تعيين مسکن اصوال با 
اوست)ماده ی 1114 قانون مدني(. هم چنين زن مکلف به تمکين از شوهر بوده و نيز شوهر می تواند 
زن را از اشتغال به شغلی كه منافی مصالح خانوادگی است، باز دارد. )صفايی و امامی، 1380، ج1، 

ص138و139(
در ميان اين موارد، »تمکين زن از شوهر« و »حق منع زن از حرفه و صنعتی كه منافی مصالح 
انعقاد قرارداد استفاده از رحم  اثر  خانواده است«، از جمله حقوقی است كه به نظر مي رسد در 
جايگزين توسط مادر جانشين و اجراي تعهدات ناشي از آن توسط وي، مي تواند مورد تعرض قرار 

گيرد:
1. الرجال قوامون علي النساءبما فضل اهلل بعضهم علي بعض و بما انفقو من اموالهم)نساء آيه 34(
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الف(تمكين
يکی از آثار رياست مرد بر خانواده، تکليف تمکين برای زن است )ماده 1108 ق. م(تمکين در عرف 

حقوقی ما دو معنای عام و خاص دارد:
تمكين	عام:

به معنی قبول رياست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده ی او در تربيت فرزندان و اداره ی 
مالی و اخالقی خانواده است )كاتوزيان، 1383، ج1، ص228(. تمکين به معنی عام، آن است كه زن 
وظايف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او، در حدود قانون و متعارف اطاعت كند و رياست 

شوهر را در خانواده بپذيرد)صفايی و اسدا... امامی، 1380، ج1، ص 147و146(. 
»عرف«  با  باشد  داشته  انتظار  زن  از  می تواند  شوهر  كه  اموری  تمييز  معيار  عام،  تمکين  در 

است)كاتوزيان، همان، ص228(. 
بنابراين اگر شوهر توقعات نامشروع يا نامتعارفی از زن داشته باشد زن مکلف به اطاعت از او 
نيست. به عبارت بهتر، ضابطه ی تمکين، رفتار انسانی متعارف است كه در آن شرايط خاص زندگی 

می كند)همان(. 
»قانون مدنی تمکين به معنای عام را به وظايف زوجيت در ماده 1108 تفسير نموده است«)حسن 

امامی، 1375، ج4، ص448و447(. 
اما در مورد قرارداد استفاده از رحم جايگزين به نظر مي رسد، انعقاد اين قرارداد توسط مادر 
جانشين، با توجه به ماهيت و طبيعت تعهدی كه او ضمن اين قرارداد بر عهده می گيرد، عرفاً از 
اموری است كه زن در مورد آن ها بايد از شوهر كسب اجازه كند و در صورت اختالف، از نظر او 
پيروی كند. چراكه مادر جانشين، به واسطه اجراي تعهدات ناشي از اين قرارداد حداقل در مراحلی 
از دوران بارداری، از عهده ی انجام تکاليفی كه عرفاً در داخل خانواده بر عهده ی اوست باز می ماند و 
به طور كلی مجبور به انجام امور و ترک كارهايی می شود كه از يک طرف، مقتضای طبيعی حاملگی 

است و از طرف ديگر، نظم محيط خانواده و آرامش زندگی مشترک را بر هم می ريزد. 
بنابراين مي توان گفت انعقاد اين قرارداد با وجود مخالفت شوهر، موجب عدم تمکين مادر 
جانشين به معنای عام از شوهرش می شود )نايب زاده، همان، 248و247؛ حمداللهی و روشن، 

1388، ص 132و131؛ سيفی، 1386، ص416-419(. 
تمكين	خاص:

او  مشروع  خواسته های  به  دادن  پاسخ  و  شوهر  با  زن  جنسی  رابطه ی  به  ناظر  خاص  »تمکين 
است«)كاتوزيان، 1382، ج1، ص228( به موجب اين تکليف زن بايد »نزديکی جنسی با شوهر به 
طور متعارف را بپذيرد و جز در مواردی كه مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او 
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سر باز نزند«)صفايی و امامی، همان، ص146(. 2
اكنون سؤال اين است كه آيا اقدام مادر جانشين به پرورش جنين ديگران در رحم خود، موجبات 
عدم تمکين وي در معناي خاص را در مقابل شوهرش فراهم مي نمايد؟به عبارت ديگر آيا باردار 

بودن مادر جانشين، مانع برقراري روابط زناشويي متعارف با همسرش مي گردد؟ 
براي پاسخ به پرسش فوق بايد به بررسي اين مطلب پرداخت كه آيا بطور كلي و صرف نظر از 
موضوع مورد بحث، آيا آميزش جنسي با زن باردار جايز است و علم پزشکي در خصوص آميزش 

جنسي در زمان حاملگي چه ديدگاهي دارد؟
در اين مورد نظرات متفاوتي توسط كارشناسان و متخصصان علم پزشکي مطرح شده است: 
برخي معتقدند از همان ابتداي بارداري و به محض اينکه زوجين از انعقاد نطفه اطمينان حاصل 
كردند، مي بايست از برقراري رابطه جنسي خودداري نمايند؛ زيرا چنين رابطه ای پس از اين زمان، 
موجب صدمه رساندن به اندام هاي تناسلي زن )زهدان، مهبل و رحم(و نيز گاهي موجب سقط 
جنين مي گردد. نظر ديگر اين است كه تا شروع حاالتي مانند ويار و يا ساير نشانه هاي حاملگي، 
تمکين خاص زوجه بالاشکال است. بر اساس نظر سوم كه مورد تأييد تعداد بيشتري از متخصصان 
ابتدايي  از همان ماه هاي  از برقراري رابطه زناشويي  و كارشناسان قرار دارد، محروميت زوجين 
بارداري، از توجيه علمي الزم برخوردار نبوده و بيشتر، نوعي احتياط افراط گونه است. البته بر اساس 
اين ديدگاه نيز، برقراری رابطه در تمام طول دوران باداري جايز نيست، بلکه زوجين حداكثر تا سه 
ماه قبل از زايمان، مجاز به انجام اين كار هستند، كه اين امر نيز بايستي همراه با مراقبت هاي ويژه و 
رعايت نکات خاصي در زمان نزديکي باشد. البته بايد دانست كه اين امر مشروط به آن است كه در 
امر بارداري، مشکل خاصي به وجود نيامده باشد و بنا به تشخيص و تأييد پزشک متخصص زنان، 

بارداري زن، يک بارداري كامال طبيعي و بدون خطر تشخيص داده شود)دژكام، 1384، ص99(. 
با جمع بندي نظرات متفاوتي كه در خصوص جواز يا ممنوعيت برقراری رابطه زناشويي در 
دوران حاملگي وجود دارد، اين مطلب نتيجه مي شود كه از نظر علم پزشکي، حتي در يک بارداري 
سالم و ايمن نيز با توجه به وضعيت خاص و ويژه جسمي زن در طول دوران بارداري و به دليل 
حفظ سالمت جنين يا مادر و يا هردو، امکان برقراري روابط زناشويي حداقل در مراحلي از دوران 
بارداري، آن گونه كه پيش از اين دوران وجود داشته، امکان پذير نيست. صرف نظر از اينکه در 
بسياري از موارد كه بارداري زن توسط پزشک خطرناک تشخيص داده شود، اين ممنوعيت به تمامي 
دوران بارداري سرايت كرده و زوجين از برقراري چنين رابطه ای در تمامي طول اين مدت محروم 

مي گردند. 

2. البته الزم است بدانيم كه اين وظيفه، ويژه زن نيست، بلکه شوهر نيز موظف است در حدود متعارف با زن رابطه جنسي داشت 
باشد و در غير اين صورت برخالف وظيفه حسن معاشرت، رفتار كرده است. )صفايي و امامي، 1380، ج1، ص146(
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الزم است بدانيم اين مسئله تنها به دوران بارداري محدود نمي شود، بلکه بنا به نظر اكثريت 
پزشکان و متخصصان، بعد از زايمان و تولد كودک نيز بهتر است براي مدت حداقل 2 ماه از 
برقراری رابطه، خودداري شود تا اندام هاي توليد مثل زن و نيز اندام هاي داخلي درگير با زايمان، به 

شکل و حالت طبيعي خود بازگردند)همان(. 
 با توجه به آنچه بيان شد بايد گفت تعهدی كه مادر جانشين به موجب اين قرارداد بر عهده 
می گيرد، باعث می شود حداقل در مراحلی از دوران بارداری و هم چنين در زمان زايمان و تا مدتي 
پس از آن، پذيرش درخواست های جنسی شوهر برای او، سخت يا غيرممکن گردد. محروميت 
شوهر از تمتع جنسی در فرضی كه حاملگی همسر وی برای فرزند خود اوست، امری طبيعی و 
مبتنی بر خواست خود مرد می باشد. اما تحميل اين محروميت بر شوهر در فرضی كه همسر او 
فرزند ديگری را حمل می كند و به عبارت ديگر در حالتي كه بارداري همسرش براي فرزند او 

نيست، قابل توجيه نخواهد بود)سيفی، 1386، 416-419(. 
 بنابراين مي توان گفت انعقاد قرارداد استفاده از رحم جايگزين و به دنبال آن اجراي تعهدات 
ناشي از اين قرارداد، موجبات عدم تمکين مادر جانشين به معنای خاص از شوهرش را در آينده، 

فراهم مي آورد. 

ب(	پذيرش	محدوديت	شغلی	توسط	زن
بديهي است انجام تکاليف زناشويي مانع از آن است كه زن بتواند آزادانه و مانند يک زن مجرد، به 
هر شغلي اشتغال ورزد. برهمين اساس در حقوق ما، شوهر- از آنجاكه رياست خانواده را برعهده 
دارد-اين حق را دارد كه در راه مصلحت خانواده و با وجود پاره اي از شرايط مقرر در قانون، از 
حرفه و كار زن جلوگيري كند. اين حق به موجب ماده ی 1117 قانون مدنی، براي شوهر به رسميت 
شناخته شده است. به موجب اين ماده، شوهر حق دارد از اشتغال همسر خود به حرفه يا صنعتی كه 

منافی مصالح خانوادگی يا حيثيت خود يا همسر باشد جلوگيری كند. 3
حقوق دانان معتقدند هدف مقنن از وضع اين ماده »حفظ مصالح خانوادگی و حيثيت طرفين«است 
و اموری با مصالح خانوادگی منافی است كه، سبب سستی بنيان آن يا اخالل در نگاهداری و تربيت 

3. الزم است بدانيم اين حق يک طرفه نيست؛ چرا كه قانون حمايت خانواده مصوب 1353 به زن نيز اين اجازه را داده است كه منع 
اشتغال شوهر از شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا شوهر باشد را، از دادگاه تقاضا كند. ليکن چون ممکن است 
جلوگيري از شغل شوهر اختاللي در معيشت خانواده ايجاد كند، قانون اختيار دادگاه در اين زمينه را محدود كرده و فقط در موردي 
كه اختاللي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود، منع شوهر را از اشتغال به شغل خود مجاز دانسته است؛ اين تنها فرقي است كه 
قانون گذار بين زن و مرد در اين زمينه قايل شده است. در ماده 18 اين قانون در اين خصوص چنين آمده است: »شوهر مي تواند با 
تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثييت خود يا زن باشد منع كند. زن نيز مي تواند از 
دادگاه چنين تقاضايي را بنمايد. دادگاه در صورتي كه اختاللي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور 

منع ميکند«)صفايي و امامي، 1380، ج1، ص144و143(. 
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فرزندان يا حيثيات اجتماعی زن و شوهر يا برهم زدن نظم حاكم بر خانواده باشد)كاتوزيان، 1383، 
ج1، ص233(. 

اما تشخيص اينکه شغل زن منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت مرد است يا نه، با دادرس است 
و دادرس بايد در اين زمينه به »عرف« مراجعه كند. به عبارت بهتر، برای تشخيص اين مهم كه چه 
شغلی منافی مصالح خانوادگی يا حيثيت زن و مرد است، ضابطه كلی نمی توان به دست داد، بلکه 
اين امر برحسب زمان و مکان و وضع هر خانواده متفاوت بوده و تشخيص آن با عرف است)صفايی 

و امامی، همان، 142و144(. 
با توجه به مطالب فوق در خصوص موضوع مورد بحث بايد گفت، با استفاده از وحدت مالک 
اين ماده، در صورتی كه تعهداتی كه مادر جانشين به موجب قرارداد استفاده از رحم جايگزين بر 
عهده می گيرد، مانع از انجام وظيفه ی او در تربيت فرزندان و اداره امور خانواده گردد و اختالل و 
نابساماني در وضع خانواده پديد آورد يا با مصالح خانوادگی و يا حيثيت شوهر يا زن منافات داشته 

باشد، شوهر می تواند زن را از انجام اين عمل منع كند. 
اما بايد دانست به موجب ماده 15 قانون حمايت خانواده، شوهر برای اعمال حق خود در اين 
خصوص، بايد ابتدا ادعای خود را داير بر منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی و يا حيثيات 
خود يا زن، در دادگاه ثابت كند و آنگاه منع زن را از دادگاه بخواهد، كه در صورت صدور حکم به 
منع زن از اشتغال به آن شغل، تمامی تعهداتی كه زن به مناسبت شغل خود بر عهده گرفته است، 
ابطال می گردد. ولی خساراتی كه از اين بابت به اشخاص ثالث وارد می شود بايد توسط خود زن 
جبران شود. زيرا مانعی كه او را از ايفای تعهدات خود باز داشته، علت خارجی نيست، بلکه ناشی 

از وضعی است كه او در اثر عقد نکاح پيدا كرده است )كاتوزيان، همان، ص234-236(. 
با توجه به مراتب فوق، همسر مادر جانشين می تواند منع زن را از انعقاد قرارداد استفاده از 
رحم جايگزين )پيش از انعقاد قرارداد توسط مادر جانشين( و يا منع او را از انجام تعهدات ناشيه 
از قرارداد مزبور )پس از انعقاد قرارداد( از دادگاه مطالبه كند)نايب زاده، همان، ص 251-247؛ 

حمداللهی و روشن، 1388، ص131-133(. 
ممکن است ايراد شود كه »مادر جانشينی«، »شغل و حرفه«محسوب نمی شود تا مشمول ماده 

1117 ق. م باشد! در پاسخ به ايراد مذكور توجه به دو نکته ضروري به نظر مي رسد:
اوالً؛ هدف اصلی مقنن از اعطای اختيار به شوهر در ممانعت از شغل همسر، جلوگيری از 
اموری است كه باعث ايجاد اختالل و نابسامانی در خانواده و برهم زدن نظم حاكم بر آن يا كوتاهی 
در نگاهداری از فرزندان و... می شود. كه مسلماً اين نتيجه با انعقاد قرارداد مادر جانشينی توسط زن 
نيز محقق خواهد شد؛ مضافاً برآنکه آثار و تبعات اين امر برخالف بسياری از مشاغل، صرفاً محدود 
به دوره ی اشتغال زن )در مورد بحث، حمل جنين و زايمان( نيست و بسياری از عوارض روحی و 
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جسمی ناشي از آن، نه تنها در طول دوران بارداري بلکه تا مدتها پس از زايمان نيز ادامه می يابد و 
مانع از انجام وظايف زن در خانواده مي گردد. 

ثانياً؛ قانون گذار در ماده 1233 ق. م قبول سمت »قيومت« توسط زن را منوط به اجازه ی شوهر 
كرده است، در حالی كه واضح است »قيومت«، يک شغل يا حرفه محسوب نمی شود. علت اين 
حکم قانون گذار اين است كه پذيرفتن اين سمت، موجب اشتغال و گرفتاری زن و سلب فرصت 
از او برای رسيدگی به امور خانواده می گردد، نتيجه ای كه در صورت بارداری زن با شدت و قوت 

بيشتری حاصل مي گردد)سيفی، 1386، ص420-422(. 
بنابراين بايد پذيرفت اگرچه »پرورش جنين ديگران در رحم خود«، »شغل« به معناي دقيق لغوي 
و عرفي رايج محسوب نمي شود، اما اين مسئله نمي تواند مانعي بر سر راه اجراي حکم ماده 1117 

قانون مدني در اين مورد ايجاد نمايد. 

2-1-1-1-	ضمانت	اجرای	عدم	اذن	يا	اجازه	شوهر	مادر	جانشين	به	انعقاد	قرارداد
با توجه به مطالب فوق و با در نظر گرفتن مقررات حاكم بر معامالت فضولی در قانون مدنی )مواد 
247 تا 263( و با توجه به متن و روح مواد اين قانون كه به موجب آن، در هر مورد قراردادی به 
حق شخص ثالث لطمه اي وارد آورد نفوذ آن منوط به تنفيذ صاحب حق خواهد بود، در خصوص 
موضوع مورد بحث اين نتيجه حاصل مي گردد كه، قرارداد استفاده از رحم جايگزين، بدون اذن يا 
اجازه ی شوهر مادر جانشين نافذ نيست و در صورت انعقاد چنين قراردادی بدون رضايت وی، 
تنفيذ قرارداد منوط به اجازه ی او خواهد بود. بنابراين در صورت عدم تنفيذ قرارداد يا رد آن توسط 
شوهر مادر جانشين، قرارداد منعقده باطل می گردد و در نتيجه مادر جانشين مجاز به ادامه ی اجرای 
تعهدات قراردادی خود در برابر والدين حکمی نخواهد بود. )نايب زاده، همان، ص249؛ حمداللهی 

و روشن، همان، ص131-133(. 
نکته ی حايز اهميت اين كه ابطال قرارداد از سوی شوهر مادر جانشين، بنا به هر كدام از دو 
مالک فوق الذكر )عدم تمکين زن يا عدم پذيرش محدوديت شغلی( كه صورت گيرد، شخص 
از  را  او  به والدين حکمی معاف نمی كند، زيرا علتی كه  پرداخت خسارت  از  را  مادر جانشين 
انجام تعهدات خود بازداشته، علت يا حادثه ی خارجی نيست بلکه ناشی از رابطه ی زوجيت او 
تمامي  جبران  به  موظف  جانشين  مادر  بنابراين  همان، ص236(  مي باشد)كاتوزيان،  با همسرش 

خسارت هايي است كه از اين بابت به زوجين نابارور وارد مي گردد. 
به همين دليل است كه اكثر صاحب نظران علم حقوق و نيز بسياری از فقها و مراجع تقليد، استفاده 
از رحم زن برای پرورش جنين ديگران را منوط به اجازه شوهر او كرده اند )قربان نيا، 1382، ص366؛ 

شهيدی، 1387، ص196؛بطحايی گلپايگانی، 1382، ص384؛ موسوی بجنوردی، 1386، ص105(
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در پايان الزم است به نظر كساني اشاره كنيم كه براين باورند كه عدم صدور اذن يا اجازه ی 
شوهر مادر جانشين يا عدول از آن، موجب عدم نفوذ يا بطالن قرارداد استفاده از رحم جايگزين 
نمی شود، بلکه اين امر تنها منجر به پيدايش برخی ضمانت اجراهای حقوقی به سود شوهر می گردد. 
ضمانت اجراهايی چون: عدم تکليف زوج به پرداخت نفقه، حق درخواست گواهی عدم امکان 
سازش و حق مطالبه خسارت از اين جمله اند)سيفی، 1386، ص427 و 426(، اين نظر هرچند با 
توجه به آنچه در خصوص حکم قانون مدني در خصوص معامالت فضولي بيان گرديد صحيح به 

نظر نمي رسد، ليکن تنها به منظور آشنايي با آن به توضيح مختصري پيرامون آن پرداخته مي شود:
-	عدم	تكليف	زوج	به	پرداخت	نفقه

اينان معتقدند از آنجا كه اقدام زوجه به انعقاد قرارداد استفاده از رحم جايگزين بدون اجازه ی شوهر، 
از مصاديق عدم تمکين )عام و خاص( از شوهر به شمار می آيد، موجب سقوط حق نفقه او می گردد 

و شوهر می تواند از پرداخت نفقه به او خودداری كند)ماده 1108ق. م(. 
-	درخواست	گواهی	عدم	امكان	سازش

با توجه به اينکه پذيرش جانشينی در بارداری از طرف زن برخالف رضايت شوهر، از مواردی است 
كه باعث ايجاد عدم تفاهم و سازش بين آن ها می شود، شوهر می تواند دادخواست طالق دهد و 

دادرس به آسانی گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد كرد. 
	-	مطالبه	خسارت

به موجب ماده 1 قانون مسئوليت مدني، شوهر مادر جانشين می تواند خسارت معنوی وارده به خود، 
كه ناشی از جريحه داركردن احساسات و عواطف او و اقدام خودسرانه مادر جانشين در انعقاد 
اين قرارداد بدون توجه به نظر او مي باشد را، از دادگاه مطالبه كرده و محکوم نمودن همسرش به 

پرداخت اين خسارت را خواستار شود. 

2-1-2-	تعارض	قرارداد	با	حق	طفل	شيرخوار	مادر	جانشين
با توجه به اين كه اگر مادر جانشين دارای طفل شيرخوار باشد، بارداری وی باعث قطع شير و 
ناتوانی او در شيردادن به كودكش حداقل درمدتي از دوران بارداري می گردد، اين پرسش به ميان 
مي آيد كه آيا نمي توان گفت انعقاد قرارداد استفاده از رحم جايگزين توسط اين زن، باعث تعارض 

به حق طفل شيرخوار وي می شود؟؟
الزم است بدانيم طبق مقررات قانون مدنی )ماده 1176( مادر، مجبور به شيردادن به كودک خود 
نيست. در فقه نيز بيشتر فقها شيردادن مادر به كودک را امری مستحب دانسته و معتقدند مادر در 

اين باره مختار است و حتي مي تواند براي شير دادن به طفل خود از شوهر، مطالبه اجرت كند. 4

4. فال يجب علي االم ارضاع الولد و ال يجوز إجبارها علي ذلک)سبزواري، كفايه ی االحکام، 1423ه. ق، ج2، ص228(؛ فال يجب 
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بنابراين بايد گفت براساس مقررات فقهي و حقوقي ما، شيردادن به كودک در واقع »حق« مادر 
است، نه »تکليف« او و بنابراين اگر مايل نباشد از حق خود استفاده كند، اجبار او به اين امر امکان 

ندارد. )كاتوزيان، 1385، ص143(. 
پس در خصوص موضوع مورد بحث بايد گفت از آنجا كه در شيردادن مادر به كودک، حقی 
برای طفل ايجاد نمی گردد، اقدام زن به انعقاد قرارداد رحم جايگزين به مثابه اين است كه، مادر 
جانشين قصد امتناع از اعمال حق خود را در آينده )دوران بارداری ناشی از لقاح مصنوعی( را دارد 

و بنابراين نمی توان اين قرارداد را باعث تعرض به حق شخص ثالث )طفل شيرخوار( دانست. 
اما بايد دانست اختيار مادر نسبت به شيردادن به فرزند خود، در موردي است كه تغذيه كودک 
به وسايل ديگر ممکن باشد. بنابراين هرگاه از نظر پزشکي، شير مادر تنها وسيله تغذيه طفل باشد 
يا به دليل عسرت پدر و مادر يا حوادث قهري ديگر، امکان تهيه غذاي مناسب ديگر وجود نداشته 

باشد، شير دادن »تکليف« مادر است و حق ندارد از آن امتناع كند)همان، ص144(. 
براين اساس بايد گفت، در شرايطي كه تنها وسيله تغذيه طفل شيرخوار مادر جانشين شير مادر 
باشد و در اثر انعقاد قرارداد جانشينی در بارداری، امکان شير دادن به نوزاد حتي براي مدتي از مادر 
جانشين سلب شود، حقوق طفل شيرخوار در معرض آسيب قرار می گيرد؛ در اين صورت با توجه 
به آنچه در قسمت تعارض قرارداد با حق شوهر مادر جانشين مطرح كرديم نفوذ قرارداد منوط به 

اجازه ولی يا نماينده ی قانونی طفل شيرخوار خواهد شد. 

2-1-3-	تعارض	قرارداد	با	حق	ولی	قهری	مادر	جانشين
از آنجا كه به موجب ماده 1043 ق. م نکاح دختر باكره موقوف به اجازه پدر يا جد پدری است، 
ممکن است اين سؤال مطرح شود كه اگر دختر دوشيزه ای، بخواهد طي قراردادي جنين ديگران را 
در رحم خود نگه دارد، آيا صحت اين قرارداد، مانند نکاح دختر باكره، موقوف به اجازه ی پدر يا 

جد پدری خواهد بود؟ )سيفی، 1386، ص430-433(
به نظر مي رسد پاسخ به اين سوال منفي است. زيرا صرف نظر از اختالف عميق فقهای اماميه، 
در خصوص شرط بودن اجازه اوليای قهری در نکاح دختر باكره و مخالفت آشکار بسياری از 

علي االم ارضاع الولد و لها المطالبه ی بأجره ی إرضاعه)محقق، شرايع االسالم، ج2، ص289(؛ براي ديدن عبارات ساير فقها در اين 
خصوص ر. ک:محمدحسن نجفي، جواهرالکالم، ج31، 

ص272؛ سيد علي طباطبايي، رياض المسايل، 1418ه. ق، ج12، ص145؛ بحراني، 1405ه. ق، ج25، ص73و72(
تنها بعضي از فقها دادن شيري را كه هنگام تولد در پستان مادر جمع مي شود )لبأ(و بطور معمول تا سه روز به بچه داده مي شود را 
واجب دانسته اند )عالمه حلي، قواعد االحکام، ج3، ص101؛ شهيد ثاني، شرح لمعه، ج2، ص112 به نقل از ناصر كاتوزيان، حقوق 

مدني خانواده، جلد دوم، 1385، ص143(
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انديشمندان حقوق اسالمی با اين نظر5، قانون مدنی نيز اين اختيار را تنها مختص پدر و جدپدری 
دانسته و آن را به افراد ديگری )همچون مادر و ساير خويشان دختر و يا وصی منصوب از طرف 
ولی قهری( سرايت نداده است. )كاتوزيان، 1387، ص73(. چراكه دخالت در ازدواج دختري كه 
به سن بلوغ رسيده و به تعبيري واليت بر او در ازدواج، طبق اصل عدم واليت بر ديگران، امري 
خالف اصل است و به همين دليل است كه قانون گذار به تبعيت از فقه اماميه، حدود و شرايط زيادي 

براي آن قائل شده است. 
به عنوان نمونه، در شرايطی كه به علت محجوربودن پدر يا جد پدری، دختر باكره تحت قيومت 
باشد، اجازه شخص ديگر مانند قيم برای نکاح دختر الزم دانسته نشده است. چرا كه واليت پدر 
و جد پدري در نکاح باكره رشيده يک قاعده استثنايي و مختص به آنان است و نمي توان آن را به 
اشخاص ديگر تعميم داد. هم چنين در صورت فوت پدر و جدپدری، دختر برای نکاح خود مکلف 

به كسب اجازه از شخص ديگری نيست )صفايی و اسدا... امامی، 1380، ج1، ص81-82(. 6
بنابراين بايد گفت از آنجا كه اجازه ی ولی قهری دختر باكره برای ازدواج او يک حکم كاماًل 
در  )مانند جانشينی  مشابه  موارد  به  را  آن  نمی توان  است، پس  اصل  برخالف  امری  و  استثنايی 

بارداری( تعميم داد. كما اينکه اين مطلب با اصل عدم واليت بر ديگران نيز سازگار خواهد بود. 
بنابراين بايد گفت دختر باكره براي انعقاد قرارداد استفاده از رحم جايگزين و پذيرفتن جنين 

ديگران در رحم خود، نياز ي به اجازه پدر يا جد پدري خود نخواهد داشت. 

نتيجه
در اين نوشتار دانستيم كه، اگرچه طرفين قرارداد استفاده از رحم جايگزين تنها زن صاحب رحم 
و زوجين نابارور هستند كه به موجب اصل »نسبي بودن قراردادها« آثار اين قرارداد بايد محدود به 
آن ها باشد، اما اشخاص ديگري نيز هستند كه اگرچه جزء طرفين قرارداد مزبور نيستند، به نحوي 
درگير با آن بوده و ممکن است در اثر انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد، به حقوق آن ها لطمه اي 
وارد شود. همسر مادر جانشين، طفل شيرخوار وي و نيز ولي قهري او، از جمله اين افراد هستند. 
در اين ميان موقعيت همسر مادر جانشين، به دليل وجود رابطه زوجيت ميان او و همسرش 

5. بايد دانست كه در فقه اماميه نسبت به لزوم دخالت اولياي قهري در نکاح دختر بالغ باكره اتفاق نظر وجود ندارد: در مقابل برخي 
از فقها كه در اين خصوص، اجازه پدر و جد پدري را شرط مي دانند، جمعي معتقدند دختر بالغ در اين زمينه آزاد است و به استقالل 
مي تواند همسر خود را انتخاب نمايد هرچند هنوز شوهر نکرده و اصطالحا باكره باشد::]وال واليه ی علي البالغ الرشيد الحر احماعا و 
ال علي البالغه ی الرشيد الحره ی و إن كانت بکرا... [ )محقق ثاني، جامع المقاصد، ج12، ص122؛ فخرالمحققين، ايضاح الفوائد، ج3، 

ص20؛ فاضل مقداد، التنقيح الرائع، ج3، ص31(. 
6. براي ديدن ساير حدود و شروطي كه قانون گذار با درج آن اختيار پدر و جد پدري را در اين زمينه محدود نموده است ر. ک: 

حسين صفايي و اسدا... امامي، حقوق خانواده، جلد اول، نکاح و انحالل آن)فسخ و طالق(، 1380، ص81-84. 
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كه خود در بردارنده ی حقوق و تکاليف متعددی ميان آن هاست، حساس تر بوده و نيازمند بررسی 
بيشتری است. چرا كه به علت داشتن حق »رياست برخانواده«، بيم تعرض به حقوق او در اثر انعقاد 
قراداد استفاده از رحم جايگزين توسط همسر وی بيش از ديگران وجود دارد. در ميان اين موارد، 
»تمکين زن از شوهر« و »حق منع زن از حرفه و صنعتی كه منافی مصالح خانواده است«، از جمله 
حقوق شوهر است كه می تواند در اثر انعقاد قرارداد استفاده از رحم جايگزين توسط همسر وی 

)مادر جانشين( و اجراي تعهدات ناشي از آن توسط وي، مورد تعرض قرار گيرد. 
بر اين اساس و با در نظر گرفتن مقررات حاكم بر معامالت فضولی در قانون مدنی )مواد 247 
تا 263( و با توجه به متن و روح مواد اين قانون كه به موجب آن، در هر مورد قراردادی به حق 
شخص ثالث لطمه اي وارد آورد نفوذ آن منوط به تنفيذ صاحب حق خواهد بود، می توان گفت 
قرارداد استفاده از رحم جايگزين، بدون اذن يا اجازه ی شوهر مادر جانشين نافذ نيست و در صورت 
انعقاد چنين قراردادی بدون رضايت وی، تنفيذ قرارداد منوط به اجازه ی او خواهد بود. بنابراين در 
صورت عدم تنفيذ قرارداد يا رد آن توسط شوهر مادر جانشين، قرارداد منعقده باطل می گردد و در 
نتيجه مادر جانشين مجاز به ادامه ی اجرای تعهدات قراردادی خود در برابر والدين حکمی نخواهد 

بود. 
نکته حايز اهميت اين كه ابطال قرارداد از سوی شوهر مادر جانشين، بنا به هر كدام از دو 
مالک فوق الذكر )عدم تمکين زن يا عدم پذيرش محدوديت شغلی( كه صورت گيرد، شخص 
از  را  او  به والدين حکمی معاف نمی كند، زيرا علتی كه  پرداخت خسارت  از  را  مادر جانشين 
انجام تعهدات خود بازداشته، علت يا حادثه ی خارجی نيست بلکه ناشی از رابطه ی زوجيت او با 

همسرش مي باشد. 
هم چنين دانستيم كه شبهه تعرض به حقوق طفل شيرخوار مادر جانشين در اثر اين قرارداد 
بی اساس است مگر در شرايطي كه تنها وسيله تغذيه طفل شيرخوار مادر جانشين، شير مادر باشد و 
در اثر انعقاد قرارداد جانشينی در بارداری، امکان شير دادن به نوزاد حتي براي مدتي از مادر جانشين 
سلب شود؛ در اين صورت نفوذ قرارداد منوط به اجازه ولی يا نماينده ی قانونی طفل شيرخوار 

خواهد بود. 
در مقابل به علت استثنايی بودن حکم لزوم اجازه ولی قهری در نکاح دختر باكره و عدم امکان 
تعميم اين حکم به موارد مشابهی چون جانشينی در بارداری، شبهه تعرض به حقوق ولی قهری مادر 

جانشين در اثر انعقاد قرارداد استفاده از رحم جايگزين توسط وی باطل خواهد بود. 
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ديگر«. روشهاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق )مجموعه مقاالت(. چاپ دوم. تهران: سمت، صفحه 361-371. 
- كاتوزيان ناصر. 1382. دوره مقدماتي حقوق مدني )درسهايي از عقود معين(. جلد اول. چاپ پنجم. تهران: كتابخانه گنج دانش. 
- 1383. دوره مقدماتي حقوق مدني. اعمال حقوقي )قرارداد- ايقاع(. چاپ نهم. تهران: شركت سهامي انتشار با همکاري بهمن 

برنا. 
- 1385. حقوق مدني خانواده، جلد دوم، اوالد، چاپ هفتم، تهران، شركت سهامي انتشار. 

- 1387. دوره مقدماتي حقوق مدني خانواده. چاپ ششم. تهران:انتشارات ميزان. 
- معيني محسن. 1386. »رحم جايگزين، عوارض و انتخاب داوطلبين«. رحم جايگزين)مجموعه مقاالت(. چاپ اول. تهران: 

سمت، صفحه 25-32. 
- موسوي بجنوردي محمد. 1386. كودكان متولد از رحم اجاره اي. انديشه هاي حقوقي)1(. تهران: انتشارات مجد. 

- نايب زاده عباس. 1380. بررسي حقوقي روشهاي نوين باروري مصنوعي )مادر جانشين- اهداء تخمک / جنين(. چاپ اول. 
تهران: انتشارات مجد. 

- قانون مدني جمهوری اسالمی ايران
- قانون حمايت خانواده مصوب1353

- قانون مسئوليت مدني
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منابع	مورد	مطالعه:
- اسدی حلی، حسن بن يوسف بن مطهر )عالمه حلی(. 1413 هـ. ق. قواعد االحکام فی معرفه الحالل والحرام. چاپ اول. قم: 

دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم. 
- بحرانی، يوسف بن احمدبن ابراهيم. 1405ه. ق. الحدائق الناضره فی احکام العتره ی الطاهره ی. چاپ اول. قم: دفتر انتشارات 

اسالمی وابسته به حوزه علميه قم. 
- حّلی، محمدبن حسن بن يوسف )فخرالمحققين(. 1387 هـ. ق. ايضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد. چاپ اول. قم: 

موسسه اسماعيليان. 
- حلي، مقداد بن عبداهلل سيوري. 1404ه. ق، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع. قم:انتشارات آيه ی اهلل مرعشي نجفي. 

- طباطبايی حائری، سيد علی بن محمد. 1418 هـ. ق. رياض المسايل فی تحقيق االحکام بالدالئل )ط- الحديثه(. جلد جهاردهم. 
چاپ اول. قم: مؤسسه آل البيت )ع(. 

- عاملی، علی بن حسين)محقق ثانی(. 1414ه. ق. جامع المقاصد في شرح دالقواعد. چاپ دوم. قم: موسسه آل البيت عليهم 
السالم. 

- محقق حّلی، نجم الدين جعفر بن حسن. . 1408 هـ. ق. شرايع االسالم فی مسائل الحالل والحرام. جلد دوم. چاپ دوم. قم: 
موسسه اسماعيليان. 

- محقق سبزواري، محمد باقربن محمد مومن. 1423ه. ق. كفايه ی االحکام. چاپ اول. قم: دفتر انتشارات اسالمي وابسته به 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم. 

- نجفی، محمدحسن بن باقر)صاحب الجواهر(. 1404 هـ. ق. جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم. چاپ هفتم. بيروت- لبنان: 
داراالحياء الثرات العربي. 
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مبحث	اول:	تعريف	لغوي	و	اصطالحي	اجرا
اجرا )با كسر همزه( به معني راندن، روان ساختن، جاري كردن )محمدجعفر، جعفري لنگرودي، 
انتشارات كتاب خانه گنج دانش، چاپ چهارم، شماره 524( و  مبسوط در ترمينولوژي حقوق، 
به جريان انداختن و اقدام به اعمالي براي به عمل درآوردن حکم قضايي را گويند. )بهرامي، بهرام، 
اجراي احکام مدني، نگاه بينه، چاپ اول، 1382، ص4( البته در علم حقوق و فقه در معاني ذيل به 

كار مي رود:
الف- اجراي اسناد رسمي كه بر عهده ادارات ثبت است و اجراي احکام دادگستري

ب- اداره اجرا در ثبت و دادگستري را گويند. اجرا در معني اعم شامل صدور اخطار عندالمطالبه 
هم مي باشد. )جعفری لنگرودي محمدجعفر، ، پيشين، صفحه 284(

به عبارت ديگر تفاوت چنداني بين معناي لغوي و اصطالحي لفظ اجرا نيست مگر اين كه در 
علم حقوق روان ساختن، جاري كردن و راندن يک الزم قانوني كه جنبه قهريه و عمومي دارد مد نظر 

محمد	ناصری	فرد
دكتر	علی	عباس	حياتی

احد	خزايی

راهكارهاي كاهش پرونده هاي اجرايي مدني در دادگستري

-	كارشناس	ارشد	حقوق	خصوصی	و	قاضی	دادگستری

-	استاديار	دانشگاه	رازی	كرمانشاه

-	كارشناس	ارشد	حقوق،	مدرس	دانشگاه	و	وكيل	دادگستری

حکم  اجراي  جلوه گري  و  اهميت 
آنچنان نمايان است كه نيازمند هيچ 
كه،  زيرا  نيست.  تبييني  و  تفسير 
حقوق  به  كه  مظلومي  هر   خواسته 
و قضا  تمسک جسته،  در قالبي جز 
عادالنه  حکم  اجراي  و  حق  احراز 

نمي گنجد. 
در حال حاضر يکي از مشکالت 
باالي  حجم  دادگستري ها  جدي 
كه  است  مدني  اجرايي  پرونده هاي 
اين موضوع خود دغدغه خاطر كادر 
اجرا و نارضايتي اشخاص مرتبط را 
به  تحقيق  اين  است.  آورده  فراهم 
دنبال شناسايي موانع اجراي سريع و 
ارائه ی راهکارهاي معقول براي رفع 

اين معضل مي باشد. 
فرجه  در  عادالنه  حکم  اجراي 
زماني مناسب غايت و خواسته اصلي 
تقبل  و  دعوا  در طرح  خسارت ديده 
حق  اثبات  بر  حاكم  دشواري هاي 
ادعايي است. بدون اجراي حکم كل 
تشريفات و تشکيالت دادرسي زائد 

و فاقد مقبوليت عقلي است. 
گاه تأخير در اجرا، همانند عدم 
بر  را  زيان باري  آثار  حکم  اجراي 
مي كند.  وارد  اجتماع  و  محکومٌ له 
نشناختن علت هاي تورم پرونده هاي 
واقعيت ها  از  چشم بستن  و  اجرايي 
مسئوالن  گاه  هم،  روز  مقتضيات  و 
را به سمت و سوي تصويب لوايح، 

سوق  بخشنامه هايي  و   آيين نامه ها 
نگشوده  را  مشکلي  تنها  نه  كه  داده 
بلکه خود گره ديگري بر تنه سيستم 

قضايي كشور شده است. 
مدني  احکام  اجراي  قانون 
فرسودگي،  مستقيم  علي رغم  ما 
از  است  تقليدي  غيرمستقيم  يا 
انديشه هاي غربي كه با نيازهاي روز 
كنوني و فرهنگ و اعتقادات ما بعضًا 
سيستم  واكاوي  لذا  نيست.  منطبق 
تقنيني و عملي اجراي احکام مدني 
در محدوده بحث و ارائه راهکارهاي 
دست اندركاران  براي  عملي  مفيد 
بسيار  قضائيه  قوه ی  متوليان  و  اجرا 

ضروري است. 

مقدمه:	
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است كه نوعي تخصيص است. 

مبحث	دوم:	خصوصيات	آيين	اجراي	احكام
هر چند در مورد ويژگي هاي مقررات اجراي احکام مدني به ندرت بحث شده است اما با بررسي 
قواعد پراكنده مستتر در تاريخچه اجرا مواد مختلف مقررات اجرايي و مقايسه آن با قوانين آيين 

دادرسي به واسطه تقرب زياد آن ها مي توان برخي از خصوصيات اين علم را كشف نمود. 
با شناخت خصيصه هاي حاكم بر آيين اجراي احکام مدني مي توان برخي از مقررات موضوعه 
را كه فلسفه تأسيسي يا دوام و زوال فعلی آن ها مورد ترديد است، مورد بازبيني قرار داد كه حتي 
در صورت عدم تغيير شرايط حاكم توسط قانون گذار، بتوان زمينه تفسير درست را فراهم كرد تا 
مقدمه اي باشد برای حركت به سوي بازنگري و دوباره انديشه و انطباق آن با نيازهاي روز مبتني 

بر جهان بيني اسالمي. 

گفتار	اول:	قهري	و	آمره
از اين جهت كه قواعد آمره مجموعه قاعده يا قوانيني هستند كه اراده و تراضی طرفين بر خالف آن 
پذيرفته نمي شوند و فاقد نفوذ است مي توان اكثر مقررات اجراي احکام را آمره تلقي كرد زيرا كه، 
تراضي طرفين براي تغيير شيوه ي اجرا و الزام دادورزان به تبعيت از نظر آن ها مثل تغيير جلسات 
مزايده و اجراي مفاد حکم و غيره نافذ نيست. كه البته ماده ی 37 قانون اجرای احکام مدنی نيز به 

گونه اي اين قاعده را ترسيم مي كند. 

گفتار	دوم:	شكلي
با توجه به اين كه مقررات اجراي احکام در واقع دنباله مقررات آيين دادرسي مي باشد، اصوالً متکي 
به تشريفات صوري و شکلي براي روان كردن اجراي تصميم ماهوي سابق دادگاه است اما در برخي 
مصاديق كه در زمان اجرا مقابله حقوقي روي مي دهد، مقنن ناگزير از طرح قواعد ماهوي جهت 

هدايت مسير معقوالنه اجرا شده است. 

گفتار	سوم:	سرعت
يکي از مهم ترين ويژگي هاي عقلي حاكم بر قواعد تشريفاتي اجرا، الزام وجود رواني و سرعت در 
متن مواد قانوني براي برگرداندن امنيت و آرامش به ظلم ديده و جامعه مي باشد. در مرحله اجرا 
بحث صحت يا سقم حکم و يا امتناع محکوم عليه مطرح و ارزشمند نيست. زيرا با صدور حکم 
الزم االجرا از حيث ماهوي حق از باطل تميز داده شده و آن چه مد نظر قانون و عقالنيت جامعه 
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است، تسريع در اجراي مدلول حکم می باشد. بنابراين توجه به اصل سرعت در وضع قوانين و 
مقررات براي اجراي تصميم هاي قضايي و اجتناب از توجه به تشريفات زائد و دست و پاگير كه 
فاقد توجيه عقلي و شرعي و گاهاً عرفي است ضرورتي غيرقابل ترديد مي باشد ماده ی 24 قانون 

اجراي احکام مدني 1356 تأييدكننده ی اين اصل است. 

گفتار	چهارم:	رايگان
اصوالً محکوم له از تحمل هزينه اي براي دست يابي به حقش كه مورد تجاوز و انکار واقع شده معاف 
است. اين قاعده مبتني بر اصول عقلي و شرعي می باشد كه در غالب مقررات كشورهاي ديگر نيز 
پذيرفته شده است. در قانون اجراي احکام مدني ما هم اگر گاهاً به طور ظاهري از اين اصل انحرافي 
ايجاد شده مورد از مصاديق استثنايي نيست بلکه می توان گفت تدبيري است براي تسريع اجرا كه 

در آتي مسئول نهايي آن محکوم عليه است. )مواد 76 و 82 قانون اجرای احکام مدنی(

گفتار	پنجم:	اداری
اقدامات واحد اجرا در قالب حکم يا قرار، قرار نمي گيرد و نوعي تصميم است و از جهتي ديگر 
هم با توجه به اين كه مفاد رأي قضايي به موقع اجرا گذاشته مي شود نه اين كه تميز حق از ناحقي 

صورت گيرد، اصوالً اداري است. 

مبحث	سوم:	علت	ها	و	راهكارهاي	رفع	اطاله	
در اين قسمت به شناسايي اسباب و علت تامه سکون پرونده هاي اجرايي در واحد هاي اجراي 

احکام و راهکارهاي منطقي مقابله با آن پرداخته می شود. 

گفتار	اول:	علت	هاي	افزايش	پرونده	هاي	اجرايي
قانون گذار نشأت مي گيرد و  الزام آور  اراده  از مصوبات و  قانوني سبب هايي است كه  علت هاي 
اسبابي كه جداي از مقررات موضوعه و تدوين يافته به واسطه كاركرد و فعل نيروي انساني زمينه ساز 
عدم تخصص  همانند  مي گيريم،  پي  اجرايي  علت هاي  قالب  در  مي گردد  پرونده ها  منفعل ماندن 

مأمورين اجرا يا تعلل و زوائدي كه پديدآورنده ی آن نيروي انساني متصدي يا مرتبط اجراست. 

بند	اول:	وجود	مقررات	مبهم،	مجمل	و	متناقض	
 مي توان با بررسي مجموعه نظريات مشورتي اداره حقوقي يا نشست هاي قضايي بر عمده ترين 
پرسش هاي نشأت گرفته از عدم دقت قانون گذار در بيان ساده مفاهيم، قواعد و تشريفات اجرايي 
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كه بايد روشن و مبين باشد پي برد كه مصاديق زير قسمتي محدود از آن است. 
وفق ماده ی 5 قانون اجراي احکام مدني صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است. اما در مواردي 
كه حکم دادگاه بدوي در اثر فرجام خواهي در ديوان عالي كشور نقض گردد و رسيدگي به دادگاه 
هم عرض محول شود و به تبع انشاء رأي صورت گيرد، در اجراي حکم با دادگاه اوليه بدوي است يا 
دادگاه كه حکم مجدد را صادر كرده است. در مواردي هم كه دادگاه بدوي صادركننده حکم تعطيل 

يا منحل شده، مسئول اجرا در قانون مشخص نشده است. 
قاعده اجرايي درج شده در ماده ی 1 قانون اجرای احکام مدنی داراي ايراد جدي است. چون كه 
از يک سو مانع اغيار نيست و چه بسا مصاديق حکمی متعددي را مي توان يافت كه بدون قطعيت 
قابل اجرا هستند مانند: ماده ی 35 قانون امور حسبي، مواد 175، 256، 259، 306، 347، 386، 424، 
437، 493، قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 و از ديدگاهي ديگر، جامع افراد نيست و 
احکامي را كه علي رغم قطعي بودن توان اجرايي را ندارند پوشش نمي دهد، قسمت آخر ماده ی 22 
قانون ثبت مصوب 1310 و ماده ی 101 آيين نامه قانون ثبت اسناد مصوب 1327 و ماده ی 1119 
قانون مدني مؤيد اين موضوع مي باشد به غير از اينکه سال هاست نهاد حقوقي قرار اجراي موقت 

جايگاه خود را از دست داده است. 
در ماده ی 12 قانون اجرای احکام مدنی آمده: »مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه 
انجام وظيفه مي كند...« لفظ دادگاه مطلق و فاقد قيدي است كه منظور قانون گذار را روشن كند و از 
سويي در سال 1373 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب تصويب شد كه در ماده ی 10 آن 
بيان شده بود كه در هر حوزه قضايي به تعداد الزم واحد اجراي احکام مدني تشکيل مي شود كه 
در اصاًلحات سال 1381 قانون موصوف اصاًلح و سمت قاضي تحقيق كه عماًل متصدي آن بود 
حذف و اصطالح دادرس علي البدل جايگزين آن شد كه به واسطه سليقه هاي مختلف برداشت هاي 
اجراي  واحد هاي  در  را  و سرگرداني خاصي  تحير  كه  گرفت  مقررات صورت  اين  از  متعددي 
مدني ايجاد كرد وفق ماده ی 34 آيين نامه اصاًلحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب كه 
در تاريخ 1381/11/09 به تصويب رئيس قوه قضائيه وقت رسيد، براي هر حوزه ی قضايي واحد 
اجراي احکام مدني به رياست رئيس حوزه قضايي و به تصدي دادرس علي البدل تهيه گرديد و در 
واقع به جز در موارد خاص دادگاه صادركننده ی حکم دخالت چنداني در اجرا نداشت اما در سال 
1378 با تغيير مواد 34- 35- 36 آيين نامه ی مذكور تصدي قضات غير صادركننده ی حکم به نحو 
چشمگيري از واحد هاي اجراي مدني برداشته و واحد اجرايي براي دادگاه هاي تصور نشده است. 

بند	دوم:	بي	توجهي	به	اجرا
با ضعيف شدن اخالقيات و كم رنگ شدن رسم ريش سفيدي طبيعي است كه توجه بر قوه قهريه 
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حکومت براي رفع اختالف و به تبع جمع شدن پرونده هاي حقوقي در واحد هاي اجرا بيشتر شده 
است و كادر اجرا متقبل فشارهاي مضاعفي مي شوند. لذا يکي از اقدامات مؤثر كه مي تواند كارآيي 
و انگيزه قسمت اجرا را تقويت كند اعطاي مزاياي مالي و پاداش است كه اين مهم در زمان تصويب 
قانون اجراي احکام مدني در سال 1356 مدنظر قانون گذار بود كه اقدام به وضع ماده ی 166 با 
اين مفهوم می نمايد: »پنجاه درصد از حق اجرا طبق آيين نامه وزارت دادگستري به مصرف تهيه و 
بهبود وسائل الزم براي تسريع اجراي احکام و پاداش متصديان اجرا مي رسد و بقيه حساب درآمد 

اختصاص وزارت دادگستري منظور مي گردد.« اما متأسفانه بعدها با سطحي نگري منسوخ گرديد. 
با اصاًلح مواد 34- 35- 36 آيين نامه اصاًلحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
سال 1387 حداقل سرمايه باقي مانده براي واحدهاي اجراي احکام كه همان مديران اجرا و دادورزان 
كارآزموده و با تجربه سال هاي گذشته بود از بين رفت و با پراكنده شدن آن ها در سمت هاي اداري 
مختلف و گاهاً بيگانه با اجرا اعالم شد كه: »تبصره 1- به منظور انجام امور اجراي احکام مدني، 
مديران دفاتر قضايي دادگاه هاي عمومی هم زمان داراي ابالغ مدير اجرا خواهند شد. مأموران اجرا 

)دادورزان( زير مجموعه مدير دفتر كل مي باشند.« 
حذف پست هاي سرپرستي قضات )قاضي تحقيق- دادرس علي البدل( بر واحد هاي اجرا هم كه 
نمونه آشکار آن اصاًلحيه آيين نامه در سال 1387 به شرح اعالمي است، نمونه اي از عدم كارشناسي 
فرآيند احقاق حق و تميز جايگاه واالي واحدهاي اجرا بوده كه بي توجهي چشمگير نهادهاي مرتبط 

را آشکار سازد. 

بند	سوم:	علت	هاي	اجرايي
به واسطه وسعت آن ها تنها به ذكر عناوين اكتفا می كنيم:

1. عدم رعايت مقررات در انشا رأی در مرحله دادرسی ازقبيل: صدور رأی به صورت عام و 
كلی. تعيين نکردن حق الوكاله يا نوع مسئوليت جمعی و... . 

2. بی توجهی مسئولين ارشد قضايی
3. كم تجربگی قضات كادر اداری و مأمورين ابالغ

4. استفاده خدعه آميز برخی از وكال از اهرم های قانونی برای مسدودكردن مسير اجرا
5. استفاده از كارشناسان فاقد تخصص 

6. بی اطالعی ارباب رجوع 

گفتار	دوم:	راهكارهاي	قانوني
بديهي است كه نحوه و چگونگي اجرا صرفاً تابع اراده ی مسئولين اجرا نمي باشد كه با توجه به 
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موقعيت هاي خاص به وجود آمده قدرت تغيير اعمال خود را براي نيل به رسيدن به هدف سازماني 
داشته باشند؛ زيرا كه اجرا هم مانند ساير پديده هاي اجتماعي تابع قانون و مقررات است اما فهم 
درست قانون، علت وضع آن و اهداف متصوره براي آن كه جملگي براي فراهم كردن شرايط دقيق تر 
آسايش و رفاه بشري است كمک شاياني به ترقي قوانين براي برآورده كردن اين نيازهاي انساني 

مي نمايد. 
خصيصه هاي قانون را بايد در ويژگي هاي قاعده حقوقي جست و همان طور كه مي دانيم حقوق 
مجموعه اي است از قواعد حقوقي. هدف ما از بيان اين ويژگي تأكيدی هر چند اجمالي بر وظايف 
قانون گذار در عمل قانون گذاری در وضع قواعد و مقررات اصولي و منطقي متکي بر انصاف است. 
قاعده حقوقي هر چند كه براي افراد جامعه كه موضع آن قاعده هستند وضع شده اما، نگاه 
قانون گذار به افراد متعلق آن نگاهي شخصي نيست بلکه، آن افراد و مصاديق را، مجرد از ويژگي هاي 
شخصي، قاعده حقوقي قرار مي دهد. )كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد1، شركت هاي سهامي 
انتشار، چاپ دوم، تهران، 1380، ص 530( تا قاعده حقوقي به يک يا چند فرد خاص اختصاص 
نيابد، پس يکي از ويژگي هاي قاعده ی حقوقي، عموميت و شمول است و همان طور كه اشاره شد 
مقصود از عموميت، جدايي و تجريد قاعده از مصداق هاي آن است. قانون نيز، براي اينکه در زمره ی 

قواعد حقوقي در آيد بايد كلي باشد و به موضوع خاص نپردازد. )همان، ص 119(
رفتارهاي  حقوق،  موضوع  است؛  آن  دستوري بودن  و  اجتماعي  قانون،  ويژگي هاي  ديگر  از 

اجتماعي انسان است زيرا اصوالً حقوق در اجتماع معنا پيدا مي كند. 
داراي ضمانت اجرا الزامي و اجباري بودن هم وابسته به قانون و قاعده ی حقوقي است. وظيفه ی 
حقوق ارشاد و توصيه و اندرزگويي نيست، به گفته هابز، حکيم داناي انگليسي؛ »حقوق توصيه 
نيست فرمان است« دولت ايجاد شده است كه در پناه اين قدرت عمومي حق گذاري نمايد؛ قاعده 
حقوقي بايد اعالم و در صورت ضرورت به زور اجرا شود. بيگمان، هدف مطلوب اين است كه 

اجراي قانون عادت شود و احترام به آن انگيزه ايجاد عادت. )همان، ص 120( 
از  و  قانون  اجراي  نهايي  راهکار  دولتي  و  بيروني  مادي،  اجراي  ضمانت  از  برخورداربودن 
ويژگي هاي ممتاز آن می باشد. ممکن است برخي با سوءاستفاده از آزادي و اختيار خود، از اجراي 
را  قانون  اجراي  كه  پيش بيني شود  برتر  نهادي  و  قدرت  است  كنند. پس الزم  قانون خودداري 

پشتيباني نمايد. 
صراحت را به عنوان وصف شکلي قانون، يا فن شکلي قانون گذار معرفي نموده اند كه مقصود 
از آن شيوه تدوين متني روشن و قابل اجرا در مرحله تنظيم قاعده حقوق است. قانون بايد به زباني 
گفته شود كه براي عامه مردم قابل فهم باشد و چنان صريح كه دادرس را در اجراي آن دچار ترديد 

نسازد. )كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد 2، ص 102(
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بند	اول:	بازنگري	در	مقررات
حال كه ايراد قوانين و مقررات مرتبط با اجراي احکام را لمس كرديم بايد ديد كه در صورت جزم 
اراده ی قانون گذار به تبديل و تغيير قوانين چه اقداماتي در رفع علل اطاله اجرا مؤثر خواهد بود و 
مقررات را به قواعد ذاتي اجرا نزديک مي كند و جهت گيري مقررات بايد به چه سويي باشد كه 
آسودگي خاطر زيان ديده و امنيت اجتماعي و اقتصادي جامعه را به ارمغان دارد. در اين راستا به 
عمده ترين مصاديق محتاج بازنگري مکشوف از قوانين روي مي آوريم و آن ها را در قالبی تحليلي 

مي نشانيم تا كمکي باشد به مقبوليت بيش از پيش مقررات اجراي احکام حقوقي. 

بند	دوم:	رفع	تورم
قوانين و مقررات متعدد پراكنده كه هر يک در برهه خاص زماني براي رفع مشکالت و چالش هاي 
آن روز مؤثر بوده، امروزه با مرتفع شدن شرايط و زمينه هاي موضوعي، جايگاه اجتماعي و حقوقي 

خود را از دست داده و فاقد توجيه منطقي است. 
تفسيرهاي مختلف كه گاهًا  براي  مقررات دست آويزي شده است  برخي  مبهم و مرددبودن 
متعارض و خالف اصول قواعد اجرا می باشد. تنقيح و معين نبودن ناسخ و منسوخ مقررات، وجود 
احکام اجرا در قوانين و مقررات پراكنده كه عنوان آن ها ارتباطي به اجراي احکام ندارد و ده ها 

مواردي اين چنين، باعث توقف نابجاي سير اجراي احکام گرديده است. 

بند	سوم:	رفع	تناقض،	ابهام	و	اجمال
در مبحث فنون قانون گذاري، صراحت بيان يکي از فنون شکلي تدوين قانون دانسته شد و دانستيم 
كه قانون بايد به زباني بيان شود كه براي عموم قابل فهم باشد و چنان صريح كه دادرس را در 
اجراي آن دچار ترديد نسازد اين ابهام از اهميت و نفوذ اجتماعي قانون مي كاهد و مقدمه انحراف 

انديشه ها از هدف قانون گذار است. 
به تعدادي از مواد مبهم يا مردد اشاره شد اما شايسته است قانون گذار با آسيب شناسي مقررات 
منطبق با اصول عقلي و قواعد اجرا نسبت به وضع مواد صريح براي كاهش اختالف نظر حقوقي، 
مساعدت نمايد و چه بهتر اينکه، با توجه به جايگاه ويژه اصول فقه در تفسير قوانين موادي از 
قوانين شکلي را به بيان قواعد و فنون استنباط اختصاص دهد كه عالوه بر بيان نحوه تفسير قوانين و 
تحصيل حکم قضيه، استنباط هاي اصولي را هم كه گاهی متعارض و مختلف است يکپارچه سازد. 
وفق اصل چهارم قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، 
فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسالمي باشد. اين نشان دهنده ی جايگاه 
واالي فقه و علم اصول است؛ زيرا كه بخش اعظمي از حقوق خصوصي ايران مقتبس يا متأثر از 
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فقه اسالمي است و چون استفاده از فقه اماميه بدون اصول غيرممکن است از اين رو بايد پذيرفت 
كه علم اصول فقه تأثير بسزايي در فهم و درک حقوق موضوعه ايران دارد و براي درک حقوق 
ايران ناچار بايد »اصول« دانست. )محمدي، ابوالحسن، مباني استنباط حقوق اسالمي، انتشار دانشگاه 

تهران، چاپ 22، 1384، ص 24(

گفتار	سوم:	خأل	مقررات	در	تشكيالت	اجرا
در دانش حقوقي هم ضرورت تخصصي شدن رشته ها و اعمال قضايي اصلي بشري و غيرقابل 
عدول است و قانون گذار نبايد به اين موضوع مهم بي توجه باشد. منحل كردن دادسراها، بي اهميت 
جلوه دادن واحدهاي اجرا و در نهايت تجزيه نمودن آن نمونه هايي از چشم پوشي به اين قاعده عقلي 

اجتماعي است. 
تفويض اجرا به وزارت دادگستري به عنوان خدمت اداري به گونه انعکاسي در قانون اصول 
محاكمات حقوقي 1329 قمري كه اجراي كليه احکام دادگاه هاي استان مركزي را به اداره اي به نام 
اداره اجرا كه تحت نظر وزير عدليه بود را شايد بتوان افراط و حذف عملي واحدهاي اجراي مدني 
در دادگستري ها و تفويض مسئوليت سنگين اجرا به به مديران دفاتر و ثبات و منشي و قضات 
صادركننده ی رأي وفق آيين نامه اصاًلحي مصوب 1387/06/19 تفريط قانون گذاري تلقي كرد هر 
كدام از اين اقدامات با گذشت زمان آثار مخرب خود را نشان داده يا نشان مي دهد و قانون گذار 
مجبور به تغير رويه خواهد شد پس چه بهتر كه به صراحت واحدهاي مستقل اجراي احکام مدني 
را ايجاد و مورد عنايت ويژه قرار گيرد، پليس قضايي كارآزموده به جايگاه خالي خود برگردد و 
به عنوان بخشي از مجموعه اجرا خدمات خود را ارائه دهد، براي واحدهاي اجرا، مسئول قضايي 

متبحر و با تجربه با حد و حدود روشن و شفاف قانوني ترسيم گردد. 

بند	اول:	خأل	مقررات	نو	در	سير	اجرا
شايد مقررات باب اجراي احکام شايسته تر از ساير مقررات شکلي زمينه دگرگوني را داشته باشد 
علت آن كهولت سن و مقتضيات زمان است. بايد هم تفکر كلي اجرا و هم ابزار و وسايل آن را مورد 
بازبيني جدي قرارداد، در سطرهای آتی به برخي از خألهاي قانون گذاري اجرا كه نيازمند حاكميت 

تفکر جديد است مي پردازيم. 

بند	دوم:	تعيين	ضمانت	اجرا
يکي از راهکارهاي تضميني اجراي سريع احکام تعيين پاداش متناسبي با فعاليت كادر اجرا است 
كه به طور غيرمستقيم تأثير عميقي در برداشتن كندي اجرا دارد، كه علي رغم درج چنين قاعده اي در 
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قانون اجراي احکام مدني متأسفانه با بي مهري قانون گذار منسوخ گرديده است. 
ماده ی 158 قانون اجراي احکام مدني يکي از اقسام هزينه هاي اجرا را حق االجرا معرفي كرده 
كه برای وصول آن از اموال محکوم عليه ضمانت اجرايي ندارد و از برجسته ترين علت بقاء پرونده 
در واحدها يا دفاتر اجرا است. به نظر مي رسد علت تأسيس اين قاعده كمک به سرعت اجرای 
حکم باشد نه كسب كمک خرجي براي حکومت، زيرا كه اجراي خدمات قضايي و برقراري امنيت 
حقوقي از وظايف ذاتي دولت ها مي باشد و نبايد براي انجام آن وجهي دريافت كنند. ثانياً، فلسفه 
عقلي وضع حق االجرا كمک به شتاب گرفتن اجراي حق تميز داده شده مورد تجاوز است از ديگر 
سو كادر اجرا براي دريافت پاداش مقرر كه مؤثر در معيشت اوست فعاليت دو چندان به خرج 
مي دهد و از سوي ديگر محکوم عليه را تحريک مي كند جهت جلوگيري از تحمل خسارت مالي 
بيشتر مدلول حکم را به اجرا در آورد و با تمکين در قبال قدرت قهريه دولت آرامش خاطر را به 
خود و جامعه برگرداند. لذا با اوصاف حاكم كنوني كه پاداش واحدهاي اجراي احکام مدني كأن لم 
يکن گرديده موضوع و خاصيت حکم منتفي شده است و دليلي براي بقا اين تأسيس حقوقي وجود 

ندارد. زيرا  هيچ انگيزه اي براي وصول آن از سوي كادر اجرا و محکوم له نيست. 

بند	سوم:	سهل	كردن	ابالغ
در حال حاضر پيشنهاد غالب پژوهشگران آسيب شناس مقررات شکلي آيين دادرسي، گذر از حالت 
سنتي و فيزيکي مقررات ابالغ و قانوني و الزامي كردن ابالغ هاي الکترونيکي در قالب پيام كوتاه يا 
پست الکترونيکي و غيره است كه توجه قانون گذار به اين روش عالوه بر كوتاه كردن مسير دادرسي 

و اجرا مقبوليت جهاني سيستم قضايي ايران را هم به نحو چشمگيري تقويت خواهد كرد. 

بند	چهارم:	اوراق	اجرا
بر اساس تصريح ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اجراي حکم با صدرو اجرائيه به عمل مي آيد و 
وفق ماده ی 34 همين قانون محکوم عليه از زمان ابالغ اجرائيه ده روز مهلت دارد طوعاً مفاد حکم 

را اجرا نمايد. 
وضع تشريفات و گلوگاه هاي كنترلي در آيين دادرسي و آيين اجرا بايد متکي بر توجيهات 
تنظيم ورقه اجرا توسط دفتر دادگاه در  بود.  باشد واال مطرود و مذموم خواهد  فوايد منطقي  و 
نسخه هاي الزم و ابالغ آن و اعطاي مهلت به غير از ايجاد تراكم كاري براي دفتر دادگاه و واحد هاي 
ابالغ و تحميل هزينه هاي جانبی چه تأثيري در محکوم عليه متجاوزي دارد كه معموالً عدم تمکين 
خود را نسبت به حق در طول دادرسي و حتي پس از دريافت دادنامه قطعيت يافته نشان داده است 
به نظر مي رسد الزام به تنظيم اجرائيه، اعطاي مهلت هاي ده روزه، خالف انتظار و نيازهاي جامعه 
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است، جالب اينکه منبعي كه الهام بخش قواعد دادرسي و اجراي ما بوده )قانون آيين دادرسي مدني 
فرانسه( فاقد چنين تأسيس حقوقي مزاحم اصول اجرا است. از استاد برجسته آيين دادرسي دكتر 
متين دفتري مطالبي را نقل مي كنيم كه به ما جسارت فرار از اين باور تعصب گونه ی قانون گذار را 
مي دهد: »اكنون بايد ديد كه ابالغ دادنامه اجراي حکم كافي است يا تشريفات ديگري نيز الزم دارد. 
در حقوق فرانسه ]مواد 146 و 545 آيين دادرسي مدني[ چنين مقرر است كه اولين رونوشت دادنامه 
براي محکوم له تهيه مي شود اين نسخه كه با قلم درشت تحرير مي شود حاوي دستور اجراي حکم 
نيز مي باشد به اين ترتيب كه در صدر آن كلمات »جمهوري فرانسه- به نام ملت فرانسه« و در ذيل 
آن اين عبارت درج مي شود: »بنابراين رئيس جمهور فرمان مي دهد كه عموم مأمورين اجرا مفاد 
حکم را به موقع اجرا گذارند، دادستان مراقبت در اجراي آن بنمايد و كليه صاحب منصبان قواعد 

عمومي در صورت تقاضا )با مأمورين نامبرده( كمک و مساعدت به عمل آورند.« 
بنابراين با چشم اندازی وسيع تر از سوی قانون گذار، حذف صدور اجرائيه و اعطاي مهلت هاي 
طوالني به محکوم عليه البته با تدبيري به روز و بهتر يکي از موانع قانوني حركت اجرا را مرتفع 

مي نمايد. 

بند	پنجم:	روش	فروش
از ماده ی 114 تا ماده ی 145 قانون اجرای احکام مدنی قانون گذار تشريفات شروع، اجرا و در 
نهايت ختم مزايده را تشريح نموده است صرف نظر از اختالف نظر حقوق دانان درباره ماهيت 
حقوقی مزايده، اين وضع حقوقي خود يکي از گره هاي اجرايي است كه باعث تأخير طوالني 
اجراي حکم و ورود هزينه هاي قابل توجه اي بر زيان ديده و دولت مي شود تشريفات آمرانه و 
خشک و گاهی كلي آن كه در مواردي دست آويز سوءاستفاده محکوم عليه يا محکوم له مي باشد 
در وضعيت قضايي فعلي كشور قابل توجيه نيست و به نظر داراي نقد جدي است؛ هر چند كه 
فرآيند مزايده در وصول محکوم به در قوانين شکلي ما داراي ريشه قديمي است. )قوانين موقتي 
اصول محاكمات حقوقي، مصوب كميسيون قوانين عدليه مورخ 19 ذي القعده 1329 قمري، فصل 

پنجم( 
توقيف شده،  اموال  فروش  در  مزايده  برقراري  لزوم  داشته اند علت  اظهار  اساتيد  از  برخي 
ديدگاه  با  يا  و  است  توقيف شده  اموال  فروش  از  احکام  اجراي  واحد  اتهام سوءاستفاده  دفع 
از مزايده  استفاده  مبناي  يا وصول حقوق دولت  ديگر مي توان گفت حفظ حقوق محکوم عليه 
در مقررات موضوعه است. اما با بررسي جوانب امر و حجم رو به افزايش پرونده ها و مصالح 
قضايي امروزه، چنين اهدافي قابل دفاع نيستند مگر نه اينکه قضات و كارمندان متصدي اجرا در 
حدود وظايف و اختيارات خود مأمور رسمي تلقي شده اند و به عنوان يک مسئول دولتي شايسته 
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از ساير قسمت هاي  بيشتر  اداري اجرا  به كارمندان  قانون گذار  اعتماد  اينکه  البته  اعتماد و  قابل 
اداري است مؤيد اختيارات وسيع مديران اجرا و دادورزان در انجام وظايف اجرايي است كه 
گاهی ماهيت قضايي آن نمايان تر است. مانند توقيف اموال، تعيين كارشناس و ارزياب، اعطاي 
نيابت و غيره. نکته ی ديگر اين كه، محکوم عليهي كه غالبًا به عمد حق ديگري را ضايع كرده و 
به حکم محکمه هم توجه اي ندارد شايسته اين گونه احترام دلسوزانه اي كه مضر به مصلحت 

جامعه است نمي باشد. 
مرحله اجرا مرحله ی گرفتن حق مظلوم است نه اعطاي حق بي حد به ظالم و البته حداقل، 
كم توجهي به حقوق محکوم عليه سبب ترغيب و تهديد وي براي اجراي مدلول حکمي خواهد 
بود كه وفق مقررات كنوني فشار قابل توجه اي را براي او به همراه ندارد. سرانجام بحث اينکه 
حتي اگر قانون گذار باز هم تأكيد بر فروش از طريق مزايده دارد شايسته است اين ترتيب فروش 
را به عنوان اصل و قاعده نپذيرد، بلکه مبنا را فروش اموال از طريق غير مزايده قرار دهد مگر 

اينکه توجيهات عقلی ضرورت مزايده را تائيد كند. 

بند	ششم:	ديون	ممتاز
ماده ی 148 قانون اجرای احکام مدنی ماده ی 226 قانون امور حسبی ماده 1206 قانون مدنی: مواد 
اعالمي در مقام بيان حق تقدم در وصول طلب و برشمردن ديون ممتازه در استيفاء مي باشد. در 
تعريف ديون ممتاز گفته شده كه، مطالبات بدون وثيقه اي است كه طلبکار به حکم قانون گونه اي 

حق تقدم در وصول طلب خود بر ساير طلبکاران داشته باشد. 
با عنايت به اينکه در خصوص ديون ممتاز سه قانون اجراي احکام مدني، امور حسبي و قانون 
مدني ورود پيدا كرده اند طبيعي است كه به واسطه اوضاع و احوال خاص اجتماعي و فکري 
حاكم در دوره هاي مختلف زماني تعارض هايي هم مشهود باشد كه در جاي خود ايجاد مناقشه 

و اختالف عقيده نمايد. 
كه  دارد  وجود  ايراد  اين  جاي  مواد،  تفسير  راه حل هاي  و  تعارض ها  ساير  از  نظر  صرف 
قانون گذار توجه جدي به حقوق زنان فاقد درآمد و فرزندان صغير آن ها نکرده است و در واقع 
نياز به توجه قانون گذار در  در عمل  حق تقدم دلسوزانه اي براي آن ها قائل نشده زيرا معموالً 
مواردي است كه شوهر آن داراي ديون متعدد است و اموال توقيف شده كفاف تأديه همه ديون 
را نمي كند. بنابراين شايسته است كه مقنن مقررات مربوط به حق تقدم را در قوانين ديگر نسخ 
و به صراحت در قانون اجراي احکام ديون ممتاز را تعريف و تشريح نمايد و براي نفقه زن و 
فرزندان محکوم عليه كه داراي درآمدي نيستند حق تقدمي برتر قرار دهد زيرا كه انصاف و عدالت 

و مصلحت جامعه متمايل به اين سمت است. 
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بند	هفتم:	بازنگري	و	تعديل	توقيف	محكوم	عليه	
قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي 1329: »ماده ی 737 هرگاه مال منقول و غيرمنقول مديون 
كفايت اداي دين را ننمايد طلبکار مي تواند از محکمه بخواهد كه مديون را حاضر كرده و استعالم 
نمايد كه وسايل ديگري براي اداي دين دارد يا نه  و اگر دارد كدام است و محکمه... مديون را 

احضار و اظهارات او را در صورت مجلس مي نويسد. 
ماده ی 740: »هرگاه مديون در محکمه حاضر نشود رئيس محکمه حکم مي دهد كه او را به 

محکمه جلب نمايند.« 
ماده ی 741: »بعد از پيداكردن مديون مشاراليه را به محکمه حاضر مي كنند و محکمه رسيدگي 
كرده قرار توقيف او را به واسطه عدم اطاعت حکم محکمه در باب احضار مي دهد و مديون از 

توقيف خارج نمي شود مگر به اثبات افالس خود يا به دادن كفيل )ضامن تن(.«
قانون تسريع محاكمات 1309: »ماده ی 60 رئيس محکمه مکلف است در موقع صدور ورقه 
اجراييه در آن ورقه قيد نمايد كه هرگاه در ظرف ده روز محکوم عليه به هيچ يک از طرق مذكور در 
ماده ی 55 قانون مذكور اقدام ننموده و يا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت كند 

رئيس اجرا به تقاضاي محکوم له، محکوم عليه را توقيف نمايد.« 
قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي 1377/8/10: »ماده ي 2 هركس محکوم به پراخت مالي 
به ديگري... و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس 
باشد آن را ضبط و. . استيفاء مي نمايد و در غير اينصورت بنا به تقاضاي محکوم له، ممتنع را در 

صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.« 
قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1351/4/11: »ماده ي 3 جز در موارد مذكور در 
مواد 1 و 2 در هر مورد ديگري كه بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دين مستند به حکم 
يا سند الزم االجرا تجويز شده مديون به نسبت هر پانصد ريال يک روز بازداشت مي شود و در هر 
حال مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد كرد و مديون نسبت به مجموع بدهي هاي خود تا 
قبل از بازداشت در حکم معسر تلقي و آزاد خواهد شد ولي هر موقع مالي از مديون به دست آيد 

طلبکاران حق استيفاي طلب خود را از آن خواهند داشت.« 
مالي 1352/8/22:  الزامات  و  تعهدات  انجام  از  تخلف  قبال  در  اشخاص  توقيف  منع  قانون 
»ماده واحده  از تاريخ اجراي اين قانون جز در مورد جزاي نقدي هيچ كس در قبال عدم پرداخت 

دين و محکوم به و تخلف از انجام ساير تعهدات و الزامات مالي توقيف نخواهد شد...«
مقررات باال سياست پر نشيب و فراز قانون گذار در برخورد با محکوم عليه مدنی است كه مالي 

براي اجراي حکم ارائه نداده است و نتوانسته است حکم دادگاه را اجرا كند. 
علي رغم اينکه حبس بدوي محکوم عليه از لحاظ فقهي محل مناقشه است و غلبه با نظراتي است 
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كه حبس را خاص مديون متمکن مستنکف مي دانند در عمل به خوبي محرز گرديده كه بازداشت 
مديون تأثير قابل توجهي در سرعت يا كندي اجرا ندارد. امروزه به گزارش سازمان زندان ها تعداد 
قابل توجهي از محکومين مالي، به لحاظ اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي 
در زندان هستند و با توجه به تراكم زندان ها، مسئولين بخش هاي حمايتي به بهانه هاي مختلف 
افرادي را كه به زندان معرفي شده اند با تمسک به جشن هاي مختلف در مراسم خاص و يا صدور 
اينگونه  بخشنامه هاي مختلف تسهيالت ويژه ای را براي استفاده از مرخصي هاي قابل تمديد به 
زندانيان پيش بيني نموده كه به نظر صرف زمينه و هزينه هايي براي معرفي اين گونه محکومين به 

زندان از يک سو و تهيه مقدمات مختلف براي آزادي آنان از سوي ديگر زيبنده نيست. 

گفتار	چهارم:	ايجاد	سيستم	جامع	تجميع	دارايي	
به طور قاطع مي توان گفت بزرگ ترين مشکل در اجراي احکام شفاف نبودن وضعيت مالي شهروندان 
است در صورتي كه امکان دسترسي به كل دارايي اشخاص وجود داشته باشد تشخيص اعسار يا 
تمکن مالي اشخاص به سادگي صورت مي گيرد و حتي نيازي به تمسک به حبس نخواهد بود 
اگر دارائي هاي اشخاص از قبيل امالک، سهام، پس اندازها،  وسائل نقليه و معامالت مهم مالي، طي 
تشريفات منظمي ثبت و مورد نظارت دولت باشد عالوه بر رفع مشکالت اجرايي و قضايي، امکان 

وصول عادالنه ماليات ها و كنترل شديد مقوله پولشويي هم فراهم خواهد شد. 

گفتار	پنجم:	راهكارهاي	اجرايي
در اين گفتار ابتدا اشخاصي را كه به نحوي به واحد اجرا مرتبط هستند و اقدامات آن ها داراي آثار 
قابل توجهي در بر طرف كردن اطاله اجرا است معرفي و براساس تجربه راهکارهايي عملي ارائه 

خواهد شدكه به بيان اجمالی خواهيم پرداخت. 

بند	اول:	قضات،	مديران	اجرا،	دادورزان	و	ضابطان	دادگستری
تشکيل كالس هاي آموزشي مداوم و تهيه و در اختيار گذاشتن كتاب هاي مفيد اجرا براي برجسته 
نشان دادن قسمت نهايي دادرسي ترغيب تشکيل نشست هاي قضايي در شهرستان هاي تابعه و 
اعطاي امتيازهاي آموزشي مؤثر در ترفيع با همکاري متقابل رؤساي دادگستري ها، برقراري جلسات 
تفاهمي به ويژه بين مسئولين قضايي و انتظامي و تالش براي گزينش افراد با تجربه اي كه تحت 
آموزش هاي مداوم دادگستري قرار بگيرند ضروري است بايد تالش شود از سيستم تنبيه و پاداش 

كاري جهت باالبردن قدرت سازمانی استفاده شود. 
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بند	دوم:	واحدهاي	ارشاد	و	معاضدت	قضايي
چون كه بي اطالعي طرفين اجرا گاهي مؤثر در اطاله اجرا و دادرسي است و قضات و كارمندان 
اداري به واسطه معذوريت هاي شغلي و وقتي توان ارشاد ارباب رجوع را ندارند راهنمايي هاي 
علمي اين واحدها بي تأثير در انجام وظايف مراجع قضايي نيست. لذا شايسته است از بين اين افراد، 
اشخاصي كه متمايل به مشاوره در زمينه اجرا هستند شناسايي و مورد آموزش قرار گيرند و كتب 
و جزوه هاي اجرايي و مجموعه نشست هاي قضايي براي استفاده و ارشاد عامه در محل كار آن ها 
فراهم آيد كه اين كار عالوه به كمک به كاهش ازدحام ارباب رجوع در شعبات حقوقي دادگستري 
گامي مفيد هم در راستاي آموزش همگاني و غني سازي بينش اجرايي وابستگان دادگستري تلقي 

مي شود. 

بند	سوم:	ايجاد	تعامل	و	تفاهم	كاري	بين	كادر	اجرا
با عنايت به اينکه قضات و مديران و مأمورين اجرا همانند مجموعه واحدي هستند كه با كوتاهي يا 
فقدان تفاهم كاري آنچه كه توان اين مجموعه است محقق نخواهد شد يا به شدت كاهش مي يابد، 
توجه به اين نکته ظريف و بسيار پر اهميت يکي از راهکارهاي مهم اجرايي است كه بايد مدنظر 

قرار گيرد. كه حداقل مطلب اينکه خروج علت هاي اطاله اجرا از مجموعه اجرا حاصل گردد. 

بند	چهارم:	نظارت	بر	اجرا
جايگاه و نقش نظارت مستمر بر مجموعه هاي دولتي و عمومي و حتي خصوصي بر كسي پوشيده 
نيست و نيازمند توضيح نمي باشد نظارت بايد در جهت رشد مجموعه اجرا با رعايت اصول اخالقي 
و علمي صورت گيرد تا به اشخاص مفيد و اليق انگيزه استمرار فعاليت و به اشخاص ناكارآمد 
قدرت تحميلي تالش بيشتر براي حفظ يا رشد موقعيت فعلي آن ها ببخشد. نظارت رؤساي دادگاه ها 
بر مسئولين اداري اجرا و نظارت مديران اجرا بر دادورزان باعث جنب و جوش مفيد خواهد شد 
و طبعاً به افزايش مختومه پرونده ها كمک مي كند. البته نقش رؤساي دادگستري ها در اعمال صحيح 

اين وظيفه قانوني برجستگي خاص خود را خواهد داشت. 

نتيجه	گيري
اجرای حکم عادالنه در محاكم همواره يکی از دغدغه های مسئولين و قانون گذار بوده است چرا كه 
از طرفی باعث ايجاد امنيت در جامعه و از طرف ديگر باعث احساس آرامش در مراجعين به مراجع 
قضايی جهت احقاق حق می شود به همين جهت اجرای حکم يکی از مهم ترين مراحل دادرسی در 
مراجع قضايی به شمار می رود زيرا هنگام مراجعه زيان ديده اولين بحثی كه به ذهن وی می رسد 
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احقاق حق است به همين دليل توجه قانون گذار و مجريان قانون در بحث اجرای حکم بسيار حائز 
اهميت است. 

وجود قوانين مبهم، مجمل و متناقض در سيستم حقوقی ما باعث بروز تفاسير متعدد از قوانين 
مي گردد؛ لذا مسير اجرای آراء صادره از محاكم را كند و سبب تأخير در اجرا مي شود. با توجه به 
اين كه بخش هاي مسئول اجرا در دادگستري به طور واضح گرفتار تراكم غيرمتعارف پرونده هاي 
اجرايي مي باشند و اين موضوع در حال حاضر و به صورت برجسته تر در آينده ی نزديک، به عنوان 

يک معضل قضايي خود را نشان خواهد داد. 
تصويب يا بقاي قوانين متعدد مقدم يا متأخر پراكنده كه با عنوان تورم قوانين مطرح شده نقش 
به سزايي در تصميم گيري هاي اداري و قضايي خالف قانون داشته است؛ لذا همواره خأل قوانين 
مربوط به سيستم اجرايي و تشکيالت اجرايي پرونده ها به عنوان يکي از عوامل بازدارنده از اجراي 

سالم به خوبي قابل لمس است. 
در برخی موارد نيز بی اطالعي محکوم له يا محکومه عليه نسبت به حقوق و تکاليف قانوني خود 
در مسير و روند اجرا يکي از اسباب مهم كندي اجراي حکم موصوف و به تبع درگيري كادر اجرا 

خواهد بود. 
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دكتر	سيدمحمدعلی	دادخواه

قانون، »مانع« وكالت!

-	حقوق	بان

قانونی  طرح  از  سخن  تازگی  به 
است كه به جای آن كه راه به اصول 
و بنياد حقوق برد، به بيراه می رود. 
كافور  را  زنگی  نام  كه  آن گونه  و 
نهاده اند، آن را »قانون جامع وكالت« 
ناميده اند، اما ژرف كاوی در نهان و 
برون آن ما را وامی دارد بر آنچه در 
و  ريخته  داوری  و  ترازو  شاهين 

بيخته شده، نام »قانون مانع وكالت« 
چينش  و  بست  و  بند  زيرا  نهيم؛ 
كه  است  گونه ای  به  آن  گزينش  و 
امتيازات  پشتيبانی  و  دفاع  آزادی 
انسانی را از وكيل می گيرد و شيوه 
حقوق بانی مردم را در هم می شکند، 
سامانه مورد نياز نگهبانی از حقوق 
مردم را ناديده می گيرد و به روشنی 

با يک بررسی تحليلی می توان گفت 
شايسته نام قانون نيست؛ زيرا قانون 
كه  است  اوصافی  و  شرايط  واجد 
در اين حکم زورمند، ذره ای از آن 
نياز  گفته  اين  نمی خورد.  چشم  به 
به دليل و استدالل دارد؛ پس بياييم 
دادورزانه آن را بنگريم و سپس به 

داوری نشينيم. 

مقدمه

قانون	ضد	اصول
در اين هنگامه تنگ و تلخ كه دم فروبستن، چشم پوشی است از همه بايدهای تکليف حقوق بانی، 
نوشتن ضرورتی است انکارناشدنی. بی گمان هر كس ردای دفاع از حقوق جامعه را بر تن كرد، بايد 
هنگام ناايمنی ها برخيزد و تمام قد برای آرامش، صلح، استقالل و زيست فارغ از تشويش و نگرانی 
قدمی بردارد. سکوت و سکون در چنين ورطه ای آسيب و خسارت جبران ناپذيری به بار خواهد 

آورد كه اگر امروز به بيلی رفع نشود، ديگر روز به پيلی دفع نخواهد شد. 
در اين نوشته در پی آنم تا به كليات قانون جامع وكالت و آسيب های سهمگين آن نظر افکنم كه 

اگر آن كاستی ها را بر نداريم، همه آرايه ها و آرايش های بارآمده بر آن بی ثمر خواهد بود. 
روی سخنم نخست با ارجمند همکارانی است كه در آمد و شد روزگار توان گفتن و پيمان 
برخواستن و پشتيبانی از حقوق آدميان را در اين سرزمين در كوله بار خود نهفته اند. آزادانسان هايی 
كه از چارچوب حقوق دانی به پهنه حقوق بانی ره  جسته اند و دل در گرو دادگری دارند و به هيچ 
مقام و منزلت ديگری چشم و دل نسپرده اند. اميدوارم كه ژرف بينانه بر اين نوشته بنگرند و اگر در 
بند  و  بست اصول و عدالت سخنم را روا دانستند، از بازگو كردن آن در نزد ديگران تن نزنند. بايد 
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با قلم و زبان جلوی ديو تخريب گر حقوق انسانی ايستاد. اين آشفتگی و بی سامانی كه از دريچه ی 
قانون در حال شکل گيری است، فرآيندی است كه به نقض قانونمند حقوق انسان ها می انجامد. 
شايد از اين رهگذر بتوان شرح آن گفت و ختم آن جست. ترديد نکنيم كه در اين روزگار هيچ 
مسئوليتی برای پاسداران حقوق مردم مهم تر و فراتر از اين نيست كه پی و مايه اين طرح آزادی ُكش 
و اصول ستيز را با صدايی رسا بگويند تا مبادا تصميمی به تصويب رسد كه حقوق بانان اين آب و 
خاک را درگير چنان تنگنايی كند كه گفتن و ناگفتن، پشتيبانی كردن و چشم پوشيدن از حقوق مردم 
همسان شود؛ نبايد از ياد برد كه اگر هماهنگ و ترازمند، يکپارچه و همدل مسئله را به روشنی برای 
دلسوزان اين آب و خاک بازگوييم و حق مطلب را با برهان و دليل ادا كنيم، بی گمان پيروز و سربلند 

از اين تک و تاز بيرون خواهيم آمد. 
ُملک را ز آزادی و فکر و قلم قدرت فزای 

خامه آزاد نافذتر ز نوک خنجر است
دو ديگر سخنم با مجلسيان است كه به عنوان وكالی مردم گرد يکديگر نشسته اند و چارچوبه 
قدرت اين توانمندی را به آنان بخشيده تا نسبت به طرح و لوايح، بايد و نبايد و چون و چرا روا 

دارند و در پذيرش قوانينی درست و منطبق با اصول بکوشند و به ياد بسپارند:
جهان يادگار است و ما رفتنی

نماند به گيتی به جز مردمی
تاريخ برگ می خورد و آيندگان درباره ما داوری می كنند كه هنگام توانستن و چيدمان حقوق 
مردم چه گفته و نوشته ايم؟ و در پی انتخاب قدرت و حق، حق را قدرتمند ساخته ايم يا به قدرت 
اجازه ميدان داری داده ايم؟ با اين تفاوت كه اكنون در موضع تصويب قانونی هستيم كه حقوق همه ی 
مردم از آبشخور آن خواهد گذشت؛ پس هر حقوق بانی كه آزادی دفاع، آرامش پشتيبانی و حمايت 
الزم قانونی را با تصويب و تأييد نابجای اين قانون از دست دهد، بی گمان شما دچار سرزنش و 

نکوهش خواهيد شد. 
رگ رگ است اين آب  شيرين، آب شور

در خاليق می رود تا نفخ صور
فرود  و  فراز  و  گفتمان  چارچوبه  كه  است  نگهبان  شورای  حقوق دانان  با  سخنم  ديگر  سه 
فرآيندهای قانونی كه آزادی دفاع را بگيرد يا محدود كند به نيکی می شناسند زيرا ديگران كمتر از 
آنان می توانند ژرف كاوانه بيابند كه نقض قانونمند حقوق بشر چه خسارات بی كرانی به كرامت، 
حيثيت و در نهايت به حقوق انسانی وارد خواهد ساخت. بدين سان دادگری فرو می افتد و دادرسی 
زمين گير می شود و هيچ اصلی در پايگاه خود جای نمی گيرد؛ پس اكنون همان هنگامه ای است كه 
بايد فارغ از هر مصلحتی به حقوق انسان ها انديشيد و از ياد نبرد كه برای پاسداشت حق آدميان بايد 
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شيوه و ساز و كار درست آن آماده باشد وگرنه هيچ گلی در شوره زار نمی رويد. 
برای يک پژوهش درست، نخست بايد بار معنايی واژگان به كار رفته در متن به روشنی بررسی 
شود تا جايگاهشان از يک سو در تعهد، تکليف و وظيفه، و از ديگرسو در بهسازی و بهروزی 
جامعه مشخص شود. بياييد از دريچه ی دانش سايه گستر بر آن واژگان بنگريم و كاربرد و اعتبارشان 
را ژرف كاوی كنيم كه اگر در اين مسير گام ننهيم، ستودن و زدودن آن قانون بيهوده است. اكنون 
بجاست به تجزيه و تحليل اين قانون بپردازيم و سپس به انگيزه ی تصويب و سودمندی آن. به ويژه 
بايد به اين فرآيند فراگير دقت كنيم كه آيا هر مصوبه ای كه ضمانت اجرا داشته باشد، شايسته ی نام 

»قانون« است؟
فرهنگ نگاران در بيان چونی دامنه واژه قانون گفته اند مصوبه ای است كه از دستگاه قانون گذاری 
صادر شود و پی و پايه آن بر طبيعت، منش و روش هماهنگ با تمدن باشد به گونه ای كه پاسداری 
از فطرت آدمی را نخستين هدف خود داند و بدون هيچ استثنائی بر همه افراد به طور نوعی جاری 
شود. گفتنی است يکی از واژه نگاران دوران مشروطه نکته ی درخور توجهی را يادآور می شود و 
می گويد شرط غيرقابل گريز قانون آن است كه اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد. 
اكنون برگرديم به قانون جامع وكالت و نخست از اين زاويه بنگريم كه تا چه پايه به حقوق 
فطری آدمی نظر دارد و تا كجا با ديگر قوانين همراهی می كند؛ زيرا در سامانه تدوين قوانين كشور 
با دو نوع قانون روبه رو هستيم؛ نخست قانون اساسی است كه بيانگر قواعد و اصولی است كه شکل 
حکومت و سازمان همکاری و همبستگی قوا را بيان می كند و امتيازات و تکاليف مردم نسبت به 

دولت و دولت نسبت به ملت را روشن می سازد، و دو ديگر قانون عادی است. 
بر مبنای همين ساختار، قانون عادی نمی تواند برخالف قانون اساسی باشد و قانون اساسی خود 
متکی به اصول، قواعد، ُعرف، شرع و بايدها و نبايدهايی است كه از آبشخور نگرش و برداشتی 
خردورزانه گرد آمده و طی تشريفات ويژه ای به تصويب ملت )نه نمايندگان آن ها( رسيده است. 
بجاست يادآور شوم بنا به شيوه و طرز حکومت ها قانون های اساسی كشورهای مختلف در قالب های 
گوناگونی قرار می گيرند. برخی گرايش مذهبی دارند و برخی بدون مخالفت با مذهب، برداشت های 
عينی از حقوق فطری آدمی را در چارچوبه اصول خويش قرار داده اند؛ البته در چگونگی قانون 
اساسی بحث های بسياری به وسيله حقوق دانان مختلف پيش آمده است؛ قانون اساسی ايران نگرشی 
كاماًل شرعی و مذهبی دارد تا جايی كه در اصل چهارم قانون اساسی می خوانيم: »كليه قوانين و 
مقررات مدنی، مالی، اقتصادی، جزايی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اين ها بايد بر اساس 
موازين اسالمی باشد.« سوگمندانه اعالم می دارم قانون جامع وكالت برخالف شرع است و مغاير 
برداشت و فتوا و اجتهاد بزرگ ترين فقهای شيعه بر اساس اصل چهارم قانون اساسی بايد قانون گذار 

عادی، به خاطر رعايت تشريفات قانون اساسی، آن را از ياد نبرد. 
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در مکتب شيعه يکی از بزرگان تفسير متون فقهی، محقق حلی است كه كتاب شرايع وی نزد 
همه فقيهان و شارحان شرع مرجع رجوع است. در صفحه 327 جلد اول ترجمه اين كتاب )چاپ 

دانشگاه تهران( كه نام كاملش شرايع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام است، آمده:
»وكيل است و معتبر است در او بلوغ و كمال عقل، هرچند فاسق باشد، يا كافر باشد، يا مرتد 
باشد و اگر مسلمانی وكيل باشد، و مرتد شود، باطل نمی شود وكالت او، به جهت آن كه مرتدبودن 
منع نمی كند وكيل شدن را در ابتدا، پس هم چنين منع باقی بودن آن را نکند.« هم چنين در همان 
كتاب، در صفحه ی 338 آمده است: »و اكثر فقها قائل اند بر نبودن هيچ مانعيتی برای وكيل. تنها 

مراعات مصلحت موكل الزم است در هر وكالتی.« 
بنابراين از منظر شرع، قانون جامع وكالت فاقد توجيه است و از ديگرسو در قانون اساسی بارها 
از وكيل دادگستری ياد شده است؛ و منظور از وكيل دادگستری، حقوق بانی است كه در چارچوب 
كانونی مستقل با آزادی های مورد نظر قانون گذار پروانه ی خود را گرفته است و يک شمای مشخصی 
را در ذهن مجلس خبرگان پديدار ساخته كه عدول از آن اركان، گام نهادن برخالف نظر و نيت 
تصويب كنندگان قانون اساسی است و بر اين پايه هر مدونه عادی كه اين چارچوب را در هم ريزد 
نياز به پرسش از همه ی مردم اين سرزمين دارد؛ زيرا تصويب چنين قانونی، تغيير در قانون اساسی 
است. گذشته از آن كه اين قانون با كرامت، آزادی و پاسداری از حقوق بنيادين آدمی در ستيز است 
و پاسداری از آزادی های مصّرح در قوانين حقوق بشر را ناديده می گيرد؛ حذف آزادی در دفاع از 
امتيازات حقوق انسانی، درست مانند كشتن روح آدمی است. ناديده گرفتن قواعد و اصول معنای 
ديگری را به ذهن می آورد كه آن روا دانستن مسائل نادرست و در هم ريختن اصول و قواعد و 
گشودن راه به پليدی و پستی و دادن كليد به دست هر مستبدی است كه از طريق بستن و تهديد و 

ارعاِب حقوق بانان دفاع از حق را- كه برترين امتياز آدمی است- ناممکن  سازد. 
اگر وجدان را ترازوی سنجش خوب و بد زندگانی آدمی بدانيم و خداوند شاهين آن باشد، 
هيچ تهديد و فشار و اجباری بر حقوق بان پذيرفتنی نيست؛ زيرا در ورطه ای كه خداوندان زر و 
زور در موضع توانمندی پرونده ای برای شخصی بسازند، تنها روزن اميد آن است كه انسانی فارغ 
از اين چارچوب قدرت بتواند دست كم بدون تشويش و دلهره، ناگفته ها را بگويد و با ابزار قانون 
كنش ها و واكنش ها را بسنجد و در پيش روی داوران بنهد؛ اگر قرار باشد هر روز از ناحيه ی همين 
زورمندان، خود فراخوان چون و چرا و آری و نه قرار گيرد، ديگر چه اميدی به اين حداقل گفتن 
است؟ استقالل وكيل و سازمان او حاصل ساليان دراز انديشه انديشمندانی است كه در چارچوب 
پاسداری از حق انسانی كوشيده اند و يک قرارداد اجتماعی را برای سامان جلوگيری از زور و 
له شدن آزادی حداقلی پيشنهاد كرده اند. چه دردناک است كه ما با پيشنهاد چنين قانون پس رفته ای 
رهسپار قرون وسطی شويم و تأييدگر دومستر، ناپلئون و ماكياول؛ كسانی كه اصل حاكميت مردم 
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را خطرناک ترين فرآيند اجتماعی می دانند. 
حقوق بانی كه نمی تواند رأی نهايی و تصميم پايانی را درباره پرونده ای بگيرد، چرا نبايد زشت 
و زيبای كارش در يک دستگاه مستقل از قوه قضائيه بررسی شود؟ بنگريد كه رئيس كانون وكال در 
نظام قانونی فعلی و نظامی كه قانون اساسی در زمان آن تصويب شده، هم شأن دادستان كل كشور 
است. آيا اين مسخره نيست كه ما اجازه دهيم چنين اعتباری در دادگاهی متشکل از قوای دولتی 
مورد بحث و بررسی قرار گيرد؟ بياييم اندک بين و كوتاه نظر نباشيم و شرع و عرف و اخالق ملی 

را لگدكوب نکنيم. 
نيک انديشان به خوبی می دانند هر انديشه واپس گرايانه ای، سبب تنش در ميدان انديشه، سّد 
روشن گری و روشن گرايی است. چنانچه اين طرز تفکر در قانون راه يابد، فروپاشی ارزش ها حتمی 
است. درک و دريافت وابستگی و پيوند كارها ما را بر آن می دارد تا دريابيم سرچشمه ی پشتيبانی 
و دفاع در كجاست كه با اندک توجهی به اين نتيجه می رسيم كه سرمنشأ آن آزادی و برخورداری 
از ايمنی حاميان حقوق تجلی گاه دفاع اصولی است كه مدافعان بايد آزادی استقالل و ايمنی در 
ميدان دفاع داشته باشند وگرنه پليدان پليدی را پاكی جلوه دهند و اجازه ی بررسی پاسخ استدالل 
و ارزش يابی ارزش ها را از حقوق دانان سلب می كنند. خردورزی حکم می كند به شيوه هايی دست 
يازيم كه برترين دستاورد را به همراه دارد و به دور از تاريک-انديشی و خشک مغزی حقيقت و 
واقعيت آشکار شود. اگر در فضای دفاع از حق، ميدان چنين گفت وگويی فراهم نباشد دستاورد 
رسيدگی سودمند و مفيد نخواهد بود؛ در چنين زمين سست و لرزانی نيز هرگز نمی توان برج 
استواری برای پشتيبانی و حمايت از حقوق مردم ساخت. اين هشدار فرزانگان است كه می گويند:

تا نکنی جای قدم استوار
پای منه در طلب هيچ كار

اگر حقوق بانان حق دادگری و دادورزی نداشته باشند، چشم داشت كاميابی و دستاورد دادگرانه 
از آنان بيهوده است. استقالل حقوق بانان و آزادی در دفاع، ضرورت عينی است و اگر در كار و بار 
پشتيبانی حقوق حذف شود، هيچ اميد و امکانی برای حمايت حق جويی و حق گويی فراهم نخواهد 
شد. بی گمان دفاع و آزادی، با زيست و طبيعت آدمی هماهنگ است. پاسداشت آزادی خدمت به 
جامعه انسانی است و سلب اين حق خيانت به آزادی و فرود از فراز قله انسانيت انسان. اين سخن 
را از انديش ورزان پيشين فراگيريم كه هدف خوب را نمی توان از طريق وسايل بد به دست آورد؛ 
زيرا ساز و كار غير اصولی و به دور از عرف و اخالق فرجام كار را نيز به فساد و تباهی می كشاند. 
در دفاع، روشنگری و آگاهی دادرسان نخستين گام حقوق بانان است. سخن از ستايش و نکوهش 
نيست؛ سخن بر سر آن است كه دفاع گاه بسياری از موارد را نيز روشن می سازد كه در چنين 
ميدانی آزادی يک ضرورت عينی برای وكال به حساب می آيد؛ زيرا دفاع زمانی امکان پذير است و 
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سودمند كه پشتيبانان حق، خود مورد حمايت و پاسداشت قانون باشند و صد البته كه چنين امری 
فقط با استقالل كانون به دست می آيد. حذف استقالل كانون و گستردن چتر قوه قضائيه بر كار و 
بار حقوق بانان نقض آشکار و قانونمند حقوق بشری است كه از شوم ترين و وحشت انگيزترين 
نيرنگ های مبارزه با حقوق انسانی به شمار می آيد و با كج نمايی و گمراهی عمومی سعی در درست 
جلوه دادن نادرستی ها شده است. گويا در اين رهگذر فقط انسان و حقوقش است كه در چنبره ی 
قدرت به چشم نيامده. بنابراين اگر آزادی، كه سنگ نخست و استقالل دستاورد آن است فراهم 

نيايد، هرگز رسيدگی عادالنه و منصفانه در پيش روی ما در هيچ دادگاهی پديدار نخواهد شد. 
جا دارد در اين گفت و گو نگاهی نيز به بايدها و نبايدهای سامانه حقوق بين الملل بيندازيم؛ زيرا 
در روزگار ما نظام های حقوق داخلی با هزاران ريشه به نظام بين المللی پيوند خورده است و بر 
همين پايه ماده ی 9 قانون مدنی اعالم داشته پيمان های بين المللی كه دولت بدان پيوسته است در 

حکم قانون داخلی اند. 
در آغاز اين نگاشته يادآور شدم در ماده 27 كنوانسيون وين مصوب می 1969 اعالم شده هيچ 
دولتی نمی تواند به خاطر قوانين داخلی خود معاهدات بين المللی را ناديده بگيرد. دولت ايران اين 
معاهده را امضا كرده است و بر مبنای »اوفوا بالعقود« و »اوفوا بالعهود«، نزاكت پايبندی به معاهدات 
بين المللی و رفتار منطبق با الزامات معاهدات، گريز از اين پذيرش ممکن نيست و تصويب چنين 
قانونی منافی شئون يک نظام منطقی است. از ديگرسو در معاهدات مختلف، دولت ايران مکلف 
به اجرا و پيروی از ديدگاه بين المللی است؛ برای نمونه دولت ايران كّليت اعالميه ی حقوق بشر 
را پذيرفته است. در ماده ی 10 اعالميه می خوانيم: »هر شخص با تساوی كامل حق دارد به دعوای 
او كه در دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسيدگی می شود مراجعه كند.« در ماده ی 44 
اصول دفاع وكال می خوانيم: »وكال حق دارند كانون حرفه ای مستقل تشکيل دهند و از يک پارچگی 
و انسجام تشکل خود دفاع كنند و وظايف خود را بدون مداخله خارجی انجام دهند.« كنوانسيون 

اروپايی حقوق بشر مصوب 1953 نيز حکايت از همين استقالل دارد. 
يکی از مصوبه های هشتمين كنگره سازمان ملل كه با موضوع پيشگيری از جرم در سال 1990 
در هاوانا تشکيل شد، اين بود كه »وكال بايد از هرگونه تهديد يا مداخله نابجا در انجام وظايف 
حرفه ای خود مصون باشند.« دولت ايران يکی از تصويب كنندگان اين اصول بود. از اين دست 
مصوبات بين المللی كه دولت ايران آن ها را پذيرفته، فراوان به چشم می  خورد. امکان عدول، نکول 

و خروج از اين مصوبات دور از ذهن است و در شأن ايران نيست. 
اكنون بياييم در پی انگيزه های اندک و پيش  پا افتاده، برترين حقوق آدمی را ناديده نگيريم. در 
منش فرهنگی و جنبش اجتماعی ما همواره به آزادی انسان دست كم در گفت و گو بها داده  شده 
است. اگر قانون برای توسعه است، محدود كردن حقوق بانان گامی خالف جهت آن و در راستای 
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نادانی، ستم و دادگری، درستی و نادرستی  ركود و توقف است. در گفت و گوی آزاد، دانايی و 
روشن می شود كه اين رابطه تنگاتنگ با اطمينان شخصی حقوق بانان از پيامدهای پس از پشتيبانی 
آن هاست؛ پس به خاطر فردای ايران- اگر بدين سرزمين چشم و دل دوخته و بسته ايم-، به خاطر 
شرع- اگر خود را متشرع می دانيم- و به خاطر انسانيت انسان- اگر خود را وامدار بشر به حساب 
می آوريم- از تصويب چنين قانون ضد اصولی تن  زنيم كه برخالف عرف، مغاير شرع و به دور از 

ضوابط بين المللی است. 

قانون	متروک
رساترين پيامی كه می تواند آگاهی و هشياری را پی  ريزد، در طول تاريخ آن را بپايد و در مقابل 
تاريک-انديشی و نادانی قد علم كند آن است كه ما در رفتار و كردار خويش در موضع قانون گذاری 
اصول و اساس را از ياد نبريم. اكنون از حقوق دانان شورای نگهبان چشم آن دارم كه حافظه ي 
تاريخی اين سرزمين را از خاطر نبرند و به سرشت و پی و پايه اهداف مردم هنگام انقالب بنگرند. 
شعار مردم را در زمان فروپاشی نظام پيشين و سامانه نظام تازه به ياد آوريد. آيا مردم اينسان فرياد 

نمی زدند »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی«؟
حاال بياييد كالهتان را قاضی كنيد و پيام اين شعار را ژرف كاوانه بکاويد تا دريابيد اين سخن 
بازگوكننده ی چيست؟ آيا جز اين است كه استقالل ميهن و سربلندی سرزمين، نخستين خواست 
و درخواست است و آن گاه مهيا ساختن آزادی مثبت افراد تا در صورتی كه اين دو پايه فراهم 
شد جمهوری اسالمی را بر آن استوار كنند؟ اكنون شما ميراث داران همان آرمان ها هستيد؛ چگونه 
می توانيد بپذيريد كه قانون در محدوده ی اندک استقالل حقوق بانان در چارچوب تعيين شده دادگاه 
رعايت نشود؟ سوگمندانه آن كه قانون پيشين اين ميزان استقالل و آزادی را كه حفظ حداقلی از 
آزادی حرفه ای است، پذيرفته بوده و اين حداقل بر هر اولويت سياسی برتری دارد؛ زيرا سالمت 

روانی و ذهنی آدمی در آن است كه نيروهای حاكم اين حداقل آزادی ها را تهديد نکنند. 
مگر قانون اساسی خون بهای خون شهدا نيست؟ مگر نمايندگان تعهد نسپرده و سوگند ياد 
نکرده اند كه در اجرای قانون اساسی دريغ و درنگ نکنند؟ تصويب قانون جامع وكالت يعنی رد 
استقالل پيشين وكال و نتيجه ی آن به باد رفتن همه تالش ها و كپی گيری ها و تقالها و در نهايت 
انقالب خواهد بود. آرمان ها و آرزوها يعنی هيچ! تصويب قانون جامع وكالت نشانگر آن است كه 
از اين پس بر مبنای اين چينش و گزينش می توان به جای واژه های »استقالل« و »آزادی« هر واژه ی 
ديگری نهاد. آيا اين نوع تأييد قانونی برخالف همه ی اصول، پيامدهای ننگين به همراه نخواهد 
داشت كه همه آرمان ها و اهداف و اصول در چنبره قدرت تاراج و هبا شود؟ پس آن همه تالش 

فرزانگان چه خواهد شد؟ و اين بی خردی را چه بايد ناميد؟ 
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نهان گشت كردار فرزانگان
پراكنده شد كام ديوانگان

آيا اين قانون آوای ُغرابی است برای فراخوانی فراموشی همه بنيادها و بنيان ها كه آزادی انسان 
را پاس می دارند؟

كه  بی قانونی  به  بود  خواهد  روزنی  انسانی  حقوق  نقض  قانونمند  روش  چنين  فرآيند 
افسارگسيختگی قدرت را به همراه دارد. باورم آن است كه حقوق دانان شورای نگهبان با مقوله ی 
ادب و هنر و زيبايی ها و ظرافت های آن آشنايی دارند و می دانند كه چه واقعيت هايی در قاب و 
قالب داستان  بيان شده و به دوستی ها و كينه های ملت ها اشاره شده كه بخشی از تمدن انسان هاست. 
و  دياز سی  پورفيريو  كه  در سال 1911  می گويد  زاپاتا  باد  زنده  كتاب  در  اشتاين بک  جان 
چهارمين سال حکومت خود را بر مکزيک سپری می كرد كه جوانی روستايی بر او شوريد. مردم به 
او گرويدند و زاپاتا را فرمانروا كردند؛ اما ناباورانه می بينيم در كمتر از يک دهه يعنی در سال 1919 
جانشينان زاپاتا همان مشی پورفيريو دياز را برگزيدند و اصول را از ياد بردند و آن همه شورمندی 
و بی باكی كه در پی كسب حقوق و آزادی های مردم مکزيک به پا شده بود از دست رفت و مردم 

احساس فريب خوردگی كردند. 
اكنون به آزادی و استقالل و پيمان مشترک قانون اساسی بازگرديم كه شما قاعدتاً به آن پای بنديد 
و از مرزداران حقوق و بايدها و نبايدهای امتيازات مردم اين سرزمين هستيد؛ پس بياييد با مدونه ای 
كه لباس قانون بر تن دارد ولی ويرانگر حقوق و آزادی ها و امتيازات بنيادين انسانی است همسو 
نشويد. اين از ويژگی های اختناق و استبداد و بيداد است كه با دور باش و كور باش همه را می راند 
و سخن نابجای خويش را بر كرسی می نشاند. چه اندوهناک است كه مدعيان آزادی، اصول، عرف 
و حقوق  انسان ها كه زمانی زبان به طعن و لعن حکومت خودكامه رژيم پيش گشوده بودند، شاهدان 
ساكت اين تجاوز قانونی برای پايمال كردن حقوق مردم باشند. چه زيبا و دل گرم كننده است گفته ی 
پيشينيان ما كه »خورشيد پشت ابر پنهان نمی ماند.« مردم سرانجام حق خود را می شناسند و از نثار 
و ايثار در فرجام خودداری نمی كنند. شّم حقوق بانانی ام مرا وامی دارد كه امروز اين هشدار را با شما 
بازگويم كه نگهبان حقوق مردم در قانون اساسی هستيد. چنان گام برداريد كه داستان تلخ و گزنده 
جان اشتاين بک واقعيتی انکارناشدنی را از شما به ياد نياورد. مردم نپرسند آن خشم، خروش و 
خيزش چه شد؟ و آن غرور و حماسه كجا رفت؟ اگر تحديد استقالل وكال در زمان رضاشاه از سر 
جهل و جنون بود، چرا بايد دوباره جان گيرد؟ هيچ انديشيده ايد كه آيندگان در ارزيابی اين قانون 

چگونه درباره ي ما داوری خواهند كرد؟
سامانه های  و  مجلسيان  دولتی مردان،  خيانت  و  بر خدمت  بگشايم  روزنی  دهيد  اجازه  حال 
حکومت های پيشين. در سال 1312 كه تقی زاده وزير دارايی بود، قرارداد نفت ايران و انگليس را 
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از ناحيه ی دولت ايران تأييد و تصويب كرد. به موجب اين قرارداد 60 سال توليد نفت ايران در 
اختيار آن دولت استعماری قرار می گرفت؛ اما وی در سال 1327، يعنی 15 سال پس از آن از تريبون 
مجلس شورای ملی، اعالم كرد: »من آلت فعل بی اراده ای بيش نبودم و عامل مصلوب االختيار بودم« 
و نگفت به منافع اين سرزمين نينديشيده  بودم و برای هماهنگی با آهنگ ديگران اين گونه رفتار كردم 
و خود، دادن امتياز به انگليس را خيانت محض دانست. فهم اين كه عذرش در تاريخ پذيرفته شد 
و آيندگان او را مبرا از مسئوليت دانستند يا نامش را در زمره خائنان آوردند، چندان مشکل نيست. 
آيا او نمی توانست دست كم از امضای چنين قراردادی تن  زند؟ ضمن آن كه آن قرارداد فقط منافع 
مالی اين سرزمين را به باد می داد اما قانون جامع وكالت، حقوق، آزادی، كرامت و حيثيت آدميان 
اين سرزمين را نشانه گرفته است. از ياد نبريم اين آقای تقی زاده همان كسی است كه در استبداد 
صغير در زمان محمدعلی شاه قاجار نطق های آتشين فراوان ايراد می كرد و حمدعلی شاه را نماد 
ستم، بيداد و حق كشی می دانست. بايد از يزدان يکتا بخواهيم چشممان را چنان بگشايد تا چنين 

واقعيت هايی را واژگونه نبينيم. 

قانون	مخاطره	آميز
قانون بايد نيازهای جامعه را بشناسد و به طور روشن و صريح در پی پاسخ گويی به آن نيازها 
باشد. قانونی مورد پذيرش جامعه است كه مردم بتوانند با آن خواسته ها و نيازهای خويش را مرتفع 
سازند. اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا خواست جامعه ما آن است كه از اختيارات وكال كاسته 
شود و برخالف شرع، حقوق و قوانين فعلی و موازين بين المللی يک گام واپس گرايانه به قرون 
وسطی داشته باشيم؟ شايد چنين حکم زوری بتواند با پشتيبانی نيروی انتظامی و قدرت حاكم لباس 
اجرا بپوشد اما ديری نخواهد پاييد كه همه آن را برانند و از آن جز نام پليدی در تاريخ حقوق اين 

سرزمين نماند. 
قانون بايد بر پايه ی يک سامانه ترازمند با شرايط اوضاع و احوال جامعه خويش بروز و ظهور 
كند و ذهن و خود مردم را متقاعد سازد. در چنين صورتی است كه پيشرفت و توسعه جامعه را 
نويد خواهد داد. ويژگی تدوين چنين قوانينی تکامل سير حركت اجتماعی است كه از بستر دادگرانه 
گذر كند، حقوق مردم را بپايد و آزادی های مشروع را پاس دارد. گذشت روزگار نشان داده است 
كه دست يازيدن به شيوه هايی كه در آن اصول و منطق و عرف ناديده گرفته شده است و پرداختن 
به مطالبات گروه های اجتماعی در آن به چشم نمی خورد، مخاطرات سهمگين را به همراه داشته 
و رويارويی های با دولت را در پی داشته است. در اين بزنگاه تضاد دولت و جامعه نهادينه شده 
و بی اعتمادی به دولت شتاب گرفته؛ هرچند آن دستور به حوزه ای خاص از اجتماع مربوط بوده، 
نارضايتی و سرخوردگی آن گروه مشاركت و همدلی مردم را به شکل فراگيری به سوی خود جذب 
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كرده و از اعتماد عمومی به دولت ها كاسته است. در برابر هرگاه استقالل نهادهای اجتماعی تأمين 
شده و فضای تکاپو و ابراز عقيده و بيان آزاد نيروها فراهم آمده است، رشد و بالندگی جامعه و 
پيوند استوار مناسبات اجتماعی، چشم گير و گسترده شده است. به طور كلی تضاد هنگامی به وجود 
می آيد كه زمينه گفتار آزاد و ترازمند وجود نداشته باشد، پرسش و پاسخ دولت و ملت در سطحی 
همسان انجام نگيرد كه حاصل آن بدبينی، بدگمانی، ركود و باألخره دلزدگی اليه های مختلف جامعه 

خواهد بود. 
آسيب های  و  اجتماع  مخاطرات ضد  از  را  اجتماع  كه  شود  پی ريزی  گونه ای  به  بايد  قانون 
مشاركت عمومی بپايد نه آن كه خود، كانون تضاد و اختالف باشد. اگر اولين هدف قانون گام نهادن 
در مسير جلوگيری از مخاطرات باشد، در پی آن به جنبش ستون های جلوگيری كننده از يورش، 
تخريب و آشوب اجتماع دست خواهد يازيد. دفاع آزاد و پشتيبانی از حقوق مردم سنگ نخست 
يک رسيدگی عادالنه و منصفانه است كه بدون استقالل نهاد وكالت اجرايی نيست. چارچوب دفاع 
و كار حقوق بانان بايد به دور از تحميل، اجبار و فارغ از سيطره قوه ی حاكمه باشد. اگر قوه حاكمه 
به اين سنگ نخست حمايت و پاسداری جامعه بی اعتنا باشد و خود آن را سست و ناتوان كند، 
جامعه از يورش و خلل در اركان اصلی خود ايمن نخواهد بود. جامعه از دريچه همين قانون كه 
نقض قانونمند حقوق بدوی و بديهی جامعه را به همراه دارد، دچار شکست و از هم گسستگی 
می شود. هر نقض قانونمند حقوق انسان ها وجدان عمومی را جريحه دار می كند. ناديده انگاشتن 
واقعيات جامعه و واپسگرايی خردسوز و لجاج بر سرير تحکيم قدرت عامل جدی ركود و توقف 
جامعه است. در برابر چنين شيوه ای بايد سياستی را پيش گرفت كه مبتنی بر آزادی و دادگری و 

واگذاری نقش مؤثر برای مردم باشد. 
خردمندان از گذشته تاريخ و حقوق تجربه می آموزند و از مخاطرات و آسيب های ناشی از 
قوانين ناكارآمد و نامطلوب و ضدارزشی كه تصويب و اجرا می شوند، چه از نگاه انتزاعی و چه از 
ديدگاه انضمامی از آن روی برمی تابند. هنگامی كه قانون با زمان و مکان و اوضاع و احوال اجرای 
بنيادين انسانی نيست، مخاطره آميز است؛ زيرا  خود هماهنگی ندارد و در پی پاسداشت حقوق 
قدرت اجتماع كه برخاسته از اراده ی مردم است آن را نمی پذيرد و وجدان اجتماع آن را پس می زند. 
در بسياری از كشورها جمله ی »عرف مقدم بر حقوق است« هنوز اعتبار و قدرت فراوانی دارد. 
عرف را مردم ساخته و پرداخته و پذيرفته اند. به قول سيسرون »طبيعت حقوق را بايد در طبيعت 
آدمی جست« و قانون حقيقی »قانون ارجمندی است كه در ذات طبيعت است.« نظريه ی حقوق 
طبيعی هم از همين جا سرچشمه می گيرد. قولی كه جملگی بر آن اند و فيلسوفان و حقوق دانان بر 
آن پای می فشارند آن است كه انسان علت نهايی و هدف فرجامی حقوق است. در روزگار ما اوهام 
پيشين در هم شکسته و فروريخته، حتی اصل »قضاوت امری در درون قلمرو حکومت است« 
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به يک نظريه متروک تبديل شده. دادگاه نورنبرگ، دادگاه دارفور، ايجاد دادگاه جزايی بين المللی، 
دادگاه راسل كه يک نماد دادگرانه را بيان می كرد، داليل نگرش جامعه امروز ماست. اين موضوع، 
و  دادگرانه  تمايالت  و  بشر  پايه حقوق  و  پی  متشکل،  بر حقوق  نامتشکل  برتری حقوق  يعنی 
تساوی طلبانه جهان امروز را تشکيل می دهد. اين حقوق خودجوش و خودانگيخته، نظام دفاعی 
جهان و چارچوب پشتيبانی از حقوق انسان را طرح و تدوين می كند. به قول اوگن اهريش »كانون 
گسترش حقوق را در زمان ما، مانند هر زمان ديگری نه در قانون بايد جست، نه در رويه های قضايی 
يا آرای حقوق دانان و نه به طوری كه بيشتر معمول است در دستگاهی كه از قواعد و مقررات دفاع 
می كنند، بلکه بايد در خود جامعه يافت.« بنابراين حقوق انتزاعی كه دولت ها وضع می كنند »چون 

حبابی است كه بر آب نقش می بندد.«
طبيعت حقوق آدمی ثابت كرده است كه سرانجام حقوق برخاسته از طرف دولت در پيش 
حقوق ناشی از جامعه تاب پايداری ندارد و هنگام زورآزمايی فرو خواهد ريخت. اين تک و تاز 
به نفع مردم هر روز فراگيرتر و نيرومندتر می شود. به باور اهريش »در دورانی زندگی می كنيم كه 
قواعد انتزاعی حقوق در شرف سير نزولی تازه ای است.« به ياد داشته باشيم كه انديشمندان جامعه 
جهانی بر اين باورند كه دادگری عبارت است از آشتی شيوه ها، قاعده ها، ارزش ها و انديشه هايی كه 
در چارچوب اجتماعی مشخص با رفتارهای دسته جمعی پديدار می شوند و تحقق می يابند. دادگری 
برقراری پيوندها و پيوستگی های چندجانبه ميان خواست ها و تکاليفی است كه اعتبارشان ناشی از 
قواعد و هنجارها است؛ اين قواعد ضمانت اجرای رفتارهای اجتماعی مربوط در خود را دارند. بر 
اين مبادی دستگاه حقوقی جامعه به طور كل هنگامی مفيد و كارساز است كه »اساسش حقوق غير 
متشکل و خودجوش« باشد و به مراجعی برتری نسبی بخشد كه به حقوق، امتيازات و دخالت مردم 
اعتبار بيشتری دهد. بايد گفت قانون پيشنهادی برخالف اين معيارها و مالک هاست كه بايد آن را 

مانع وكالت و دفاع و حقوق بانی دانست نه جامع آن. 
به قول آيزايا برلين »عدول از آزادی به مثابه ی كشتن روح جاودان آدمی است. عدول از قواعد 
به معنای روا دانستن امری مطلقاً ناصواب، مطلقاً بد، مطلقاً پليد و پيش  گرفتن راهی مباين منبع 
مقدس قواعد است كه گاهی طبيعت، گاهی وجدان و گاهی خدا ناميده می شود؛ ولی به هرحال 

علی االطالق معتبر است.«
)آيزايا برلين، آزادی و خيانت به آزادی، عزت ا... فوالدوند، نشر ماهی، چاپ سوم، 1390، ص 

).84
مسئوليت خطير حقوق بانان ايران در اين دوران گذار آن است كه جزئی و محدود نينديشند و 
برای گشودن مشکالت پيش  رو، با شکيبايی و فرزانگی گام بردارند تا اين موقعيت پرتنش با تدبير 
و فراست در پرتو قانون و حفظ آزادی های بنيادين جامعه به سکون و آرامش بينجامد. برای آن كه 
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در فردا و فرداها به  ای كاش و افسوس و آرزو دچار نشويم، بايد امروز با اراده و پشتکار گره اين 
دشواری ها و پيچيدگی ها را باز كنيم و اميد تمام داشته باشيم كه اگر همدلی، پيوند و همبستگی خود 

را پاس داريم به سادگی می توانيم بر اين مشکالت چيره شويم. 
همه كارهای جهان را در است

مگر مرگ كآن را دری ديگر است
بايد از تصويب اين اليحه كه نه تنها آفت دفاع آزاد، كه آزادی سوز است جلوگيری شود و 
آسيب های اين اليحه واپس گرايانه را برای همه انسان های دردمند و دل سوخته اين آب و خاک 
بيان كنيم تا با كمترين هزينه بيشترين دستاورد را برای آرامش و آزادی دفاع مردم به دست آوريم. 
مخاطرات ناشی از اين قانون را بايد به گونه ای سامان مند گوشزد كرد و دلسوزان را آگاه ساخت كه 
چنين راه انحرافی چه پيشامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت و به روشنی بازگوييم كه اين 
يک بيماری خودبزرگ بينی است كه اقتدارساالری را آگاهانه يا ناآگاهانه برخی از اشخاص برای 
دستگاه های اداری خود ايجاد می كنند و بدين سان تخم برتربينی را به دور از بايدها و و نبايدهای 
همه منابع حقوق می افشانند كه چنين كشتی، ميوه ای جز استبداد، زبونی و حقارت مردم را در بر 
نخواهد داشت؛ پس برای حيثيت، شأن و منزلت انسان كه مورد تأكيد اخالق و اصول و قواعد 
جهان شمول است، بايد در حذف اين مانع قانونمند وكالت گام برداشت. چنين قانونی برآمده از 
خودشيفتگی قانون گذارانی است كه برای جلوگيری از انتقاد و پرسش و جواب خواهی بدين شيوه 
نادرست اما قانونمند ره می پويند. در اين آمد و شد به ويژه بايد دولتی مردان و نظريه پردازان را 
نسبت به منافع ملی، حقوق اجتماعی مردم از يک سو و پيمان های بين المللی از ديگرسو فراخواند 

و آگاه كرد. 
اگر به انسانيت انسان باور داريم، اگر به قانون پای بنديم، اگر به توسعه و ترقی اين سرزمين 
و مردمان بافرهنگ آن دل بسته ايم بايد به آزادی های اساسی و امتيازات جامعه مردم ساالر احترام 
بگذاريم و در پی نهادن و پاسداری از آن كوتاهی نکنيم. بروز و ظهور همه اين آزادی ها در آزادی 

دفاع و استقالل حقوق بانان جلوه گر است. 
ديگر دوران انديشه های واپس گرايانه قرون وسطايی گذشته كه می گفتند ملت ها نبايد از آزادی 
برخوردار شوند مگر آن كه شايستگی و سطح برخورد و بازخورد آن را داشته باشند. چنين باور و 
برداشتی درست بدان ماند كه شخصی مصّمم باشد تا زمانی كه كاماًل شنا نياموخته است پای در آب 
نگذارد. اين احاله به محال را هيچ خردورزی نمی پذيرد. اين شرط ناممکن را تنها در قانون مانع 
وكالت می يابيد نه جامع وكالت. انگيزه ی تدوين كنندگان اين مدونه چيست؟ به راستی امانت داران 
درستکاری هستند كه پاسخ سلحشوران لبريز از آزادی را كه با خون و حماسه انقالب را پی ريختند 
خواهند داد؟ يا با زنجير بستن به پای آزادی، استقالل حاميان حقوق مردم را نشانه گرفته اند؟ در 
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لباس دعا نفرين نکنيد و اين ضربه هولناک را بر پيکر حقوق مردم فرود نياوريد. پيمان پاسداری 
از آزادی و استقالل دفاع را فراموش نکنيد. به اين خواب نما شدن در سامانه ی حقوق چه می توان 
گفت كه مشعل های شکوهمند حق دفاع و آزادی را خاموش می كند؟ آيا آزادگان ديروز از كار شما 

خشمگين نخواهند شد و شما در برابر آنان شرمگين نخواهيد ماند؟

فرجام	سخن،	ارزيابی	ارزش	ها
اين كندوكاو نشان می دهد تصويب چنين مدونه ای پرورش يک فرهنگ انديشه كش را به همراه 
دارد. به اين پرسش و پاسخ بنگريد كه آيا رخدادنگاران در بررسی تاريخ حقوق مردم اين سرزمين 
چه خواهند نوشت و فرزندان فردا در كارنامه شما چه خواهند خواند؟ بياييد آن مبارک مرد آخربين 
باشيد و حقوق و امتيازات امروز مردم را ناديده نگيريد؛ وگرنه در شيوه برخورد شما با حقوق مردم 
و ضديت كوركورانه با قوانين گذشته و دور افکندن توانمندی های قوانين پيشين در پاسداری از 
آزادی های مردم به تکليف عمل نکرده ايد و از حقوق و آزادی های مردم چشم پوشيده ايد. به ياد 

داشته باشيم:
حديث نيک و بد ما نوشته خواهد شد
زمانه را قلمی، دفتری و ديوانی است

اين مدونه يک اختناق قانونمند را روايت می كند و درباره رفتار شما تاريخ خواهد نوشت »مردم 
اين سرزمين در پی بر پا ساختن دادگری و گزينش شيوه مردمی انقالب كردند؛ اما پس از سالی 
چند مجلسيان و باشندگانی كه بر صندلی شورای نگهبان نشسته بودند، حداقل استقالل دستگاه 
پشتيبانان حقوق را تاب نياوردند و طی مصوبه ای كه ضد حقوق بنيادين آدميان بود و با هيچ يک از 
قواعد حقوق بين الملل هم نهاد نبود، اين استقالل كاروبار حقوق بانان را حذف و از فهرست امتيازات 
مردم سلب كردند و اين چارچوب قدرتمند مقابله با ستم و تجاوز را در هم شکستند و در پايان 
اين روش نه تنها گامی در پيشرفت و توسعه برداشته نشد، كه راه به واپس گرايی ره گشود و قاب 
و قالبی كه می توانست حقوق مردم را پاس دارد ناديده انگاشته شد.« گفته ی آموزگار اخالق را 

آويزه ی گوش كنيم:
جزای مردمی جز مردمی نيست

هر آن كو حق نداند آدمی نيست
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مصطفي	رجبي	كلواني

اصل عملي در احراز اعسار در حقوق ايران و فقه اماميه

-	كارشناس	ارشد	حقوق	خصوصي	و	وكيل	پايه	يک	دادگستري)كانون	گيالن(

يکي از مسايلي كه در امور حقوقي 
مورد بررسي قرار گرفته اين مسأله 
است كه، پس از اثبات دين مديون 
آيا  حقوقی،  دعوای  خواهان  توسط 
او بايد مالئت مديون را نيز به اثبات 
اجراي  ضمانت  بتواند  تا  برساند 
قانوني ممکن )اعمال حبس( را عليه 
وي به كار گيرد يا اينکه پس از اثبات 
دين، اين خوانده ی دعوي است كه 
اجراي  ضمانت  از  گريز  جهت  در 
قانوني بايد عدم تمکن مالي خود را 
به اثبات برساند و اگر وظيفه خواهان 
چگونه  امر  اين  باشد  محکومٌ له  يا 
بايد صورت گيرد و چنانچه وظيفه 
نوع  چيست؟  تکليف  باشد  مديون 
واكنش  و  تکليف  در  اجرا  ضمانت 
مثاًل  است.  تأثيرگذار  عليه  محکوم 
در دعوي الزام به تنظيم سند رسمي 
عليه  محکوم  استنکاف  صورت  در 
نيابت  به  دفتر  مدير  سند،  تنظيم  از 

از وي و به حکم قانون چنين امري 
را انجام خواهد داد. ولي اگر مديون 
گرديد  وجه  پرداخت  به  محکوم 
تکليف چيست؟ هر ضمانت اجرايي 
داشته  وجود  خصوص  اين  در  كه 
صورت  همان  به  نيز  واكنش  باشد 
انجام مي پذيرد؟ بدهکار در صورت 
استنکاف، محکوم به حبس مي باشد 
اثبات  به  را  خود  اعسار  آنکه  مگر 
نحوه ی  قانون   2 )ماده ی  برساند 
اما  مالي(.  محکوميت هاي  اجراي 
تاكنون   1313 سال  از  قانون گذار 
رويه هاي متفاوتي را اتخاذ نموده و 
رويه ی قضايي نيز در اين خصوص 
منعطف بوده است به حدي كه در 
اين نکته كه آيا اصل بر عدم تمکن 
مالي مديون است و در جهت اعمال 
ضمانت اجراي قانوني اين محکومٌ له 
پرونده است كه بايد در جهت اعمال 
ضمانت اجراي قانوني عليه مديون 

مالئت وي را اثبات نمايد و يا اينکه 
اصل بر تمکن مالي مديون بوده و اين 
مديون است كه در جهت جلوگيري 
)حبس(،  اجرا  ضمانت  اعمال  از 
بايد اعسار خود را به اثبات برساند 
منظور  بدين  است.  شده  اختالف 
مفهوم  بررسي  ضمن  مقاله  اين  در 
اعسار، رويه ی قانون گذاري، پاره اي 
از مسايل فقهي و رويکرد قانون را 
در خصوص اعسار بررسي خواهيم 
پرسش های  به  پاسخي  تا  نمود، 
تعريف  ابتدا  در  باشيم.  گفته  فوق 
اعسار  انواع  و  اعسار  از  مختصري 
رويه  سير  سپس  داشت،  خواهيم 
قانون گذاري در مورد نحوه ی اعمال 
اعسار بررسي مي شود و در انتها به 
پرداخت  خواهيم  نکته  اين  بررسي 
كه در طول رويه قانون گذاري، اصل 
عملي در احراز اعسار چگونه بوده 

است؟

مقدمه

الف:	ادبيات	بحث
1-	اعسار	و	انواع	آن	
	1-1-	تعريف	اعسار:

اعسار در لغت به معني رنج، سختي و نداشتن است و در اصطالح حقوقي، زماني به يک فرد معسر 
اطالق مي شود كه نوعي تمکن مالي ندارد يا داراي اموال و سرمايه اي است، اما در وضعيتي قرار 
دارد كه امکان دسترسي به آن ها را ندارد. در قرآن صريح ترين آيه ي مربوط به اعسار، آيه ی 280 
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سوره ی بقره است كه از معسر به ذوُعْسَره ی تعبير كرده است. قرآن در اين آيه به برخي احکام اعسار 
از جمله مهلت دادن معسر و ابراءِ دين او اشاره كرده است؛ 

 ماده ی يک قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 مقرر مي دارد: 
»معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارائي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تاديه 

مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد.«
بنابراين در دو حالت مي توان يک فرد را معسر خطاب كرد: اول زماني كه يک فرد به نوعي 

تمکن مالي ندارد. 
دوم زماني كه فرد داراي اموال و سرمايه اي است اما در وضعيتي قرار دارد كه امکان دسترسي 

به آن ها را ندارد. 

1-2-	انواع	اعسار:
قانون اعسار )سال1313( در هنگام تصويب اعسار را به دو بخش تقسيم نموده بود. بخش اول كه 
شامل مواد 2 تا 19 آن مي گرديد شامل اعسار از هزينه ی دادرسي بود. اين بخش با تصويب قانون 
آيين دادرسي مدني و به موجب مواد 504 تا 514آن قانون منسوخ گرديد و بخش دوم كه شامل 

فصل دوم آن مي گرديد شامل اعسار از محکوٌم به مي گرديد. 

1-2-1-	اعسار	از	هزينه	ی	دادرسي:
خواهان پرونده كه قصد اقامه ی دعوي در دادگستري را دارد بايد هزينه ی طرح دعوي را تقبل نمايد 
در غير اين صورت دادگاه دعوي او را مورد رسيدگي قرار نداده و پس از اخطار رفع نقص به وي 
دعوي وي را رد مي نمايد. اما گاهي براي خواهان به دليل دو شرط مذكور )يا عدم توان مالي و يا عدم 
دسترسي به اموال( امکان پرداخت هزينه ها وجود ندارد و بدين سبب چنين فردي مجبور به طرح 
دعوي اعسار مي باشد تا در ابتدا براي دادگاه اثبات نمايد كه امکان پرداخت هزينه دادرسي را نداشته 
و از دادگاه بخواهد به دعوي او بدون پرداخت هزينه ی دادرسي رسيدگي نمايد و چنانچه در دعوي 
اصلي محق گردد، قسمت اجراي دادگستري بدواً هزينه دادرسي را از محکوٌم به وصول و ساير وجوه 
را به وي پرداخت نمايد. )ماده ی 511 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني(. 

1-2-2:	اعسار	از	پرداخت	محكوم	به:
چنانچه فردي به موجب قانون محکوم به پرداخت وجهي در حق ديگران مي گردد بايد مفاد رأي 
را اجرا نمايد. در صورتي كه توان اجراي رأي را نداشته باشد بايد براي دادگاه احراز نمايد كه عدم 
انجام مفاد حکم ناشي از اعسار وي مي باشد. چون اين اعسار در مورد پرداخت محکوم به يک 
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پرونده است، اعسار از پرداخت محکومٌ به نام دارد. البته اثبات اعسار مختص به پس از محکوميت 
رويه ی  )رأي وحدت  دارد  را  اعسار  دعوي  اقامه ی  نيز حق  رسيدگي  اثناي  در  مديون  و  ندارد 

شماره90/10/13-722(. 

2-	تعريف	اصل	عملي:
در حقوق مقصود از اصل اموري است كه بدون مالحظه كشف از واقع و صرفاً براي تعيين تکليف 
در موقع شک و ترديد حجت شناخته شده است اعم از اينکه مثبت حکم باشد يا موضوع. در 
تفکيک اماره و اصل گفته شده كه اماره كاشف از واقع است و اصل فقط رفع شبهه مي نمايد. 
)محمدي، 272:1385(. براي مثال هرگاه در حرام يا حالل بودن چيزي شک نماييم اصل برائت 
جاري و اصل را بر حالل بودن مي گذاريم-در واقع اگر چيزي اصل باشد براي خالف آن بايد دليل 
آورد و خالف آن نياز به اثبات دارد. )محمدي، 273:1385(. در فرض مسأله ما مقصود اين است 
كه اگر به اين كه آيا شخصي محکوم شناخته شده مال دارد يا خير؟ در اين صورت بايد اصل را بر 
مالئت وي بگذاريم يا اصل را به اعسار وي بگذاريم. در هريک از صور مذكور خالف آن نياز به 

اثبات خواهد داشت. 

3-	اعسار	و	اصطالحات	مشابه:
دو اصطالح در فقه وجود دارد كه داراي شباهت با اعسار مي باشد-مفلس)به كسر الم( و مفلس )به 

فتح و تشديد الم(. كه هريک از آن ها در ذيل بررسي مي شوند. 
 

1-3-	مقايسه	اعسار	ومفلس	)به	كسر	الم(:
در فقه معسر كسي است كه هيچ گونه دارايي جهت پرداخت ديون خود ندارد و از اداء ديون خود 
عاجز است. در صورت اثبات اعسار، معسر رها مي گردد )خلي سبيله( و اين به استناد آيه ی سوم قرآن 
است كه مي فرمايد »و ان كان دو عسره فنظره الي ميسره« )280 سوره بقره( لذا در اين معنا ميان معسر 
و مفلس )به كسر الم( تفاوتي وجود ندارد- چنانکه ميان فقها مشهور است: »المفلِس في امان اهلل«- 
افالس از باب افعال و به معناي بي پول شدن است مفلس )از افلس يفلس افالس به صيغه ي اسم فاعل 
از مصدر ثالثي مزيد افالس( يعني كسي كه سرمايه ي خود را از دست داده و دچار اعسار و تنگدستي 
شده باشد. از نظر فقهي مفلس به كسي اطالق مي شود كه بدهکاري هاي او زايد بر ديونش باشد. زيرا 
پس از آنکه كه داراي درهم و دينار بوده اكنون داراي نقدينگي كم ارزشي به نام فلوس است و اين 
اشاره به ناداري و بي چيزي اوست. يا چون صرفاً اهليت تصرف در اموال بي ارزشي چون فلوس را 

داراست و از انجام معامالت بزرگ و با ارزش ناتوان است. )روشن، 1384: 33-30(
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2-3-	مقايسه	اعسار	با	مفلس	)به	فتح	دوم	و	سوم	و	تشديد	الم(:
مفلس )به فتح دوم و سوم و تشديد الم( از فلس يفلس تفليس اسم مفعول از باب تفعيل كسي است 
كه حکم به تفليس او داده شده يعني از تصرف در اموالش ممنوع گرديده است. بنابراين در فقه ميان 
اعسار )آنگونه كه در فقه مصطلح است و با اعسار كلي در حقوق برابري مي كند( و فَلس )تفليس( 
تفاوت است. توضيح آنکه مفلَّس )از ريشه َفلس( به شخصي اطالق مي گردد كه دارايي وي براي 
اداء همه ديونش كافي نيست لذا حق طلبکاران و غرما بر باقي اموال وي تعلق مي گيرد- دراين معنا 
مفلَّس با ورشکسته در حقوق تجارت و البته اعسار جزئي در ديون مدني قرابت معنايي دارد. البته 
در فقه اين موضوع اختصاص به تاجر ندارد و هر كس كه از اداء دين خود ناتوان گردد مشمول اين 
حکم قرار خواهد گرفت. مفلس در اين معنا در فقه جز محجورين محسوب مي شود و فقها فلس 

را از اسباب حجر مي دانند. )روشن، 37:1384-33(

ب-	اصل	عملي	در	احراز	اعسار	در	حقوق	ايران
علت طرح چنين مسأله اي آن است كه وقتي مديون به موجب قوانين محکوم به پرداخت وجهي 
مي گردد يا اصوال محکوم به انجام امري مي گردد كه جنبه ی مالي دارد اولين اقدامي كه از جانب 
محکومٌ له صورت مي گيرد درخواست اجراي حکم مي باشد. طبق ماده ی 34 قانون اجراي احکام، 
در ابتدا از مديون خواسته مي شود كه حکم صادره را اجرا نمايد و اختيار اجرا با او مي باشد. چنانچه 
حکم صادره توسط محکومٌ له و به اختيار او انجام نگرفت، قانون گذار روش هاي مختلفي را جهت 

رساندن محکومٌ له به حقوق خود قرار داده است. 
از جمله اين موارد توقيف اموال مديون و يا اعمال حبس تحت شرايطي مي باشد. در مورد اعمال 
توقيف اموال مديون هيچگونه اختالفي بين حقوق دانان و قانون گذار نبوده و بجز مستثنيات دين 
مي توان تمامي اموال مديون را توقيف نمود. اما در مورد اعمال حبس رويه هاي متفاوتي اتخاذ شده 
است. موضوع از آنجا نشأت مي گيرد كه چون قوانين كشور ما در اين بخش متأثر از فقه مي باشد 
لذا در طول مدت قريب 80 ساله قانون گذاري )از سال 1313 به بعد( رويکردهاي متفاوتي براي 
اعمال ضمانت اجراها عليه محکوم عليه اتخاذ گرديده است به نوعي كه پس از اثبات دين در بعضي 
از قوانين بالفاصله حبس مديون تجويز شده و تا زماني كه مديون اعسار خود را به اثبات نرساند 
متحمل اعمال اين ضمانت اجرا بوده است و در بعضي قوانين، رويه متغير بوده و حبس مديون 
تجويز نشده تا زماني كه مالئت مديون به اثبات برسد. گاهي نيز فقط توقيف اموال تجويز شده 
است. اين رويه متفاوت ذهن حقوق دانان را در اين موضوع كه آيا اعسار اصل است يا اين كه اصل 

بر عدم اعسار است و مالئت مديون بايد اثبات گردد در ترديد قرار داده است. 
فايده تفکيک اين دو مبحث اين است كه مطابق ماده 1257 قانون مدني اثبات ادعا از وظايف 
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مدعي بوده و طبق ماده ی دو قانون آيين دادرسي مدني دادگاه نمي تواند جز در مواردي كه درخواستي 
مطرح شده باشد به يک موضوع )بجز امور حسبي( رسيدگي كند و از طرفي هر چيزي كه اصل 
باشد خالف آن بايد به اثبات برسد. پس اگر اعسار اصل باشد داين بايد مالئت مديون را به اثبات 
برساند و اگر مالئت اصل باشد مديون موظف به اثبات اعسار خود مي باشد. اينک قوانين و مقررات 
مرتبط را بررسي مي نماييم تا مشخص كنيم كه وضعيت هر يک، در اين مورد چگونه بوده است. 

1-	قانون	اعسار	مصوب	1313
نخستين مقرراتي كه در مورد نحوه برخورد با شخص محکوم عليه در حقوق ايران به تصويب رسيد 

مواد 55، 57 و60 قانون اجراي احکام دادگاه هاست. ماده ی 60 اين قانون مقرر مي دارد:
»هرگاه محکوٌم عليه در ظرف ده روز به هيچ يک از طرق مذكور در ماده ی 55 )اجراي حکم يا 
توافق با محکومٌ له يا معرفي مال( اقدام ننمود و يا عرض حال اعسار داد و نتوانست ادعاي خود را 
ثابت كند يا در مدت مقرر در ماده 59 محاكمه خود را تعقيب نکرد رئيس اجرا به تقاضاي محکومٌ له 

محکوٌم عليه را توقيف مي نمايد.«
ماده ی 11 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي سال 1309 خورشيدي نيز مقرر مي دارد:

به موقع اجرا نگذارد  »هرگاه تا ده روز پس از ابالغ ورقه ی اجراييه متعهد مفاد آن را طوعاً 
با تصديقي از محکومٌ له... يا عرض حال اعسار به محکمه صالحه تقديم و تصديق راجع به اين 

موضوع ابراز نکرد شخص متعهد به تقاضاي متعهٌدله و به امر مدير ثبت توقيف خواهد شد.«
بنابراين شخص محکومٌ عليه به موجب قوانين مذكور پس از محکوميت يا مفاد حکم را اجرا يا 
ادعاي اعسار مي نمود در صورت اخير نيز توقيف )حبس( او منوط به رسيدگي ادعاي اعسارش بود و 
چنانچه ادعاي او مورد پذيرش قرار مي گرفت از حبس معاف و در غير اين صورت محکوم به حبس 
مي گرديد. در مورد اعسار نيز اولين قانوني كه به تصويب رسيد مواد 624، 625، 626، 798، 799، 800، 
801، 802، 803 و704 قانون اصول محاكماتي بودند. قانون اعسار و افالس مصوب 25 آبان ماه 1310 
از ديگر قوانين در اين خصوص بود. قانون اعسار مصوب بيستم آذرماه سال 1313 قانون اعسار سال 
1310 را منسوخ نمود- اين قانون در بخش پرداخت محکوٌم به اصل را بر مالئت مديون قرار داده و 

او را مکلف به اثبات ادعايش دانسته است-داليل ذيل مي تواند مؤيد اثبات اين ادعا باشد:
نيز ماده ی 11 آيين نامه اجراي مفاد اسناد  مواد 55-57 و60 قانون اجراي احکام دادگاه ها و 
رسمي سال 1309 خورشيدي توقيف محکومٌ عليه را در صورتي كه عرض حال اعسار تقديم نموده 
باشد منوط به رسيدگي و عدم اثبات اعسار دانسته اند. الزام محکوٌم عليه به تقديم عرضحال اعسار 
بدين معني است كه قانون گذار اعسار وي را منوط به اثبات دانسته است و اصل بر مالئت وي 
مي باشد. اگر اعسار امر ترافعي است و با دادخواست و طرح ادعا به اثبات مي رسد پس خالف اصل 
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است و مديون طبق اصل داراي مالئت مي باشد لذا مکلف است ادعاي خود در مورد خالف اصل 
)مالئت( به اثبات برساند:

چنانکه ماده ی 21 قانون اعسار مقرر مي دارد: 
»دعوي اعسار در مورد محکومٌ به به طرفيت محکومٌ له دعوي اصلي و در مورد ورقه ی الزم اجراء 

ثبت اسناد به طرفيت متعهٌدله اقامه خواهد شد«
درماده ی 23 اين قانون نيز ذكر شده است:

»مدعي اعسار بايد شهادت كتبي الاقل چهار نفر از اشخاصي كه از وضع معشيت و زندگاني او 
مطلع باشند به عرض حال خود ضميمه نمايد. در شهادت نامه ی مذكور بايد اسم و شغل و وسائل 
گذران مدعي اعسار و عدم تمکن او براي پرداخت محکوٌم به يا دين با تعيين مبلغ آن تصريح شود.«
تدقيق در نحوه ی نگارش ماده و قراردادن بار اثبات ادعا بر دوش مديون در ماده ی 21 و نيز 
الزام به ارايه دليل در ماده ی 23 توسط مديون و نيز عالوه بر موارد مذكور الزام به معرفي افرادي كه 
از نحوه ی زندگي او آگاهي دارند بيانگر اين موضوع است كه قانون گذار اصل را بر مالئت مديون 
قرار داده است. در تعريف اصل گفته شد كه اصل چيزي است كه خالف آن نياز به اثبات دارد و 
بنابراين اگر اعسار اصل باشد پس مديون نبايد مکلف به ارايه دليل در جهت اثبات اعسار باشد. 
صرف تکليف بر مديون در جهت طرح دعوي اعسار و نيز مکلف نمودن او به ارايه دليل بيانگر اين 
است كه قانون گذار اصل را بر مالئت وي قرار داده است و در واقع طبق اين قانون اصل بر مالئت 

مديون است مگر آنکه خالف آن اثبات شود. 
از نکات مثبت قوانين سال 1351 به قبل عدم اعمال حبس بر محکوٌم عليه تا رسيدگي به ادعاي 
او در مورد اعسار بود و در واقع اگرچه قانون گذار اصل را بر مالئت مديون قرار داده بود و اثبات 
ادعايش را منوط به احراز در محکمه ی صالحه مي دانست با اين حال به صرف تقديم دادخواست 
اعسار اعمال حبس را منوط به رسيدگي در دادگاه در مورد اين موضوع مي نمود. در يازدهم تير 
سال هزار و سيصد و پنجاه و يک قانون نحوه ی اجراي محکوميت هاي مالي به تصويب رسيد. به 
موجب ماده ی يک اين قانون مقرر شد: »هركس ضمن تعقيب جزايي به تأديه ی جزاي نقدي يا ضرر 
و زيان ناشي از جرم محکوم شود و آن را نپردازد يا مالي از او به دست نيايد به دستور دادستان در 
مورد جزاي نقدي و تقاضاي مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان به ازاي هر پانصد ريال يا كسر 

آن يک روز بازداشت مي شود. 
تبصره: چنانچه محکومٌ عليه نسبت به محکوميت مالي مدعي اعسار گردد به درخواست محکومٌ له 

تا احراز اعسار در حبس باقي خواهد ماند. 
در ماده ی 3 همين قانون پس از استثناي امور جزايي مقرر شد كه مديون به نسبت هر 500 ريال 
يک روز بازداشت گردد و حداكثر آن دو سال مقرر شد و پس از بازداشت در حکم معسر تلقي 
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گردد. ضمناً هزينه ی بازداشت نيز بر دوش طلبکار نهاده شده است.«
قانون مذكور نيز اگرچه ضمانت اجراي حبس يک روزه با حداكثر دو سال را ما به ازاي هر 
پانصد ريال جزاي نقدي تعيين نموده-در واقع اعمال مجازات بر مديون- با اين حال در مورد اصل 
مالئت مديون با قانون سابق تفاوتي ندارد و تنها در يک مورد با قانون سابق متفاوت است و آن هم 
اينکه به موجب قوانين سابق در خواست اعسار مانع حبس مديون بود در حالي كه اين قانون حبس 
مديون را تا قبل از اثبات اعسار و حتي با درخواست اعسار تا قبل از احراز آن مجاز دانسته است. 

2-	ماده	واحده	ی	راجع	به	منع	توقيف	اشخاص	در	قبال	تخلف	از	انجام	تعهدات	و	
الزامات	مالي	مصوب	1352/8/22

با تصويب اين قانون گامي بزرگ در راستاي جلوگيري از اعمال حبس بر مديونين فراهم گرديد: »از 
تاريخ اجراي اين قانون جز در مورد جزاي نقدي هيچ كس در قبال عدم پرداخت دين و محکوم به 
و تخلف از انجام ساير تعهدات و  الزامات مالي توقيف نخواهد شد و كساني كه به اين جهات در 

توقيف مي باشند آزاد مي شوند و...«
حسن نيت كليه ی افراد در مورد اعالن عدم تمکن مالي مفروض است. طلبکار در هر زماني 
مي تواند با معرفي اموال مديون آن را توقيف نمايد. بدهکار مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه تا 
يک ماه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکومٌ به يا دين خود بدهد يا مالي 

معرفي كند كه اجراي حکم و استيفاي طلب از آن ميسر باشد. 
در صورتي كه بدهکار خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مذكور صورت  
جامع دارايي خود را به مسئول اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم كند و بدهکاراني كه 
توقيف بوده و به موجب اين قانون آزاد مي شوند نيز  قبل از آزادي مکلف به تسليم چنين صورتي 
از اموال خود مي باشند هم چنين در مورد بدهکاراني كه قباًل اجرائيه به آن ها ابالغ شده ليکن تاكنون 

بازداشت نشده اند ابتداي يک ماه مقرر از روز قابل اجرابودن اين قانون است. 
هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاي مهلت مذكور و يا سه سال پس از آزادبودن از زندان معلوم 
شود كه بدهکار قادر به اجراي حکم و پرداخت دين بوده  ليکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي 
نکرده يا صورت خالف واقع از دارايي خود داده و يا پس از تحصيل مالي كه قباًل مالک نبوده و بعداً 
به دست آورده وجوه آن را اعالم ننموده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر 

گرديده است به حبس جنحه اي از61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. 
بدهکاري كه در مهلت مذكور قادر به پرداخت دين خود نبوده مکلف است هر موقع كه به تأديه 
تمام يا قسمتي از بدهي خود متمکن گردد آن را بپردازد.  هر بدهکاري كه ظرف سه سال از تاريخ 
انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يک ماه از تاريخ تمکن 
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آن را نپردازد  و يا به مسئول اجرا معرفي نکند به مجازات فوق الذكر محکوم خواهد شد. 
طبق اين قانون اصل بر اعسار افراد قرار داده شده است. داليل ذيل مي تواند صحت اين ادعا را 

تأييد نمايد:
اوالً به موجب قانون مزبور مواد خالف از قانون اسناد و تعهدات و اعسار كه مغاير اين قانون است 
ملغي است. قانون اعسار شرايط زيادي را براي اثبات اعسار قرار داده بود )مواردي من جمله تقديم 
دادخواست و ارايه دليل و...(. برداشت بار اثبات ادعا از دوش مديون و فرض صحت ادعاي او در مورد 
عدم تمکن مالي و نيز ملغي نمودن قانون اعسار در بخش اعظم خود )طبق تبصره ی 4 اين قانون( يعني 
اينکه قانون گذار اصل را بر صحت ادعاي محکومٌ عليه و اعسارش دانسته است. در غير اين صورت 

مديون همواره بايد ادعاي خود را اثبات مي نمود و اين امر منوط به وجود قانون اعسار بود. 
ثانياً ذكر عبارت »هرگاه خالف آن احراز شود« در ماده ی قانوني دقيقاً بيانگر اصل بودن اعسار 
است. چون اصل را بر صحت ادعاي مديون قرار داده و او را از اثبات ادعاي خود مبري دانسته و 
در مقابل داين مکلف به اثبات مالئت مديون است. وقتي مدعي مالئت مجبور به اثبات ادعا است 

پس قانون گذار اصل را بر صحت ادعاي مديون و اعسارش قرار داده است. 
ثالثاً براي داين اين اختيار را قرار داده كه اموالي را به دست آورد مالئت مديون را به اثبات 
رسانده و ضمانت اجراي شديد كيفري را بر وي تحميل نمايد. اين امر يعني اينکه وقتي كسي قادر 
به معرفي مالي از مديون نيست پس مديون معسر است. واصل بر صحت گفتار وي و اعسارش 
مي باشد مگر آنکه خالف آن اثبات شود و اگر اثبات شود طبعاً ضمانت اجراي شديدي دارد بنابراين 
ماده ی واحده مذكور صراحتاً اصل را بر اعسار مديون قرار داده است مگر آنکه خالف آن توسط 

مدعي مالئت احراز شود. 
تصويب اين ماده واحده بدين دليل بود كه وقتي خود طلبکار از معرفي اموال مديون عاجز 
است در واقع عماًل اقرار به عدم تمکن مديون دارد. پس بايد اصل بر اعسار مديون گذاشته مگر 
آنکه خالف آن اثبات شود. طلبکار در هر زمان محق در معرفي مال از طرف مديون و نيز استيفاي 
طلب مي باشد )تبصره1(. عالوه بر اين هرگونه اقدام جهت فرار از اداي دين مستلزم تحمل مجازات 
مذكور مي باشد )تبصره 2(. تحقق مجازات منوط به شکايت شاكي خصوصي است. )تبصره 3(... از 
تأثير ميثاق حقوق مدني و سياسي از تدوين اين ماده قانوني نبايد گذشت چراكه متعاقب تصويب 
اعالميه جهاني حقوق بشر در سازمان ملل متحد ميثاقين به تصويب رسيدند. يکي از اين ميثاقين، 
ميثاق  بين المللي  حقوق  مدني  و سياسي  مصوب  1966ميالدي )مطابق با 1345/9/25 شمسي ( بود كه 
در مجمع  عمومي  سازمان  ملل  متحدد به تصويب رسيد. دولت ايران به موجب قانون اجازه الحاق 
دولت ايران به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب آبان ماه 1347 ضمن پيوستن به اين 
ميثاق اهميتي همچون قانون به آن داده است. به نظر مي رسد علت اصلي تصويب اين ماده واحده 
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تبعيت از اين اصل بزرگ مرقوم در ماده ی 11 اين ميثاق است. متن ماده 11 به شرح ذيل مي باشد: 
»هيچ  كس  را نمي توان  تنها به  اين  علت  كه  قادر به  اجراي  يک  تعهد قراردادي  خود نيست  زنداني  

كرد.«

3-	قانون	نحوه	ی	اجراي	محكوميت	هاي	مالي	مصوب	سال	1377
اين قانون ضمن تفکيک دو بحث جريمه و محکوميت مالي در زمينه ي محکوميت مالي در ماده ی 

دو مقرر مي دارد: 
 »ماده 2- هركس محکوم به پرداخت مالی به ديگری شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت 
يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشی از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده 
و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده استيفاء 
می نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضای محکومٌ له، ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تا زمان 

تأديه حبس خواهد كرد. 
تبصره- چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه ی مديون باشد دادگاه در حکم خود 
مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتی مقررات فوق اعمال 

می شود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.«
در ماده ی 3 اين قانون نيز آمده است:

»هرگاه محکومٌ عليه مدعي اعسار شود )ضمن اجراي حبس( به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي 
و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته 

شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حکم بر تقسيط محکومٌ به را صادر خواهد كرد.«
ماده ی 18 آيين نامه ی قانون مزبور مقرر مي دارد: 

»هرگاه محکومٌ عليه محکومٌ  به را تأديه ننمايد به طريق ذيل عمل مي شود:
الف : چنانچه موضوع محکوميت استرداد عين مال باشد آن مال عيناً اخذ و به ذي نفع تحويل 
رعايت  بدون  اموال محکومٌ عليه  از  قيمت (  يا  )مثل  آن  بدل  نباشد  ممکن  آن  رد  اگر  و   مي شود 

 مستثنيات دين استيفا مي گردد. 
ب : در مورد ساير محکوميت هاي مالي ، با رعايت مستثنيات دين مطابق مقررات قانون اجراي 

احکام  مدني مال وي جهت استيفاي محکوم به توقيف و به فروش مي رسد. 
ج : چنانچه استيفاي محکومٌ به ، به نحو مذكور ممکن نباشد محکومٌ عليه به درخواست ذي نفع و 
به دستور مرجع صادركننده حکم تا تأديه محکوٌم به يا اثبات اعسار حبس مي شود.« به نظر مي رسد 
اين متن دقيقاً در كتاب لمعه دمشقيه توسط شهيد اول وسپس در شرح لمعه دمشقيه توسط شهيد 

ثاني آمده است. )اميني و آيتي، 221:1387(
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تفاوت اين قانون با ماده واحده ی قانون راجع به منع توقيف اشخاص در اين بود كه ماده واحده، 
مطلقاً توقيف را ممنوع نموده بود ولي قانون نحوه ی اجراي محکوميت هاي مالي حبس محکومٌ عليه 
را در صورتي كه معسر نباشد تجويز نموده است. بنابراين با وجود قانون منع توقيف اشخاص، عماًل 
نيازي به اثبات اعسار شخص نبود و در واقع اصل بر عدم تمکن مالي مديون بود. در ماده دو قانون 
نحوه اجراي محکوميت هاي مالي عبارت »ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس 
خواهد كرد.« ذكر شده است. با وجود عبارت مذكور ذهن قاضي به اين سمت سوق پيدا مي كند 
كه چه كسي ملزم به اثبات اعسار است؟ قاضي اجراي احکام كه پس از تالش محکوٌم له در جهت 
توقيف اموال مالي از مديون به دست نياورده با اين جمله مواجه مي شود كه »چنانچه محکومٌ عليه 
معسر نباشد تا تأديه يا اثبات اعسار محکومٌ به حبس مي شود«؟ و در واقع اين سؤال مطرح مي شود 
كه كه آيا بايد قبل از حبس نمودن محکومٌ عليه و علي رغم اينکه تقاضايي- از جانب مديون مبني 
بر اعسار- واصل نگرديده دادگاه موظف به رسيدگي در اين مورد باشد يا خير، دادگاه مديون را 

محکوم به زندان مي نمايد تا زنداني مجدداً توسط دادخواستي اعسار خود را به اثبات برساند؟
اين موضوع توسط بند ج ماده ی 18 آيين نامه ماده ی 6 قانون مذكور حل شد. چرا كه اين بند 
از ماده 18 صراحتاً مديون را تا قبل از اثبات اعسار يا تأديه ی محکومٌ به محکوم به حبس مي دانست 
اين رويه از سال 1377 به بعد وجود داشت كه محکومٌ عليه محکوم به حبس مي گرديد تا توسط 
دادخواستي معسر بودن خود را به اثبات رساند. علي رغم اينکه با وجود تبصره ی 4 ماده واحده ی 
راجع به منع توقيف اشخاص عماًل بايد قانون اعسار در بخش اعظم خود و باألخص در آن بخش 
كه مديون را ملزم به اثبات اعسار مي داند منسوخ شده باشد ولي به موجب آيين نامه اجرايي ماده ی 
6 قانون اعسار-چراكه در متن ماده قانوني فقط عبارت »چنانچه معسر نباشد« ذكر شده واين متن 
ابهام دارد ولي آيين نامه صراحتاً اصل را بر عدم اعسار دانسته و مديون را مکلف به اثبات اعسار 
دانسته است  - مقررات مزبور )اعسار( مجدداً احياء و مديون در جهت احراز اعسار خود موظف 
به آوردن دليل گرديد. اين رويه سبب مي شد كه مديونين زيادي كه از لحاظ مالي نيز در سطح 
مناسبي نبودند راهي زندان گردند و از اين رو آمار زندانيان روز به روز رو به فزوني باشد به نحوي 
كه معموالً مديون تا از نتيجه حکم مطلع مي گرديد و به دعوي اعسار رسيدگي مي شد، عماًل روانه 
زندان مي شد. با اين تعبير آرايي از محاكم وجود داشت كه ادعاي اعسار را حتي قبل از حبس مديون 
مسموع نمي دانست و به تدريج اين موضوع شيوع پيدا كرد كه علت نيز نحوه ی نگارش ماده ی 3 
قانون مذكور بود. چون پذيرش ادعاي اعسار را در مورد زنداني به كار برده بود و تعبير اين بود 
كه شخص تا زنداني نشود دعوي اعسار او رسيدگي نمي شود-تا باألخره هيأت عمومي ديوان عالي 
كشور به موجب رأي وحدت رويه شماره ی 663 مورخ 82/10/2 در پي اختالفي كه از شعبات سوم 
و پنجم دادگاه تجديد نظر استان اردبيل در مورد موضوع مذكور وجود داشت ادعاي اعسار مديون 
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را قبل از حبس مسموع دانست. در اثبات اعسار نيز)علي رغم وجود ماده ی 3 قانون نحوه ی اجراي 
محکوميت هاي مالي و نيز تبصره ی ماده ی 19 آيين نامه ی اجرايي ماده ی 6 قانون اخير( تقريباً اعسار 
مطلق از رويه ی دادگاه ها حذف و معموالً در تمام موارد با تعيين مبلغي پيش قسط بدهي محکومٌ عليه 
تقسيط مي گرديد. بسياري از بدهکاران حتي قادر به پرداخت مبلغ پيش قسط نيز نبودند و با اينکه 
صدور حکم اعسار مطلق هدف اصلي مطرح كننده ادعاي آن است و تقسيط يک استثناء است ولي 
با رويه ناصواب مذكور و تعيين پيش قسط و عدم امکان پرداخت آن محکوم به حبس مي شدند. 
بنابراين مالحظه مي شود كه رويه ی سال 1378 به بعد اصل را بر مالئت مديون قرار داده و او را تنها 
در صورتي كه اعسار خود را ثابت مي نمود مستحق برائت از اعمال ضمانت اجراي قانوني )اعمال 
حبس( مي دانست. در واقع تعبير از عبارت »چنانچه معسر نباشد« در آيين نامه ی اجرايي ماده ی شش 
قانون نحوه ی اجراي محکوميت هاي مالي اين بود كه اصل بر مالئت مديون است و مديون نيز يا 
مالي را براي پرداخت محکوٌم به معرفي مي نمايد يا حبس مي شود تا اعسار خود را اثبات يا محکوٌم 
به را پرداخت نمايد. پس به موجب اين قانون اصل بر مالئت يا عدم اعسار مديون است مگر آنکه 

خالف آن احراز گردد. 

4-	بخشنامه	ی	رياست	قوه	قضاييه	در	مورد	تفسير	ماده	ی	2	قانون	نحوه	ی	اجراي	
محكوميت	هاي	مالي	و	ماده	ی	18	آيين	نامه	ی	قانون	مرقوم	و	نظريات	مشورتي	

اين رويه ها سبب شد تا رياست قوه قضاييه وقت طي بخشنامه ی شماره ی 9000/15458/100-
91/4/31 اعالن نمود:

در اجراي ماده ی 6 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي، مصوب 1377 و با توجه به تعبير 
»ممتنع« و نيز »درصورتي كه معسر نباشد« در ماده ی 2 قانون مذكور و نظر به فتواي حضرت امام 
خميني قدس سره و رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري مدظله العالي در همايش قوه قضاييه، بند 

ج ماده 18 آيين نامه ی نحوه ی اجراي محکوميت هاي مالي به شرح زير اصاًلح مي گردد:
»ج- در ساير موارد چنانچه مالئت محکومٌ عليه نزد قاضي دادگاه ثابت نباشد، از حبس وي 

خودداري و چنانچه در حبس باشد آزاد مي شود. 
تبصره: در صورتي كه براي قاضي دادگاه ثابت شود محکومٌ عليه با وجود تمکن مالي از پرداخت 
محکومٌ به خودداري مي كند، با درخواست محکومٌ له و با دستور قاضي دادگاه، تا تأديه ی محکومٌ به 

حبس مي شود.«
بررسي موضوع:

عمده اختالف در قانون سال 1377 تعبير از عبارت »چنانچه معسر نباشد« در ماده ی دو قانون 
مذكور بود. اگر منظور از عبارت »چنانچه معسر نباشد« اصل بودن اعسار باشد محکومٌ له بايد در 
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جهت اثبات مالئت مديون دليل بياورد و اما اگر اصل بر مالئت مديون باشد مديون بايد در جهت 
جلوگيري از اعمال حبس با تکيه بر قانون اعسار، اعسار خود را به اثبات برساند. نکته اي كه توجه 
به آن ضروري است اين كه بخش نامه، حرفي در مورد لغو قوانين مربوط به اعسار نزده است و اما 
عماًل بايد قوانين مذكور را منسوخ شده بدانيم. از طرفي بايد تفسير ماده دو قانون نحوه ی اجراي 
محکوميت هاي مالي فرض اعسار مديون باشد و در واقع تعبير عبارت )چنانچه معسر نباشد( اين 
باشد كه فرد معسر است مگر اينکه خالف آن ثابت شود. لذا بخشنامه ی مذكور ضمن لغو آيين نامه 

پيشين، در موارد ذيل دچار ابهام بود:
1- اگرچه اصل را بر اعسار مديون قرار داده بود اما تکليف افرادي كه قبل از تصويب آن 
تقاضاي اعسار نموده بودند يا تکليف افرادي كه تقاضاي اعسار را همزمان با تصويب آيين نامه 
داشتند مشخص ننموده بود-چراكه اگر اعسار مديون اصل است پس دعوي او مطابق اصل بوده و 
چون ادعا مطابق اصل باشد بايد لزوماً مورد پذيرش قرار گرفته و مدعيٌ عليه ملزم به ارايه ی دليل و 

حتي طرح دعوي شود-ولي اين موضوع كاماًل مسکوت بوده است. 
2- شيوه ی اثبات مالئت مديون را مشخص ننموده بود. يک قاضي چگونه بايد مالئت مديون 

را احراز نمايد؟ آيا بايد به موجب طرح دعوي از جانب مديون باشد يا خير؟
3- به موجب ماده ی 2 قانون آيين دادرسي مدني؛ »هيچ دادگاهي نمي تواند رسيدگي به امري 
نمايد مگر آنکه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگي به آن را از دادگاه درخواست نموده باشند« آيا 

داين بايد در جهت اثبات مالئت مديون طرح دعوي نمايد؟
4- آيا هنوز با وجود اين بخشنامه در دادگستري ما مي توانيم شاهد اقامه ی دعوي اعسار باشيم؟
5- قاضي دادگاه چگونه مالئت مديون را احراز كند؟ اگر اصل را بر مالئت دانست، آيا با 
وجود زنداني بودن محکومٌ عليه مي تواند ادعاي اعسار او را بپذيرد؟ آيا او موظف نبوده كه در موقع 
تصميم گيري به زنداني كردن يک شخص تمام جوانب را در نظر گيرد؟ اگر او شخصي را زنداني 
نمود پس آن شخص مالئت دارد، در نتيجه هرگونه دعوي اعسار وي محکوم به رد مي باشد؟ 

تکليف چيست؟
به دنبال اين انتقادات، اداره ی حقوقي قوه قضاييه نظريات مشورتي را ابراز نمود از جمله:

نظريه شماره 7/1114ـ 1391/6/5
شماره پرونده: 734ـ26ـ91 

 »بازگشت به استعالم شماره 9030/293/3856 مورخ 1391/5/11 نظريه مشورتي اين اداره كل 
به شرح زير اعالم مي شود:

در مورد اعمال ماده ی 2 قانون نحـوه ی اجراي محکوميت هاي مالي و اصاًلحيه بند ج ماده 18 
و آيين نامه اجرايي موضوع ماده ی 6 قانون مذكور اصاًلحي مورخ 1391/4/31 رياست محترم قوه 
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قضائيه مراتب ذيل متذكر مي گردد. 
1ـ وضعيت محکوٌم عليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و 
ايسار معلوم الحال است يا مجهول الحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل مي شود مانند 
كسي كه حکم اعسارش قباًل صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به 
تفکيک شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معامالت معوض باشد و مديون اكنون 
مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خالف آن با ارائه ی دليل 
از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل يا ممتنع حبس مي شود 
و در ساير موارد كه بدهکار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نکرده است، مانند 
ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري مي شود زيرا انسان بدون دارايي متولد مي شود و دارايي امري 
حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق 

ادعاي اوست و تکليف او به اثبات ادعايش، خالف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته مي شود. 
2ـ با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه ی اجراي محکوميت هاي مالي و قانون اعسار 
مصوب سال 1313 و رأي وحدت رويه ی شماره 722 مورخ 1390/10/13، روشن است كه اعسار 
امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي است كه در مورد اشخاص مجهول الحالي كه ادعاي خالف 
اصل مي نمايند بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله طرفين نسبت به آن 

حکم صادر شود. 
3ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصاًلحي مورخ 1391/4/31 ماده ی 18 آيين نامه ی اجرايي 
قانون فوق الذكر منافاتي با موارد قانوني مذكور نداشته و قاضي رسيدگي كننده با توجه به هر يک از 
شرايط گفته شده به درخواست محکوٌم له و نيز ادعاي اعسار محکومٌ عليه مطابق مقررات قانوني و 
شرعي رسيدگي كرده تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد. ترتيب فوق شامل تمامي مدعيان اعسار اعم 

از محبوسين و غيرمحبوسين مي شود«. 
اگرچه ظاهراً نظريه ی مشورتي مشکالت ابرازي را حل نموده است ولي در واقع خود متضمن 

متني جديد است كه با محتواي بخشنامه مذكور منافات دارد. 
مالي  قانون نحوه اجراي محکوميت هاي  ماده ی 2  تفسير  بيان شد اختالف در  همان طور كه 
بود. اينکه تعبير عبارت چنانچه شخص معسر نباشد در اين ماده چيست. طبق آيين نامه ی سال 
1378-كه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رياست قوه قضاييه رسيده بود -منظور از اين 
عبارت تکليف مديون به اثبات اعسار بود و در واقع اصل بر مالئت مديون بود. در حالي كه طبق 
بخشنامه ی مذكور صراحتاً تعبير از عبارت مذكور اين است كه اصل بر اعسار است و داين بايد در 
جهت اثبات خالف آن دليل بياورد. اما نظريه ی مشورتي بيانگر امور ديگري است. مستنبط از اين 

امر اين است كه: 
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1- طبق بخشنامه مذكور مديون نيازي به طرح دعوي اعسار ندارد. چرا كه اصل بر اعسار وي 
مي باشد. در هر حال وقتي داين نتوانسته اموال مديون را توقيف نمايد وضعيت مديون در موضع 
اثبات  بدوي  تکليف  مي كند  ادعا  اثبات  اينکه چه كسي  بحث  از  دارد. پس صرفنظر  قرار  شک 
مالئت مديون با محکوٌم له مي باشد. در روند اثبات ممکن است صرف استناد به يک اصل حقوقي 
استصحاب، شخص محکوٌم له را از هرگونه اقدام در جهت اثبات ادعا بي نياز نموده و او بتواند با 
همين اصل ادعايش را به اثبات رساند و مدعيٌ عليه موظف باشد در مقابل اين اصل دليلي مثل بينه 
را جهت اثبات ادعا به دادگاه ارايه كند. چنانکه بخش اخير ماده ی 1257 قانون مدني مدعٌي عليه را 
در مواردي كه ادعايي مطرح نمايد مکلف به اثبات ادعا مي نمايد. قانون گذار بدواً شخص را معسر 
فرض نموده است. پس ادعاي خالف آن بايد نياز به اثبات داشته باشد. اما چگونگي اثبات آن داليل 
ماهوي هستند كه در زمان رسيدگي به دعوي مطرح مي شوند. اگرچه بخشنامه صراحتاً مديون را 
معسر قلمداد نموده مگر اينکه مالئت وي احراز شود، ولي نظريه مشورتي حکايت از عکس آن 
دارد. در واقع قاضي را موظف به بررسي وضعيت مديون به طور كلي نموده است. اما نکته ی مورد 
بحث اين است كه شيوه ی اثبات موضوع منوط به طرح دعوي نشده است. بنابراين قاضي با يک 
فرض قانوني و در اين مورد به صورت استثنا مکلف است با درخواست محکوٌم له و علي رغم اينکه 
از جانب مديون ادعايي مطرح نشده باشد به اعسار وي رسيدگي نمايد. در حالي كه به نظر مي رسد 

با عدم توقيف اموال ديگر جايي براي احراز مالئت باقي نمي ماند. 
2- با بخشنامه ی مذكور طرح دعوي اعسار بي مورد است. چرا كه اگر قاضي قبل از حبس 
مديون موظف به بررسي حالت اعسار يا ايسار وي باشد پس عموماً در هيچ حالتي نيازي به طرح 
دعوي اعسار نيست. در حالي كه در بند دوم نظريه ی مشورتي طرح دعوي اعسار همچنان برقرار 
است. بنابراين طبق بخشنامه ی مذكور منظور از عبارت »چنانچه شخص معسر نباشد« در ماده ی 2 
قانون نحوه ی اجراي محکوميت هاي مالي اصل بودن اعسار مديون است مگر آنکه خالف آن احراز 
گردد. با اين ترتيب مديون در جهت احراز اعسار خود نيازي به اقامه ی دعوي ندارد.اما نکته ديگر 
اين است كه اماره ی قانوني بر اصل مقدم است. توضيح اينکه؛ منظور از عبارت »چنانچه معسر 
نباشد« طبق اصاًلحات صورت گرفته در بخشنامه ی جديد )اصل بودن اعسار مديون( يک اماره ی 
قانوني است، امري كه خالف آن بايد با دليل به اثبات برسد. صرف احراز حالت سابق مديون )اصل 
استصحاب( نمي تواند بيانگر حالت كنوني مديون باشد و در واقع محکومٌ له نمي تواند حالت سابق 
را استصحاب نمايد و اگر استصحاب بنمايد نيز اين استصحاب تاب مقاومت در مقابل يک اماره 

قانوني را ندارد. لذا بررسي حالت هاي سه گانه ی فوق در اين مورد بي ارتباط مي باشد. 
مدونين  شد(  خواهد  بيان  )چنانکه  فقهي  متون  بررسي  با  و  مذكور  مطالب  وجود  با   -3
نظريه مشورتي تفسيري مطابق با فقه مطرح نموده اند و اما مدونين قانون نحوه ی اجراي احکام 
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محکوميت هاي مالي صرفاً بخشي از كتاب لمعه ی دمشقيه را استخراج نموده اند كه خود شهيد اول 
در جاي ديگري از كتاب خود از آن عدول نموده است. )تقي زاده داغيان، 121:1385(

هنوز انتقادات از بخشنامه ی رياست قوه قضاييه پايان نگرفته بود كه مجلس شوراي اسالمي 
قانون حمايت خانواده را مصوب نمود و باري ديگر به اين موضوع اصرار نمود كه منظور از عبارت 
»چنانچه معسر نباشد« اصوالً به معناي اصل اعسار مديون نبوده و تعبيري كه مصوبين آيين نامه ی 

سال 1378 داشته اند منطبق با واقع بوده است. 
ماده ی 22 قانون حمايت خانواده »هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يکصد و ده سّکه تمام 
بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ی )2( قانون اجراي محکوميت هاي 
مالي 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 الزامي است.« با تصويب 
اين ماده ی قانوني، مجلس دو بخش را از هم منفک نموده است. مهريه تا يکصد و ده عدد را شامل 
ماده ی دو قانون نحوه ی اجراي محکوميت هاي مالي دانسته و در مازاد آن مالئت زوج را مالک 
پرداخت دانسته است. پس تفسيري كه از اين ماده مي شود آن است كه از نظر مجلس تا يکصد و 
ده عدد سکه بايد زوج را محکوم به حبس نمود تا اعسار او ثابت شود و اين امر با تأكيد بر اجراي 
ماده ی دو بدين معناست كه تفسير مجلس در مورد ماده ی دو اين است كه برخالف بخشنامه ی 
اخير قوه قضاييه اصل بر مالئت مديون است و منظور از عبارت »چنانچه معسر نباشد« همان طور 
كه در ماده ی 3 قانون مرقوم آمده است بيانگر اصل نبودن اعسار است. در غير اين صورت تأكيد 
بر اجراي ماده ی دو در بخش اول ماده ی 22 )تا يکصدو ده تا( و استثنانمودن مازاد و شرط دانستن 
احراز مالئت نسبت به آن و اصل دانستن اعسار در اين تعداد )مازاد يکصد و ده سکه( بي معني به 
نظر مي رسد. چرا كه منطقي نيست بگوييم در ماده ی دو قانون نحوه ی اجراي محکوميت هاي مالي 
اصل بر اعسار است، سپس بگوييم مهريه تا يکصد و ده تا مشمول ماده ی دو مي شود و در مازاد آن 
اصل بر اعسار مديون است و مالئت وي بايد احراز شود-در واقع وقتي دو بخش ماده از هم منفک 
مي شود پس هركدام مفهومي جدا دارد، بخش اول بايد حاوي مطلبي مغاير با بخش دوم باشد و 
چون در بخش دوم احراز مالئت را ضروري دانسته است پس منظور از عبارت »مشمول ماده دو 
مي شود« اين است كه چون در ماده ی دو اصل بر مالئت است پس تا يکصد و ده عدد سکه اصل 
بر مالئت مديون بوده و مشمول ماده دو مي شود. چرا كه ماده ی دو اصل را بر مالئت مديون مي داند 

و بر وي در صورت خودداري از اداي دين اعمال حبس مي نمايد. 

ج-	اصل	عملي	در	احراز	اعسار	در	فقه	اماميه	
در اين بخش نظر دو تن از پيشگامان فقهي حضرت امام خميني )ره( و شهيد ثاني )ره( را بررسي 
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مي كنيم تا ببينيم نظر فقها در اين مورد چه بوده است. حضرت امام خميني در اين مبحث سه بخش 
را از هم منفک نموده و در هر بخش احکام جداگانه اي را در نظر گرفته است. ايـشـان فـرمـوده انـد: 
»لـو ادعـي الـمـقر االعسار و انکره المدعي فأن كان مسبوقاً باليسار فادعي عروض االعسار فالقول 
قول منکر العسر و ان كان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله فأن جهل االمران ففي كونه من التداعي او 
تقديم قول مدعي العسر تردد و ان ال يبعد تقديم قوله« اگر كسي كه اقرار بر بدهکاري دارد ادعا 
كند معسر است؛ اما مدعي ]داين[ منکر ادعاي عسر وي باشد، در اين صورت چنانچه مديون پيش 
از اين حالت يسر و گشايش مالي داشته؛ اما اظهار كند كه بعداً دچار عسر و تنگدستي شده، اينجا 
قول مخالف عسر مقدم است. اما اگر قباًل معسر بوده باشد، قول او مبني بر عسر مقدم است. چنانچه 
عسر و يسر قبلي مديون نامعلوم باشد، در اين باره كه مورد را از موارد تداعي؛ يعني موضوعي كه 
داراي 2 مدعي است، بدانيم و يا قول مدعي عسر را مقدم تلقي كنيم، ترديد وجود دارد؛ اما بعيد 
نيست كه قـول عـسر را مقدم بدانيم-همان گونه كه مالحظه مي شود- تقديم قول يسر كه اصل بر 
يسر باشد، به طور كلي مطرح نشده است؛ اما تقديم قول عسر را نزديک به واقع دانسته اند. )خميني، 

مسأله ی 17 از كتاب دين(
توجيه اصولي مبحث مذكور اين است كه در هر زماني كه سابقه افراد از لحاظ عسر يا يسر 
مشخص باشد همان حالت استصحاب مي شود. بنابراين اگر سابقاً معسر بوده با توجه به استصحاب 
حالت عسر، معسر فرض مي شود و اگر سابقاً حالت يسر داشته همين حالت استصحاب مي شود 
»التنقض اليقين بالشک«؛ اما اگر حالت سابق نامشخص باشد بدليل وجود اصل عدم و برائت باز 

هم قول اعسار مقدم مي باشد. 
شهيد ثاني )ره( نيز در كتاب شرح لـمعه در صورت مشخص نبودن حالت سابقه يسر براي 
مديون، اعسار او را مقدم دانسته و اصل را بر عسر دانسته است. ايشان مي فرمايد: »انما يحبس مع 
دعوي االعسار قبل اثباته لو كان اصل الدين مآالً كالقرض او عـوضاً عن مال كثمن المبيع فلو انقضي 

االمران كالجنايه و االتالف قبل قوله في االعـسار بيمينه الصاله عدم المال«
در مواردي كه بدهکاري به سبب مال باشد، مانند آن كه مديون پول قرض كرده و يا بدهکاري به 
سبب عوض مال باشد؛ يعني مديون مبيع و مالي را خريده و هنوز ثمن آن را نداده باشد، اگر بدهکار 
ادعاي اعسار كند، حبس مي شود تا وقتي كه اعسار خود را ثابت نمايد و زماني كه اعسار ثابت شد، 
رها مي گردد. اما اگر بدهکاري به واسطه سببي غير از اين دو حاصل شده باشد؛ يعني پيش از اين 
مالي در اختيار مديون قرار نگرفته و به عنوان نمونه، وي در اثر جنايت يا اتالف مال بدهکار شود، 
اگر مدعي اعسار باشد، قول او با قسمي كه ياد مي كند، قبول است؛ زيرا اصل در اينجا نداشتن و 

نبود مال است. )اميني و آيتي، 221:1387(
توجيه اصولي اين مبحث نيز آن است كه در مواردي كه قباًل مالي در اختيار مديون قرار گرفته، 
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مانند دو مورد ذكر شده كه مديون پولي قرض كرده و يا جنسي را خريده و مالي را در اختيار 
گرفته، از آنجا كه حالت سابق او يسر بوده، همان حالت استصحاب مي شود و تا زماني كه ثابت 
نکند معسر شده است، در حبس مي ماند و اگر سابقاً معسر بوده اعسار او استصحاب مي شود و در 
صورت شک نيز به دليل اصل عدم حالت اعسار را مقدم دانسته اند و فرد با يک قسم مبري است. 
با اينحال ناگفته نماند تمام موارد مذكور در جايي است كه داين نتواند دليلي بر اعسار مديون اقامه 
كند. چرا كه در هر زمان كه دليلي مبني بر يسر مديون ارايه شود دليل بر اصل استصحاب مقدم بوده 

و استصحاب مي شود. 

نتيجه	
آنچه كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت گزيده اي از قوانين مرتبط با اعسار بود. به طور كلي 
قانون گذار در طول رويه ی قانون گذاري برخورد متفاوتي با اصل اعسار داشته است. در بعضي 
قوانين اصل بر مالئت مديون و در بعضي قوانين اصل بر اعسار مديون بوده است. اما مدونين قانون 
نحوه ی اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1377 در برداشت از متون فقهي دچار اشتباه شده و 
جامع نظريات شهيد اول و ثاني را استخراج ننموده اند. امر مذكور سبب برداشت هاي متفاوت و 
ايجاد رويه هاي ناصوابي شده كه تفاوت آيين نامه و نظريه مشورتي و بخشنامه ی قوه قضاييه و نيز 
ماده ی 22 قانون حمايت خانواده همه از اين امر ناشي مي شود. اماتوجه به نکات ذيل در اين متن 
ضروري به نظر مي رسد. به نظر ما اگرچه مبناي فقهي ما اصل را بر اعسار قرار داده است)در حالت 
ترديد(. اما بهتر است قانون گذار مديون را مکلف به اثبات اعسار نمايد. موضوع اينکه مديون موظف 
باشد طبق رأي وحدت رويه ی جديد كه طرح ادعاي اعسار را همزمان با دعوي اصلي مسموع 
مي داند، دعوي اعسار مطرح نمايد. قاضي دادگاه در بررسي پرونده سه حالت را مالحظه مي نمايد. 
اوالً سابقه ی عسر اگر چنين باشد طبيعتاً آن را استصحاب نمايد و بانضمام شهود ارايه شده حکم به 
اعسار دهد. اگر سابقه يسر باشد در اين صورت بدواً اصل بر مالئت است اما فراموش نکنيم كه دليل 
بر اصل مقدم است و شخص معسر با ارايه ی بينه احراز مي كند اگرچه سابقاً معسر نبوده است اما 
اكنون اين شرط رخ داده است. حالت سوم اينکه حالت سابق شخص نامعلوم باشد، در اين صورت 
نيز از شخص معسر تقاضاي شهود نمايد و در ضمن مي تواند اصل عدم )مالئت( را براي اثبات 
اعسار به كار گيرد. صدور حکم اعسار نيز تابع رويه خاص نباشد و قضات در صورت احراز اعسار 
مطلق مديون، از صدور حکم در اين مورد امتناعي نداشته باشند. در شرايط كنوني مديون، اصلي به 
نام اعسار را در پيش روي خود دارد كه بدون هيچ طرح دعوي حقوقي و برخالف نظريه مشورتي، 
قاضي اجراي احکام قبل از حبس وي يا بايد مالئت وي را احراز كند يا از حبسش خودداري كند. 

در نتيجه به نظر ما بهتر است مقررات در اين خصوص به طور كل اصاًلح گردند. 



82

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

منابع

قرآن مجيد
1- قاسمي، بدر)1392(، مقايسه احکام اعسار در فقه اسالمي و نظام هاي حقوقي معاصر، فصل نامه دين و قانون، قم 

2- يثربي، سيد محمد علي )1384(، قاعده اعسار مستند عمومي رخصت هاي قانون گذار و قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي 
مصوب 1377، نشريه فلسفه و كالم، قم

3- تقي زاده داقيان مجتبي )1385(-بررسي فقهي-حقوقي قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مجله تخصصي الهيات و حقوق، 
قم

4- دفتر مطالعات حقوقي مجلس شوراي اسالمي)1390(، بررسي قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي و مقايسه آن با نهاد اعسار 
در فقه اماميه 

5- معاونت اموزش قوه قضاييه )1387(، رسيدگي به دعوي اعسار از پرداخت محکوٌم به در شوراي حل اختالف، نشر قضا، قم 
6- جعفري لنگرودي، محمدجعفر)1378( مبسوط درترمينولوژي حقوق، گنج دانش، تهران

7- خميني، سيد روح اهلل )1379(، تحريرالوسيله جلد اول، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران 
8- محمدي، ابولحسن )1385(، مباني استنباط حقوق اسالمي، تهران، دانشگاه تهران 

9- روشن، محمد )1384(، بررسي فقهي و حقوقي اعسار، افالس و ورشکستگي، تهران، فردوسي
10- زراعت، عباس )1387(، متون فقه 2، تهران، خط سوم 13

11- اميني، عليرضا– آيتي، سيد محمد رضا )1387(، تحرير الروضه ی في شرح اللمعه ی، جلد دوم، سمت، موسسه فرهنگي طه
12- روزنامه رسمي شماره 1377/9/6-1566

13- روزنامه رسمي شماره 1378/9/18-1596
14- قانون اجراي احکام مدني 
15- قانون آيين دادرسي مدني



83

جايگاه	اعتراف	در	حقوق	كيفري	انگلستان:
اعتراف در سيستم قضايي انگلستان بر دو نوع مي باشد: يکي اقراري كه متهم قبل از بازجويي و 
محاكمه مي نمايد، بدين صورت زماني كه دادگاه براي او برگ اخطار مي فرستد از طرف پليس نيز 
يک برگ مخصوص كه براي اقرار تنظيم گرديده است فرستاده مي شود و متهم با اعتراف به جرم 
كار مأمورين قضايي و پليس را راحت كرده و از اطاله وقت جلوگيري مي نمايد. در اين گونه اقرارها 
دادگاه معموالً رعايت تخفيف در مجازات متهم را نموده و او را به كيفر كمتري محکوم مي نمايد. 
نوع ديگر اقرار اين است كه متهم در بدو امر به ارتکاب جرم اقرار نکرده و در دادگاه حاضر مي شود. 
كه در اين صورت يا در دادگاه اعتراف نموده كه با توجه به داليل ديگر موجود در پرونده، به وضع 
وي رسيدگي شده و حکم مقتضي صادر مي شود. يا اينکه اصوالً انکار نموده و از خود دفاع مي نمايد 

)زارع شعار، 1386، ص181(. 
درست است كه در حقوق انگلستان در امور جزايي اقرار واجد اهميت فراواني است، اما پذيرش 
اعتراف از سوي دادگاه هاي اين كشور از حساسيت بااليي برخوردار بوده و صرفاً اعترافي كه با ميل 
و از روي اراده شده باشد، محمول بر صحت بوده، عليه متهم قابل پذيرش مي باشد و بدون وجود 
داليل كافي بر اثبات صحت اقرار متهم به آن ترتيب اثر نمي دهند. ناگفته نمايد حساسيت دادگاه هاي 

اعتراف و تجديدنظر از احكام در حقوق كيفري انگلستان

سهيال	محمدي
حسين	شعباني

-	كارشناس	ارشد	حقوق	جزا	و	جرم	شناسي	دانشگاه	آزاد	اسالمي	

-	كارشناس	حقوق	دانشگاه	آزاد	اسالمي	

ناميدن اعتراف به عنوان ملکه داليل 
از  حاكي  حقوق  علماي  سوي  از 
در  به طوري كه  است،  آن  اهميت 
دعاوي، به عنوان مهمترين دليل به 
آن استناد مي شود. امروزه در قوانين 
رسيدگي  دادرسي  آيين  و  كيفري 
اكثر  بزه كارانه  اعمال  و  جرايم  به 
مرتکب  شخص  اقرار  به  كشورها 

تصديق  مورد  را  آن  و  داده  ارزش 
اقرار  ارزش  باري،  مي دهند.  قرار 
قضايي  مختلف  سيستم هاي  در 
انگلستان  حقوقي  نظام  دارد.  فرق 
در  و  نبوده  مستثني  امر  اين  از  نيز 
اهميت  واجد  اقرار  جزايي  امور 
فراواني است. يکي از نکات جالب 
جايگاه اش  و  اقرار  خصوص  در 

در  آن  تأثير  انگلستان،  حقوق  در 
از  صادره  احکام  تجديدنظرپذيري 
لذا  مي باشد.  بدوي  كيفري  محاكم 
جايگاه  بررسي  به  حاضر  پژوهش 
انگلستان  قضايي  نظام  در  اعتراف 
در  آن  كننده  تعيين  نقش  نيز  و 
كيفري  احکام  تجديدنظرپذيري 

مي پردازد. 

مقدمه
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انگلستان بيشتر در مورد اقراري است كه شائبه ی گرفتن آن به وسيله تهديد، ترس و يا حتي وعده ی 
كمک و مساعدت به ويژه از جانب مقامات صالحيت دار )مأمورين دستگيري، بازداشت، بازجويي 
و...( وجود دارد )وفايي، صص 172-171(. و همانطور كه در ادامه شرح آن خواهد گذشت اگر 
دادگاه به اين نتيجه برسد كه اعتراف در نتيجه تهديد حاصل شده است به آن ترتيب اثر نداده و 
 .p,2009,Hungerford( پرونده بر اساس عدم اعتراف مجدداً مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت

 .)382
و اما تشخيص اينکه آيا اعتراف با ميل انجام گرفته يا خير؟ با قاضي مي باشد و بر عهده ی 
دادستان است كه ثابت كند اقرار از روي ميل و اراده ی متهم صورت گرفته است. اين اصل از 
خصايص و جهات ممتاز حقوق جزاي انگلستان به شمار مي رود، زيرا دادستان بايد داليل كافي 
براي اثبات ارادي بودن اقرار در اختيار داشته باشد تا بتواند بدان استناد نمايد. در مورد قبول يا عدم 
قبول اقرار، روش دادگاه هاي انگلستان بسيار دقيق و پيچيده است و طبق رويه ی معمول هر يک از 
داليل از جمله اقرار بايد به طور جداگانه مورد محک و آزمايش قرار گيرد و اعتبار آن ثابت شود 
و نمي توان مانند برخي از روش هاي معمول در نظام جزايي غير از كامن ال فقط به ذكر عباراتي از 
قبيل ... اوضاع و احوال موجود و يا اوراق پرونده و يا محتويات پرونده... اكتفا نمود. اين ها هيچ 
يک ارزش استناد در دادگاه را نداشته و دادستان نمي تواند با اين عبارات مبهم و كلي كسي را به 
دادگاه جلب نمايد. هم چنين براي اينکه اقراري از اعتبار بيفتد بايستي ثابت شود كه ناشي از وعده و 
يا تهديد بوده و ارتباط با اتهام نيز داشته است و باألخره ثابت شود كه وعده و يا تهديد آنچنان بوده 
كه متهم به طور معمول استنباط مي كرده است، در صورت اعتراف و يا عدم اعتراف، وضعش بهتر و 
يا بدتر خواهد شد. براي بي اعتباري اقرار نيازي نيست مخاطب تهديد و يا وعده مستقيماً شخص 
متهم باشد، بلکه به هر نحو به اطالع او رسيده باشد كفايت مي كند )وفايي، صص 174-173(. از 
 .p,2009,Hungerford( جانب ديگر صرف پشيماني، كافي براي بي اعتبارنمودن اقرار نمي باشد
383(. مطلب ديگر اينکه اگر متهم وادار به اقرار در مورد بزه معيني شده باشد، ولي به بزه ديگري 

اعتراف كند كه ارتباطي با بزه مورد نظر ندارد، اين اقرار نيز بي اعتبار نخواهد شد. 

تأثير	اعتراف	به	جرم،	در	تجديدنظرپذيري	احكام	كيفري:
در نظام قضايي انگلستان تجديدنظر عبارتست از: درخواست رسيدگي قضايي مجدد به رأي يک 
دادگاه تالي به وسيله يک دادگاه عالي )p,1999,Mecleod. 51(. به عبارت ديگر؛ درخواست 
نقض، تغيير يا ابطال حکم يا قراري كه توسط دادگاه تالي صادر شده از دادگاه عالي تر، به جهت 
 Halsbury’s Law of( اينکه رأي اشتباهاً صادر شده و يا به خاطر حفظ عدالت و يا قانون

 .)503 .p,1982,Englad
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معاصر  بزرگ  نظام حقوقي  دو  از  يکي  انگلستان شکل گرفت،  در  كه  كامن ال  نظام حقوقي 
مي باشد و امروز حدود 1/3 جهان تحت تأثير حقوق كامن ال قرار دارد. اين نظام طي قرون متمادي 
دستخوش تحوالت تدريجي و داخلي گرديد )شيروي، 1385، ص232(، به طوري كه تاريخ حقوق 
آنگلوساكسون، دوره تشکيل كامن ال)1485- به 4 دوره تقسيم كرد؛ دوره  انگلستان را مي توان 
1066(، دوره تشکيل انصاف و رقابت آن با كامن ال)1832-1485(، دوره جديد )قرن 19 به بعد تا 
به امروز( )داويد، 1383، ص 151(. دوران جديد نقطه عطفي در شکل گيري سيستم تجديدنظر در 
حقوق انگلستان مي باشد. در اين دوران )حال حاضر( مراجع كيفري كه صالحيت رسيدگي بدوي 
به دعاوي را دارند عبارتند از: دادگاه صلح يا مجستريت )دادگاه كيفري1(، دادگاه جزا يا شاهي 

)دادگاه كيفري2(. 
دادگاه صلح به جرايم اختصاري1 و دو وجهي2 رسيدگي مي كند و تجديدنظرخواهي از احکام 
صادره توسط اين دادگاه در صالحيت دادگاه جزا مي باشد. در حال حاضر مستند قانوني تجديدنظر 
از احکام اين دادگاه عالوه بر قوانين متفرعه مربوطه، قانون دادگاه هاي صلح 1980 و هم چنين قانون 

دادگاه هاي عالي مصوب 1981 )اصاًلح شده با قانون دسترسي به عدالت 1999( مي باشد. 
و  دارد،  را  كيفرخواست3  قابل  و جرايم  به جرايم دووجهي  دادگاه جزا صالحيت رسيدگي 
مي باشد.  كيفري(  )شعبه  تجديدنظر  دادگاه  صالحيت  در  مرجع  اين  احکام  از  پژوهش خواهي 
مستند قانوني تجديدنظر از احکام دادگاه جزا عالوه بر قوانين متفرعه مربوطه، قانون دادگاه هاي 
تجديدنظر )شعبه كيفري( 1968، قانون تجديدنظر كيفري 1995 و هم چنين قانون دادگاه هاي عالي 

1981)اصاًلح شده با قانون دسترسي به عدالت1999( مي باشد )مهرا، 1387، صص113-124(. 
پس از ذكر مقدمات فوق در زمينه ی تجديدنظرخواهي از احکام در نظام قضايي انگلستان، در 
بحث از تأثير و جايگاه اعتراف در تجديدنظرپذيري احکام كيفري مناسب تر است كه مباحث مربوط 

به دادگاه صلح و دادگاه جزا جداگانه مورد بررسي قرار گيرد. 

الف:	تأثير	اعتراف	در	تجديدنظر	از	احكام	دادگاه	صلح:
به استثناي برخي موارد بسيار كم، تمامي پرونده هاي كيفري از دادگاه صلح آغاز مي شوند)%98 
پرونده ها توسط دادگاه صلح رسيدگي مي شود(. اعتراض به احکام صادره از دادگاه صلح به سه 

1. جرايم اختصاري: اين جرايم داراي كم ترين شدت هستند، رسيدگي به آن ها بدون حضور هيأت منصفه و معموالً با حضور سه 
قاضي غيرحرفه اي دادگاه صلح صورت مي گيرد، مانند جرايم رانندگي

2. : جرايم شديدتري نسبت به جرايم اختصاري هستند، رسيدگي به آن ها در دادگاه صلح يا دادگاه جزا و در صورت تقاضاي متهم 
با حضور هيأت منصفه صورت مي گيرد، مانند سرقت، ضرب و جرح و... 

3. : شديدترين جرايم كه رسيدگي به آن ها در دادگاه جزا با حضور هيأت منصفه صورت مي گيرد مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، 
سرقت به عنف... 
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روش ممکن است: تجديدنظرخواهي به دادگاه جزا، تجديدنظرخواهي به دادگاه عالي عدالت به 
ميان  از  مقال  اين  در   .)377 .p  ,2009 ,Hungerford(قضايي بازبيني  و   case stated شيوه 

شيوه هاي مذكور صرفاً بحث از نخستين شيوه- تجديدنظرخواهي به دادگاه جزا- مدنظر است. 
گفته شد دادگاه جزا مرجع تجديدنظر از تصميمات دادگاه صلح است. به عبارتي رايج ترين 
شيوه  اين  است.  جزا  دادگاه  به  تجديدنظرخواهي  صلح،  دادگاه  تصميمات  از  اعتراض  شکل 

تجديدنظرخواهي از طريق بخش 108 قانون دادگاه هاي صلح 1980 اعمال مي گردد. 
جزا  دادگاه  به  مي تواند  شده  محکوم  صلح  دادگاه  توسط  كه  »فردي   :108)1( بخش  طبق 
تجديدنظرخواهي نمايد: الف: اگر به جرم خود اعتراف كرده باشد عليه مجازات صادره ب: اگر 
 Hungerford,(».و مجازات صادره )اعتراف نکرده باشد عليه حکم محکوميت)قرار مجرميت

)377 .p ,2009 ,peter
با توجه به متن ماده ی فوق دادگاه جزا، صالحيت رسيدگي به دعواي تجديدنظر از احکام 
مجازات و محکوميت صادره از دادگاه صلح را دارد. هم چنين به موجب اين ماده، در خصوص 
تجديدنظرخواهي از حکم محکوميت، متهمي كه اعتراف به جرم نکرده است، مي تواند از حکم 
مي شود  استنباط  ماده  اين  مخالف  مفهوم  از  كند.  تجديدنظرخواهي  جزا  دادگاه  به  محکوميتش 
كه چنانچه متهم در دادگاه صلح اعتراف به جرم4 كرده باشد، حق تجديدنظرخواهي عليه حکم 
محکوميت اش در دادگاه جزا را از دست خواهد داد. ولي نکته ی مهمي كه بايد مد نظر قرار گيرد 
آن است كه منظور از اعتراف به جرم، پذيرش اتهام به نحو صريح و روشن و بدون ابهام است؛ لذا 
در جايي كه اعتراف به جرم به صورت غيرصريح و دو پهلو و توأم با ابهام باشد امکان اعتراض به 

حکم محکوميت صادره، از سوي محکوم عليه به قوت خود باقي است. 
اعتراف در هر يک از حالت هاي زير مبهم در نظر گرفته مي شود )2 نوع اعتراف به جرم مبهم 

وجود دارد(:
1- اعتراف به خاطر چيزهايي كه متهم در دادگاه مي گويد داراي ابهام مي باشد. در واقع در اين 
حالت اعتراف به اين علت داراي ابهام است كه قبل از اينکه مجازات تصويب شود، چيزي از جانب 

متهم گفته مي شود. اين حالت در در هر يک از شرايط ذيل رخ مي دهد:
الف- هنگامي كه اتهام مطرح مي شود متهم بگويد مجرم هستم اما... . »به بيان ديگر متهم در 
بدو اعتراف چيزي بگويد كه امکان يک دفاع را ايجاد مي كند. براي مثال متهم بگويد مرتکب جرم 

سرقت شده ام اما من فکر مي كردم اموال متعلق به خودم است.«
ب- هنگامي كه اتهام مطرح مي شود متهم فقط مي گويد "مجرم هستم"، اما بعد از اين اعتراف 
صريح، متهم اعتراف ديگري را بيان مي كند كه جرم او را به جرم خفيف تري تبديل مي كند و امکان 
4. plea of guilty
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يک دفاع را ايجاد مي كند، بنابراين با اعتراف به جرم ابتدايي او سازگار نيست. به عنوان مثال، متهم 
به جرم خود براي دزديدن موتورسيکلت اعتراف كند، اما قبل از اينکه مجازات تصويب شود، اظهار 
كند كه برداشتن موتور سيکلت توسط او يک اشتباه بوده است و او فکر مي كرده موتور متعلق به 

دوستش است كه از او خواسته آن را به منزل خود ببرد. 
2- اعتراف به جرم مبهم است نه به خاطر چيزهايي كه متهم در دادگاه مي گويد، بلکه به اين 
علت كه متهم در نتيجه تهديد از سوي شخص ثالث به جرم اعتراف كرده است و پس از گذشت 
مدت زماني از تصويب مجازات، متهم اظهار مي كند كه او فقط در نتيجه اجبار به جرم اعتراف كرده 
و هم اكنون بر اين باور است كه بي گناه مي باشد. به عنوان مثال، در پرونده اي در سال 1981، متهم 
در مرحله تجديدنظر در دادگاه جزايي اظهار كرد توسط شوهرش تهديد شده بود كه اگر به جرم 
اعتراف نکند او را مورد آزار جسمي قرار خواهد داد. در اين حالت از اعتراف مبهم، دادگاه جزايي 
بايد اين مسأله را مورد بررسي قرار دهد كه آيا يک اعتراف مبهم وجود داشته است؟ و اگر متقاعد 
شود كه اعتراف مبهم و دوپهلو است، بايد پرونده را به دادگاه صلح اعاده كند تا آن ها بتوانند پرونده 
را بر اساس عدم اعتراف مجدداً مورد رسيدگي قرار دهند. به عبارت ديگر اگر اعتراف به علت اجبار 
مبهم باشد متهم بايد به دادگاه جزا درخواست تجديدنظر نمايد. در اين نوع تجديدنظرخواهي دادگاه 
جزا تنها در اين زمينه تحقيق مي كند كه؛" آيا اعتراف به جرم مبهم است يا خير؟" و چنانچه به اين 
نتيجه برسد كه اعتراف مبهم است پرونده براي دادرسي مجدد به دادگاه صلح اعاده مي شود و در 

غير اين صورت محکوميت براساس اعتراف متهم، به قوت خود باقي خواهد ماند. 
اما در خصوص نوع اول اعتراف مبهم، پرونده بايد در دادگاه بدوي و دادرسي بدوي و بار ديگر 
توسط دادگاه صلح مورد رسيدگي قرار گيرد و نيازي به تجديدنظرخواهي به دادگاه جزا نيست. 
اگر اعتراف پس از دادرسي مجدد نيز مبهم باقي بماند، دادگاه عدم اعتراف از جانب متهم را ثبت 

خواهد كرد. 
دادگاه جزا براي يافتن پاسخ اين سؤال كه، آيا اعتراف به جرم مبهم است يا خير؟، بايد در مورد 
آنچه در دادگاه صلح روي داده است تحقيقي را انجام دهد. منشي دادگاه يا رئيس دادگاه كه متهم را 
مجرم اعالم مي كند ممکن است بياناتي را ارائه نمايد كه به دادگاه جزا در انجام تحقيقات كمک كند. 
نکته ی آخر اينکه صرف پشيماني متهم از اعتراف به جرم براي مبهم بودن اعتراف كافي نيست 

 .)383-382 .p. p,2009,Hungerford(
بايد گفت كه  تعيين شده توسط دادگاه صلح  در خصوص تجديدنظرخواهي عليه مجازات 
متهم مي تواند به عنوان يک حق5 عليه مجازات مزبور به دادگاه جزا اعتراض كند كه شامل هر نوع 
مجازاتي مي گردد. مگر در خصوص احکام صادره در زمينه ی هزينه هاي دادرسي، كه مطابق با بخش 
5. as of right
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)3(108 قانون دادگاه هاي صلح 1980 احکام مربوط به هزينه هاي دادرسي، از تعريف حکم در ماده 
108 مستثني شده و غيرقابل تجديدنظر مي باشند. البته در اين مورد نيز امکان تجديدنظرخواهي 
 .)98 .p,1984,Barnard( از حکم محکوميتي كه منشأ صدور چنين احکامي بوده وجود دارد
هم چنين مطابق با ماده ی )2(108 امکان تجديدنظرخواهي عليه قرار تعويق صدور حکم فراهم 

است. در حالي كه تا قبل از تصويب قانون دادگاه هاي صلح 1980 چنين امکاني وجود نداشت. 
بخش )1A(108 قانون دادگاه هاي صلح 1980 به طور ويژه شرح مي دهد كه تبرئه ی قطعي 
متهم يا قرار تعويق صدور حکم مانع تجديدنظرخواهي بر اساس بخش )1(108 نيست، خواه اين 

تجديدنظرخواهي عليه حکم محکوميت باشد يا مجازات. 
همان طور كه شرح آن گذشت مطابق با بخش )1(108 قانون دادگاه هاي صلح 1980، فردي كه 
توسط دادگاه هاي صلح محکوم مي گردد مي تواند عليه مجازات صادره به دادگاه جزا تجديدنظرخواهي 
كند، خواه به جرم اعتراف كرده باشد يا نه و هم چنين بخش )3B(108 احکام مربوط به هزينه هاي 
دادرسي را از تعريف حکم در ماده 108 مستثني نموده، بنابراين يک حکم مربوط به هزينه هاي 
 ,Hungerford, peter( دادرسي نمي تواند تابع مقررات تجديدنظرخواهي طبق ماده 108 باشد

)378-377 .p. p ,2009

ب:	تأثير	اعتراف	در	تجديدنظر	از	احكام	دادگاه	جزا:
همان طور كه گفته شد دادگاه جزا در مقام دادگاه بدوي صالحيت رسيدگي به جرايم دووجهي و 
جرايم قابل كيفرخواست را دارد و مرجع تجديدنظر از احکام دادگاه جزا، دادگاه تجديدنظر )شعبه 

كيفري( مي باشد. 
در خصوص صالحيت شعبه كيفري دادگاه تجديدنظر بايد گفت كه اين دادگاه مرجع تجديدنظر 
احکام محکوميت و مجازات صادره توسط دادگاه جزا مي باشد. به نحوي كه اين دادگاه هر ساله 
حدود 8000 هزار پرونده را مورد رسيدگي و بازبيني قرار مي دهد. براي مثال در سال 1999 دادگاه 
مزبور 8274 تقاضا را مورد رسيدگي و استماع قرارداد، كه از اين تعداد 2104 تقاضا مربوط به 
تجديدنظرخواهي عليه حکم محکوميت و 6170 تقاضا نيز عليه مجازات تعيين شده در دادگاه جزا 

)143 .p,2001,Slapper( بود
به طور كلي صالحيت دادگاه تجديدنظر شامل موارد زير است:

1- تجديدنظرخواهي از حکم محکوميت كه براساس كيفرخواست صادر گرديده است. )حکم 
محکوميت صادره از دادگاه جزا(

2- تجديدنظرخواهي از حکم مجازات كه براساس كيفرخواست صادر گرديده است. )حکم 
مجازات صادره از دادگاه جزا(
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3- تجديدنظرخواهي از حکم مجازات صادره از دادگاه جزا به دنبال ارجاع پرونده از سوي 
دادگاه صلح. در اين موارد قبول مجرميت در دادگاه صلح بوده و يا پرونده به صورت اختصاري در 

دادگاه صلح رسيدگي شده ولي براي تعيين مجازات به دادگاه جزا ارسال گرديده است. 
گفته شد اگر متهم در دادگاه صلح به جرم خويش اعتراف كند نمي تواند بر عليه حکم محکوميت 
)قرار مجرميت( به دادگاه جزا تجديدنظرخواهي كند. چنين قاعده اي در قانون تجديدنظر كيفري 
1968، در خصوص تجديدنظر عليه احکام دادگاه جزا وجود ندارد. با اين وجود دادگاه تجديدنظر 
به دادن مجوز تجديدنظر عليه حکم محکوميت، به متهمي كه در دادگاه جزا به جرم خويش اعتراف 
كرده است، تمايلي ندارد. به عنوان مثال در پرونده Ford در سال 1923، قاضي )در پاراگراف 403( 

اين طور حکم داده است:
»هنگامي كه يک اعتراف به جرم ثبت شده است اين دادگاه مي تواند تنها در حالت هاي زير 
تجديدنظر عليه محکوميت را قبول كند. اگر چنين به نظر برسد كه؛ 1: تجديدنظرخواه ماهيت اتهام 
وارده را درک نکرده است، يا او نمي خواسته و قصد نداشته قبول كند كه مجرم است 2: براساس 

واقعيت هاي موجود، مطابق با قانون او نمي تواند محکوم به اتهام آن جرم شود.«
با اين حال عالوه بر موارد مذكور، موارد ديگري نيز وجود داشته است كه متهمي اعتراف به 
جرم كرده است اما به او اجازه داده شده تا عليه محکوميت خود تقاضاي تجديدنظر كند؛ از جمله 

موارد زير:
1- متهمي كه براي اعتراف به جرم تحت فشار باشد )مثاًل متهم با اظهار نظراتي از جانب قاضي 
و تحت تأثير آن به جرم اعتراف كرده است( به او اجازه داده خواهد شد تا تجديدنظرخواهي كند. 

)پرونده Turner در سال 1970(
2- متهم به خاطر مشاوره حقوقي اشتباه توسط وكيل يا مشاور خود به جرم اعتراف كرده باشد: 
در پرونده Boal در سال 1992 متهم به خاطر مشاوره حقوقي اشتباه وكيل خود به جرم اعتراف 

كرد و در نتيجه دادگاه تجديدنظر، تجديدنظر او را عليه محکوميت قبول كرد. 
3- حالت ديگر جايي است كه اعتراف به جرم پس از اينکه قاضي دچار يک اشتباه قانوني 

)حکمي( شده است انجام شود. 
4- هم چنين در جايي كه شهود با وجود اداي سوگند براي گفتن حقيقت، دروغ مي گويند و متهم 
با اين فرض كه همه چيز افشا شده است به جرم اعتراف كند، دادگاه تجديدنظر اعتراف به جرم را 

ناديده خواهد گرفت و مجوز تجديدنظر را صادر خواهد كرد. )مانند پرونده Eary در سال 2002(
5- و نيز در جايي كه خودداري از فاش كردن اطالعات به منظور حفظ منافع عمومي، متهم 
را از داشتن يک دادرسي عادالنه محروم مي كند: به عنوان مثال در پرونده Montague در سال 
2003 متهم به جرم واردكردن غيرقانوني داروي درجه A اعتراف كرده بود، تقريباً يک سال پس 
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از محکوميت روشن شد كه دادستان اطالعات خاصي را در اختيار داشته كه به موجب قانون آيين 
دادرسي كيفري 1996، اين اطالعات بايد فاش مي شد، اما اطالعات فوق بسيار حساس و مهم 
بوده و بنابراين احتمال به خطر افتادن منافع عمومي وجود داشته است. دادگاه تجديدنظر اين طور 
حکم داد كه: »دادستان موظف بوده است اطالعات را فاش كند. به عبارت ديگر حق متهم براي 
ناديده  را  منافع عمومي  به منظور حفظ  از فاش كردن اطالعات  يک دادرسي عادالنه، خودداري 
مي انگارد.« در نتيجه دادرسي انجام شده الغاء شد. در اينجا دادگاه تجديدنظر مجدداً تأكيد كرد كه 
صرفاً تجديدنظر عليه محکوميت ناشي از اعتراف به جرم را، در موارد استثنايي و نادر مي پذيرد. 
در اين پرونده وظيفه دادگاه تجديدنظر مشخص كردن اين مسأله بود كه »آيا تجديدنظرخواه يک 
دادرسي عادالنه داشته است يا خير؟«. چنين حکم داده شد كه: »پذيرش اين امر مشکل است كه 
او يک دادرسي عادالنه داشته است، زماني كه اصاًل نبايد براي آشکارسازي و فاش كردن اطالعات 

موجود تالشي انجام مي داده است«. در نتيجه محکوميت الغاء شد. 
با همه اين اوصاف در پرونده Erime در سال 1995 دادگاه تجديدنظر بي ميلي خود را نسبت 
به پذيرش تجديدنظرخواهي در جايي كه محکوم عليه به جرم اعتراف كرده است را مورد تأكيد قرار 
داد. در اين پرونده تجديدنظرخواه اعتراف به جرم خود را پس از ختم دادرسي بر اين اساس تغيير 
داده بود كه او قصد داشته است داليلي مبني بر اينکه تحت اجبار ديگري مجبور به ارتکاب جرم 
شده است، ارائه دهد. تقاضاي تجديدنظر در اين پرونده رد شد و قاضي در پاراگراف 210 اين طور 
بيان كرد كه: »در جايي كه متهم به جرم اعتراف مي كند اين واقعيت را مي پذيرد كه، واقعيت ها و 
حقايق موجود اساس جرمي را كه او به ارتکاب آن متهم شده است تشکيل مي دهند و به همين 
دليل حق خود را براي تجديدنظر از دست مي دهد.« به عبارتي اعتراف به جرم به عنوان تصديق 
 p.,2009,Hungerford( درست بودن وقايعي كه اتهام را تشکيل مي دهد در نظر گرفته مي شود

 .)636-633 .p
بخش )1(9 قانون تجديدنظر كيفري 1968 مقرر مي كند شخصي كه به اتهام مقرر در كيفرخواست 
محکوم شده مي تواند عليه مجازات صادره براي آن جرم به دادگاه تجديدنظر، تجديدنظرخواهي 
پرونده  )مانند  تعقيب و دادرسي  پرداخت هزينه هاي  به  اين مجازات مي تواند شامل حکم  كند. 
Hayden در سال 1975( و حکم به جبران خسارت )مانند پرونده Vivian در سال 1979( نيز 

باشد. 
هم چنين به موجب بخش 10 از قانون تجديدنظر كيفري 1968؛ زماني كه مجرم براي تعيين و 
صدور مجازات از دادگاه صلح به دادگاه جزا ارجاع داده شده است، او مي تواند به دادگاه تجديدنظر 
 .)678 .p,2009,Hungerford( عليه مجازات صادره توسط دادگاه جزا، تقاضاي تجديدنظر كند
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نتيجه	گيري
در حقوق كيفري انگلستان اعتراف واجد اهميت فراواني است، با اين حال صرفاً اقرار و اعترافي 
با ميل و اراده ی متهم باشد، پذيرفته مي شود. و در مواردي كه شائبه ی گرفتن آن به وسيله  كه 
تهديد و يا حتي وعده كمک و مساعدت وجود دارد، دادگاه اعتراف را نپذيرفته و به آن ترتيب 
اثر نمي دهد. و جالب آنکه بر عهده ی دادستان است كه ثابت كند اعتراف از روي ميل و اراده ی 
متهم صورت گرفته است؛ كه يکي از خصايص و جهات ممتاز حقوق جزاي انگلستان مي باشد. 
تأثير و نقش اعتراف در تعيين احکام قابل تجديدنظر صادره از محاكم كيفري بدوي، تأكيد هر چه 
بيشتر بر اهميت و جايگاه اعتراف در امور جزايي انگلستان مي باشد. به گونه اي كه در دادگاه صلح 
اعتراف متهم سالب حق تجديدنظرخواهي وي عليه حکم محکوميتش )قرار مجرميت وي( است. 
البته يادآور مي شود كه اين قاعده صرفاً در مورد اقرارهاي صريح و به دور از هرگونه ابهام، جاري 
است. لذا در جايي كه اعتراف به جرم به صورت غيرصريح، دوپهلو و توأم با ابهام باشد امکان 
اعتراض به حکم محکوميت صادره از سوي محکوم عليه به قوت خود باقي است. درست است كه 
اين قاعده در خصوص تجديدنظر عليه حکم محکوميت صادره از دادگاه جزا مجري نيست، اما 
همان طور كه شرح داده شد، دادگاه تجديدنظر نيز در جايي كه متهم به جرم خويش اعتراف كرده 
باشد تمايلي به صدور مجوز تجديدنظر ندارد. نکته آخر اينکه محدوديت ناشي از اعتراف در زمينه 
تجديدنظرپذيري احکام- چه در دادگاه صلح و چه در دادگاه جزا- صرفاً حکم محکوميت را شامل 

مي شود و تجديدنظر عليه ميزان مجازات تعيين شده در محاكم بدوي كيفري را در بر نمي گيرد. 

منابع
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رمضان	عبدی
دكتر	سيد	ابراهيم	قدسی

جايگاه تعليق اجرای مجازات در قانون مجازات اسالمی )مصوب 1392(

-	دانشجوی	دوره	دكتری	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی	دانشگاه	مازندران

-	دانشيار	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی	دانشگاه	مازندران

از قديم، مجازات به عنوان واكنشی 
تلقی  مجرمانه  رفتار  برابر  در 
تحوالت  علی رغم  است.  شده 
انديشه های حقوق جزا، هنوز هم از 
مجازات به عنوان ابزار اصلی مبارزه 
می شود.  استفاده  مجرم  و  جرم  با 
رفتارهای مجرمانه در قوانين جزايی 
كشورها با مجازات هايی پاسخ داده 
شده است. اصوالً در هيچ جامعه ای 
نمی شود  محسوب  جرم  رفتاری 
مگر اينکه طبق قانون شناسايی شده 
و برای آن مجازات يا حداقل اقدام 
باشد.  شده  مقرر  تربيتی  و  تأمينی 
است  ابزاری  مجازات  چند  هر 
قانونی برای مقابله با جرم و مجرم 
و  حقوق  انديشمندان  رويکرد  اما 
كيفری  سياست  دست اندركاران 
اهداف  به  نسبت  پيشرفته  جوامع 
مجازات  اعمال  از  حاصل  نتايج  و 
قربانی  از طرف  انتقام  ديگر صرف 
جرم يا صرف اجرای عدالت نيست 
ديگری  اساسی  اهداف  به  بلکه 
هم  بر  امنيت  و  نظم  اعاده ی  نظير 
و  مجرم  اصاًلح  جامعه،  خورده ی 

با  است.  جرم  وقوع  از  پيشگيری 
كيفری مدبرانه  اعمال يک سياست 
می شود همه ی آن ها را ملحوظ نظر 
چرخش  اين  راستای  در  داشت. 
تحول  عبارتی  به  يا  رويکردها 
حقوق  انديشمندان  فکری  مبانی 
جزا و لزوم شناخت جرم و مجرم، 
شخصيت و محيط خانوادگی مجرم، 
شرايط و اوضاع و احوالی كه جرم 
يافته، آن ها  ارتکاب  تأثير آن  تحت 
ساخت  رهنمون  فکر  اين  به  را 
و  مواردی  در  باشد  بهتر  شايد  كه 
در  و  مجرمين  از  برخی  به  نسبت 
خصوص برخی از جرايم با اعمال 
شرايطی و بعد از اينکه مجرم مورد 
گرفت  قرار  محکوميت  و  محاكمه 
و  نظم  به  كه  فاجعه ای  عمق  از  و 
امنيت جامعه و حقوق و آزادی های 
جامعه  عدالت  و  اشخاص  مشروع 
وارد كرده و از مجازات های مربوط 
به جای  شده،  مطلع  رفتار خود  به 
حکم،  در  مقرر  مجازات  اجرای 
نسبت  تا  شود  داده  او  به  فرصتی 
خسارت  ترميم  و  خود  اصاًلح  به 

به فرد و جامعه تالش كرده  وارده 
به  وی  دوباره ی  بازگشت  راه  تا 
مجدد  وقوع  از  و  هموار  جامعه 
شود.  جلوگيری  وی  توسط  جرم 
از  متأثر  كه  قضايی  رويکرد  اين  از 
نام  به  است  جرم شناسان  يافته های 
تعليق اجرای مجازات ياد می شود. 

سال  از  ايران  مجازات  قانون 
جزای  قانون  بر  مبتنی  كه   1304
تأسيس  اين  بود  عرفی  و  فرانسه 
اصاًلحيه  در  پذيرفته،  را  حقوقی 
1352 مورد شناسايی قرار گرفته و 
و  اسالمی  انقالب  پيروزی  از  پس 
رويکرد قانون گذار به مقررات شرع 
به  راجع  قانون  تدوين  در  اسالم 
مجازات اسالمی سال 1361 و قانون 
مجازات اسالمی 1370 اين تأسيس 
حقوقی با تحوالتی همراه بوده است. 
در مقاله حاضر پس از تبيين مفهوم 
حوزه ی  مجازات،  تعليق  حقوقی 
آن  اهداف  و  آثار  و  شرايط  قلمرو، 
اسالمی  مجازات  قانون  موضع  به 
جديد مصوب 1392 پرداخته و در 
بحث،  از  نتيجه گيری  از  بعد  پايان، 

مقدمه
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1-	تعاريف:
1-1-	تعريف	لغوی	تعليق

در زبان فارسی، تعليق به معنی آويختن، آويزان كردن )معين، 1378: 1103( آمده است. در زبان 
 suspended و به تعليق در آمدن را suspension، abeyance :انگليسی، تعليق عبارت است از
to be می گويند و مفهوم آن اين است كه فاصله ی زمانی كه طی آن قطع موقت چيزی وجود دارد 

و يا جلوگيری موقت از چيزی. )امامی، 1385: 248(

2-1-	معنی	اصطالحی	تعليق
در حقوق، به معنی بالتکليف نهادن يک كار است به طوری كه نفياً و اثباتاً تصميمی راجع به آن 
نگرفته باشند، امر تعليق از آن حيث كه معلق است، نه معدوم كامل است و نه موجود كامل بلکه 
وجودی است ناقص. چنانکه كارمند معلق از خدمت عنوان كارمند را دارد )و از اين حيث معدوم از 
رديف كارمندان نيست( ولی يک كارمند كامل هم نيست. )جعفری لنگرودی، 1385: 164 و 165( 
دكتر جعفر لنگرودی در كتاب مبسوط در ترمينولوژی حقوق چنين معنايی را از تعليق آورده است:
»اصطالحاً ايجاد وقفه در اثری است حقوقی؛ مانند وقفه در حدوث اثر عقد نسبت به زمان انعقاد 
آن و يا ايجاد وقفه در مرور زمان، در اجرای مجازات مجرمی، يا...« )جعفری لنگرودی، 1381: 

)1291

2-	تعريف	مجازات
مجازات از نظر لغت به معنای سزای عمل بد، عقوبت معين شده در قانون يا شرع برای مرتکب 
عمل خالف قانون يا شرع )انوری، 1381: 1291(، آمده است. هم چنين مجازات به معنای جزادادن 
و پاداش دادن نيز آمده است )معين، 1381: 1008(. در المبسوط ترمينولوژی حقوق مجازات به معنی 
عقوبت و مشقتی است كه قانون بر تخلفات در امور كيفری تحميل می كند )جعفری لنگرودی، 
1385: 3216(. از نظر حقوقی مفهوم مجازات در اظهارات حقوق دانان و جرم شناسان، از معنای 
لغوی آن دور مانده و در مفهوم به سزای عمل رساندن مرتکبين رفتارهای خالف قانون به كار برده 
شده. از اين نظر مجازات تنبيه و كيفری است كه بر مجرمين تحميل می شود )علی آبادی، 1368:1(. 
اين تعبير از قديمی ترين مفهوم واكنش اجتماعی عليه جرم است كه ضامن نظم و منافع عمومی 
می باشد )وليدی، 1382(. اما اين تعبير كه مجازات واكنش جامعه عليه مجرم )خزائی، 1367: 1367( 
است تمام واكنش جامعه عليه مجرم نيست و در تعريف مجازات بايد ويژگی ها، اهداف و صالحيت 
اجرا كننده، محدوده و آثار آن را مد نظر قرار داد و نيز بايد به شخصيت مرتکب جرم نيز توجه 

داشت. تعبيری كه دكتر محمد باهری از مجازات دارند تقريباً نزديک به اين مالک ها است:
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از عمل  نفرت جامعه  نشانه ی  به  ارتکاب جرم و  به علت  قاضی  آزادی است كه  »مجازات 
مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی كه مقصر است بر طبق قانون تعيين می كند. آزار را، كه صدمه ای 
به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نبايد هدف مجازات تلقی كرد. هدف مجازات اصاًلح مجرم، 
دفاع اجتماعی و اجرای عدالت است. آزار وسيله ی نيل به اين هدف عالی است. مجازات را قاضی 
در حدودی كه قانون معين نموده است، تعيين می كند. مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم 
عمومی است و از ساير وسايل تضمينيه، ممتاز و مشخص است. مجازات شخصی است و برای 

همه يکسان است« )باهری، 1380: 50 و 276(. 
با توجه به تعابير ارائه شده و دقت در سير تحوالت حقوق جزا متوجه می شويم رويکردها به 
مجازات نيز متحول شده و از مفهوم ابتدايی آن به عنوان وسيله ی انتقام مجنٌی عليه، تحميل رنج، 
عذاب و مشقت به مجرم، سلب حيات، سلب كامل يا محدود آزادی مجرم، به سمت مفاهيم اصاًلح 
طلبانه، جامعه شناسانه و انسان شناسانه مجرم و پيشگيری از وقوع جرم سير تکاملی طی كرده است. 
در اين مسير تحوالت مذكور متأثر از افکار و انديشه های دانشمندان حقوق، فالسفه، جامعه شناسان 

و جرم شناسان بوده است. هر چند به قول شاعر »مانده تا برف زمين آب شويد«. 1

3-	تعريف	تعليق	مجازات
تا اين جا تک تک مؤلفه های عبارت »تعليق مجازات« را تعريف و زوايای گوناگون آن را بحث 

كرديم. اكنون به تعريف و توضيح عبارت كلی »تعليق مجازات« می پردازيم:
مجرم  »اگر  است:  آمده  چنين  مجازت  تعليق  در خصوص  ترمينولوژی حقوق  المبسوط  در 
محکوم، سابقه ی ارتکاب جرم نداشته باشد به او اخطار می شود كه اگر بعداً مرتکب جرم ديگری 
نگردد حکم فعلی تان تا زمان ارتکاب جرم ديگر موقوف االجرا می شود؛ در غير اين صورت حکم 
هردو جرم درباره ی او اجرا خواهد شد« )جعفری لنگرودی، 1381: 1300(. در جايی ديگر تعليق 
مجازات را به اين مفهوم بيان نموده اند: »اجرا نکردن مجازات مجرم تا زمانی كه جرم ديگری از 
او سرنزند« )انوری، 1382: 1382و 627(. تعريف ديگری به اين مضمون است: »چشم پوشی از 
مجازات مجرم تا هنگامی كه جرم تازه ای مرتکب نشده است.« )صدری افشان، 1382: 277(. قانون 
مجازات اسالمی جديد مصوب 1392، همانند قوانين جزايی ماقبل خود تعريفی از تأسيس حقوقی 
»تعليق مجازات« ارائه نداده است. اما از منطوق مواد مربوط به آن می توان مفهوم زير را استنباط 
نمود: »به غير از مجازات های حدود، قصاص و ديات، در مجازات های تعزيری درجه سه تا هشت 
چنانکه محکومٌ عليه سابقه ی محکوميت كيفری مؤثر يا محکوميت های قطعی ديگر و محکوميت 
تعليقی نداشته باشد و در غير از جرايمی كه قانون تعليق اجرای آن ها را منع كرده است، چنانچه 

1. سپهری، سهراب، 
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شروط مقرر از سوی دادگاه صادر كننده حکم مجازات را قبول كند و در طول دوره ی تعليق آن ها را 
رعايت و اجرا نمايد، دادگاه مذكور ضمن حکم محکوميت يا پس از صدور آن با توجه به شخصيت 
مجرم محکوم و اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم و ديگر شرايط الزم مقرر در قانون، 
تمام يا قسمتی از مجازات يا در صورت تعدد مجازات ها تمام يا يکی از آن ها را موقتاً تا حصول 
نتايج بعدی مورد نظر دادگاه معلق نمايد. بدون ترديد در صورت نقض شروط مقرر در حکم برای 
بار اول تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا بسته به نظر دادگاه قرار تعليق لغو می شود و برای بار دوم 
كاًل قرار تعليق لغو می شود و مجازات اجرا می گردد. نيز در صورت ارتکاب جرم عمدی از هر نوع 
كه باشد )حدود، قصاص، ديات و تا درجه هفت تعزيرات( قرار تعليق لغو و در صورت قطعيت 

حکم جديد، مجازات مربوطه و مجازات معلق هر دو اجرا می شوند«. 
حقوق دانان چند تعريف از تعليق مجازات ارائه داده اند كه به برخی از آن ها اشاره می شود:

بار  از معلق كردن اجرای مجازات محکومی است كه برای نخستين  »تعليق مجازات عبارت 
مرتکب جرم شده و فاقد سابقه محکوميت جزايی می باشد به طوری كه زمينه ی جلوگيری از تکرار 
جرم را در برخی از مجرمان اتفاقی فراهم می كند« )صالح وليدی، 1382: 493( و يا اين مفهوم: 
ممکن است مقارن با صدور محکوميت كيفری و يا بعد از آن كيفياتی به وجود آيد كه در نتايج 
حاصله مؤثر باشد به طوری كه برخی از اين كيفيات با هدف اصاًلح و باز اجتماعی ساختن مجرم، 
موقتاً اجرای مجازات را معلق سازد تا بعداً تکليف قطعی آن روشن شود )شامبياتی، 1389: 475( 
برخی از حقوق دانان از قبيل دكتر رضا نوربها عقيده دارند با توجه به يکی از اهداف مهم مجازات ها 
كه اصاًلح مجرم و پذيرش مجدد او در جامعه است در برخی از موارد و نسبت به بعضی از 

بزهکاران بهتر آن است كه اجرای مجازات با شرايطی معلق گردد. 

4-	هدف	از	تعليق	مجازات
با دقت در نظرات انديشمندان، حقوق دانان، فالسفه و جرم شناسان كه در قالب مکاتب حقوق كيفری 
مورد بررسی قرار گرفت و می توان گفت در اعمال مجازات ها نبايد صرف اجرای عدالت مطلق و يا 
استحقاق مجرم و بر اساس تئوری سزادهی و يا جهت تشفی خاطر مجنیٌ عليه را مالک قرار داد بلکه 
بر اساس فلسفه ی جديد، اعمال مجازات اوالً هدف اصاًلح مجرم و بازپذيری مجدد اجتماعی وی 
جهت بازگشت به اجتماع و جلوگيری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی می باشدكه جهت نيل به اين 
هدف چنانکه شيوه هايی غير از اعمال مجازت ما  را به مقصود برساند بر اعمال مجازات ارجحيت 
دارد مثاًل اگر نواقص و كمبودهای فيزيکی يا روانی شخص در بزهکار شدن او مؤثر است، اتحاذ 
شيوه های مناسب كيفری يا همان سياست كيفری مناسب برای رفع اين كمبودها ضروری خواهد بود 
و اين امر خود به خود به اصاًلح مجرم كمک خواهد كرد و يا در پيشگيری از جرم مؤثر خواهد بود 
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)برناربورک، ترجمه: نجفی ابرندآبادی، 1385: 33(. بسياری از جرايم موجب تعزير و مجازات های 
بازدارنده از اين دسته هستند. ثانياًٌ عدالت كيفری ايجاب می كند كه درباره ی هر مرتکب جرمی با 
توجه به ويژگی جسمی و روانی مجرم و ساير عوامل مؤثر در ميزان مجازات، شرايط و اوضاع و 
احوال مؤثر در ارتکاب جرم و شخصيت و پيشينه ی اجتماعی مرتکب، قضاوت شود. ثالثاً در برخی 
موارد جرم ارتکابی آن چنان زننده و خطرناک نيست كه جهت تشفی خاطر قربانی، خانواده، بستگان 
و تسکين افکار عمومی، اجرای مجازات ضرورت داشته باشد بلکه چه بسا با توجه به شرايط روحی 
و روانی مرتکب چنين جرايمی، تهديد و ارعاب به اجرای مجازات، بيش از اجرای مجازات، مؤثرتر 
واقع شود. رابعاً در جرايم مستوجب حبس به خصوص حبس های كوتاه مدت، اين احتمال وجود 
دارد كه با اجرای مجازات و ورود مجرم به محيط زندان و آشنايی او با جرايم ديگر و طرق ارتکاب 
آن ها و بی اثرشدن ويژگی ارعاب و تهديد مجازات نه تنها تنبيه و اصاًلح مورد نظر حاصل نشود، بلکه 
شرايط مساعد محيط زندان او را برای ارتکاب جرايم جديد و يا تکرار جرم در آينده مهيا سازد و يا با 
درونی شدن ارزش های رفتار مجرمانه، ارتکاب جرم در آينده، زشت، نابهنجار و قبيح به نظر نرسد. در 
چنين اوضاع و احوالی است كه تعليق اجرای مجازات طی شرايط مقرر از سوی دادگاه و الزام مجرم 
محکوم به رعايت آن ها و تهديد به اجرای مجازات در صورت نقض آن شرايط و دستورات قاضی در 

اصاًلح و بازپذيرش مجدد اجتماعی مجرم مؤثرتر خواهد بود. 

5-	تاريخچه	ی	تعليق	در	قوانين	جزايی	ايران
تأسيس حقوقی تعليق اجرای مجازات از سال 1304 وارد قانون مجازات عمومی ايران شد. قانون 
مجازات آن زمان عرفی و مقتبس از قانون مجازات فرانسه بود. در اين قانون، قلمرو تعليق محدود 
به جرايم جنحه ای بود كه طی مواد 47 الی 50 به موضوع تعليق پرداخته شده بود. در سال 1346 
مقررات تعليق مجازات تحت عنوان قانون تعليق مجازات مستقل با 18 ماده به تصويب مجلس ملی 
رسيد. اين قانون نواقص قانون قبلی را برطرف و دامنه ی اعمال آن را تا جرايم جنايی گسترش داد. 
البته نه تمام جنايات بلکه مطابق ماده ی يک اين قانون، محکوميت های به حبس تأديبی يا غرامت 
)جزای نقدی( و يا به هر دو مجازات كه ناشی از ارتکاب جنحه يا جنايتی باشد و مجازات آن قانونًا 
از حبس مجرد شديدتر نباشد، دادگاه می تواند با احراز شرايط مقرر اجرای مجازات را برای مدت 

دو تا پنج سال در ضمن حکم محکوميت، معلق كند )صالح وليدی، 1382: 494(. 
در سال1361 با تصويب اولين قانون راجع به مجازات اسالمی مبتنی بر مقررات سيستم كيفری 
اسالم، قانون تعليق مجازات نيز دستخوش تغييراتی شد. به موجب ماده ی 40 اين قانون حوزه ی 
اجرايی تعليق مجازات محدود به محکوميت های تعزيری و تحت شرايط معينی، پيش بينی گرديد. 
تا اينکه در سال 1370 قانون مجازات اسالمی آزمايشی تصويب و ضمن نسخ ماده ی 40 قانون 
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مجازات مصوب 1361، طی ماده ی 25 الی 37 خود مقرراتی را راجع به تعليق مجازات، شرايط 
الزم و وظايف محکوم و دادگاه و قلمرو اجرايی پيش بينی گرديد. در سال 1392 قانون گذار ضمن 
اصاًلحات شکلی و محتوايی، قانون جديد مجازات اسالمی را تصويب و مواد 46 تا 55 آن  را به 

مقررات مربوط به تعليق اجرای مجازات اختصاص داد. 

6-	قلمرو	تعليق	مجازات	در	قانون	مجازات	ايران
1-6-	در	قانون	مجازت	عمومی	1304

تعليق مجازت در قانون مجازات عمومی 1304 از مواد 47 الی 50 در خصوص جرايم جنحه ای 
قابليت اجرائی داشت. در اين قانون نهاد تعليق مجازات در حد بسيار محدود وضع شده بود كه به 
دليل انحصار آن به جرائم جنحه ای و عدم شمول مصاديق مندرج در قانون مصوب بهمن 1307، از 

فلسفه و اهداف تعليق دور و كافی به مقصود نبود. 

2-6-	در	قانون	تعليق	اجرای	مجازات	1346
اين قانون: »دادگاه  در سال 1346 نواقص قانون قبلی تا حدودی برطرف شد. طبق ماده ی يک 
می تواند كليه محکوميت های به حبس تأديبی و يا جزای نقدی و يا به هر دو مجازات را كه ناشی 
از ارتکاب جنحه يا جنايتی باشد برای مدت دو تا پنج سال در ضمن ضدور حکم محکويمت معلق 
سازد.« بنابراين در قانون سال 1346 نهاد تعليق شامل: 1. جرائم جنحه ای 2. جنايات يا مجازات 

كمتر از درجه دو 3. جزای نقدی، است. 

3-6-	در	قانون	راجع	به	مجازات	اسالمی	سال1361
مقررات مربوط به تعليق مجازات در اين قانون در واقع تقليدی از مقررات مقرر در قانون تعليق 
اجرای مجازت، مصوب 1346 است و طی مواد 40 و 18 )و تبصره ی آن(؛ با اعمال تغييرات مربوط 
به تقسيم بندی جرايم و مجازات )مجازات حدود، قصاص، ديات وتعزيرات( تعليق مجازات را 
تحت شرايطی در مورد محکوميت های تعزيری، مورد پذيرش قرار داد. اما بر اساس تبصره ی 5 
ماده ی 40 همين قانون، مجازات جرايمی چون قاچاق مواد مخدر، اختالس، ارتشاء، جعل يا استفاده 

از سند مجعول، خارج از قلمرو اعمال تعليق شناخته شد. 

4-6-	در	قانون	مجازات	اسالمی	1370
قلمرو اعمال تعليق مجازات در قانون مجازات اسالمی مصوب 1370 با توجه به مفاد ماده ی 16 و 
17 ناظر بر مواد 25 و 26 با در نظر گرفتن شرايط مندرج در بندهای پنج گانه ی قسمت الف ماده ی 
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25 و موانع مذكور در ماده ی 30 همان قانون به شرح زير است:
1-4- 6- محکوميت به حبس تعزيری و بازدارنده )شامل حبس های مندرج در مواد 498 الی 

785با رعايت شرايط و موانع تعليق(. 
2-4-6- محکوميت به شالق غيرحدی )نظير مواد 112 و 113جرايم حدی و نظير مواد 595، 

598، 652 الی 657، 661 تا 664(
3-4-6- محکوميت به جزای نقدی: براساس مفهوم مخالف ماده ی 26 در مواردی كه جزای 

نقدی با ديگر تعزيرات همراه نباشد قابل تعليق است. 2
4-4-6- اوضاع و احوال مؤثر در ارتکاب جرم: قسمت اخير بند »ب« ماده ی 25 قانون فوق الذكر 
شرايط و اوضاع و احوالی كه نوعاً مؤثر در ارتکاب جرم باشد به طوری كه هر كس ديگری در چنين 

شرايط قرار گيرد، مرتکب جرم می شود را از موارد قابل تعليق كردن مجازات دانسته است. 
5-4-6- مجازات حبس بدل از قصاص )مندرج در مواد612 الی615(. 

5-6-	در	قانون	مجازات	اسالمی	مصوب	1392
با توجه به مفاد ماده ی 19 ناظر به ماده ی 46، شرايط مندرج در ماده ی 38 و تبصره های 1 و 2 ماده ی 
39 و تبصره ی ماده ی 40، مواد 41، 42، 43، 44، 45، و با در نظر گرفتن موانع تعليق در ماده ی 47 

و تبصره ی ماده ی 44، قلمرو اعمال تعليق مجازات به شرح ذيل قابل استنباط است:
1-5-6- محکوميت به حبس تعزيری تا 15 سال )مجازات تعزيری درجه سه تا هشت(: اين 
دسته از مجازات، هم داخل جرايم حدی كه به هر نحو قانونی حد از آن ها ساقط و مجازات تعزيری 
جايگزين آن می شود و هم شامل جرايم مربوط به كتاب پنجم )تعزيرات( می شود. البته بايد موانع 

تعليق مندرج در بندهای الف تا ج ماده ی 47 را ملحوظ نظر قرار دهيم. 
2-5-6- محکوميت به شالق: در جرايم موجب حدی كه مجازات شالق تعزيری تا 74 ضربه 
اعمال می شود مانند مواد 232، 237 و در برخی از جرايم موجب تعزيرات از قبيل مواد 765 و 769 

تعليق اجرای مجازات شالق قابل اعمال است. 
3- 5-6- محکوميت به جزای نقدی: با توجه به حذف شدن ماده ی 26 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1370 كه مقرر می داشت؛ »در مواردی كه جزای نقدی با ديگر تعزيرات همراه باشد جزای 
نقدی قابل تعليق نيست« و با عنايت به عدم منع تعليق جزای نقدی چه به تنهايی يا توأم با ديگر 
مجازات تعزيری در قانون مجازات اسالمی جديد )مصوب 1392( به نظر می رسد قانون گذار، جزای 
نقدی داخل در مجازات های تعزيری درجه سه تا هشت را قابل تعليق تعليق دانسته است. بنابراين در 

2. رای هيئت عمومی ديوان عالی كشور به شماره 590-1372/11/5 و نظر مشورتی اداره ی كل حقوقی قوه ی قضائيه: شماره 7/10-
1381/1/15، روزنامه ی رسمی شماره 16654- 1381/2/14.



99

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

جرايم موجب تعزير يا بازدارنده چنان كه مجازات جرم جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی باشد و يا 
بدل از مجازات حبس، چه به تنهايی يا توأم با مجازات تعزيری ديگر مندرج در حکم محکوميت، در 

صورت احراز شرايط و تشخيص قاضی صادر كننده ی حکم قابل تعليق خواهد بود. 
4-5-6- ساير محکوميت ها:

1-4-5-6- محکوميت به انفصال از خدمات دولتی و حکومتی )مواد 793، 795 و 798 و...(
2-4-5-6- محروميت از خدمات دولتی )مواد 793، 795، 798 و 810(

3-4-5-6- محروميت از حقوق اجتماعی تا 5 سال )مواد 26 و تبصره ی 1و2 آن، 801، 803، 
)806

4-4-5-6- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلی يا اجتماعی برای اشخاص حقوقی )بند ج 
ماده43( و ماده 944 و 951

5-4- 5-6- ممنوعيت از دعوت عمومی برای افزايش سرمايه برای اشخاص حقوقی تا مدت 
5 سال

6-4-5-6- ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداكثر تا 5 
سال

7-4-5-6- انتشار حکم قطعی در رسانه ها

7-	شرايط	الزم	جهت	اعمال	تعليق	مجازات	
1-7-	در	قانون	مجازات	عمومی	1304:

1- 1-7- جرم از نوع جنحه باشد( )جرايم كم اهميت( )ماده ی 46(
2-1-7- محکوم به جنحه سابقه ی ارتکاب جرايم جنحه يا جنايات منتهی به محکوميت قطعی 

نداشته باشد )ماده ی 46(
اجتماعی  و  فردی  و شخصيت  اخالق  نظر  از  محکومٌ عليه  پيشينه ی  شهرت  3-1-7-حسن 

وخانوادگی )ماده ی 46(
4-1-7- عدم ارتکاب جنحه يا جنايت در طول دوره ی تعليق )ماده ی 48(

5-1-7- در صورت ارتکاب جنحه يا جنايت جديد در طول دوره ی تعليق و صدور حکم 
محکوميت قطعی در اين خصوص عالوه بر مجازات جرم اخير، مجازات اوليه )تعليق( نيز اجرا و 

مجازات تکرار جرم را مطابق قانون متحمل خواهد شد. 
2-7- در قانون تعليق اجرای مجازت مصوب 1346:

1-2-7- جرم از نوع جنحه يا جنايت )كمتر از مجازت حبس مجرد( باشد )ماده ی1(
2-2-7- مجازات ازنوع حبس تأديبی و يا غرامت )جزای نقدی( و يا هردو باشد )ماده ی1(
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3-2-7- مدت تعليق دو تا پنج سال است.
4-2-7- عدم پيشينه محکوميت مؤثر كيفری و يا در صورت سابقه محکوميت كيفری، به جهتی 

از جهات قانون، محکوميت و آثار آن زائل شده باشد. 
5-2-7- وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکومٌ عليه كه حاكی از حسن شهرت باشد. 

6-2-7- شرايط و اوضاع و احوال مؤثر در ارتکاب جرم كه نظر قاضی را در اعمال تعليق 
جلب كند. 

7-2-7- تعهد به اجرای دستورات دادگاه و در پيش گرفتن زندگی شرافتمندانه در طول دوره ی 
تعليق. 

بر دادگاه در  به پرداخت جريمه ی نقدی و محرزبودن آن  8-2-7- عدم استطاعت محکوم 
محکوميت های جزای نقدی. 

9-2-7- در صورت توأم بودن محکوميت جزای نقدی با حبس تأديبی، فقط مجازات حبس 
قابل تعليق خواهد بود. 

11-2-7- برحسب ضرورت و تشخيص دادگاه، محکوم ملزم به اجرای دستورات مندرج در 
قرار تعليق در مدت تعليق می باشد )موارد شش گانه ی ماده ی 5 اين قانون(. 

12-2-7- دادگاه هنگام صدور حکم تعليق آثار عدم تبعيت از دستورات دادگاه را صريحاً به 
محکومٌ عليه اعالم و به او تفهيم خواهد نمود كه اگر در مدت تعليق، مرتکب جنحه يا جنايت با 
محکوميت مؤثر شود عالوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره ی او اجرا خواهد شد. 
14-2-7- مقررات مربوط به تعليق در تعدد جرايم جنحه يا جنايت قابل اجرا نيست )ماده ی 16(. 

3-7-	در	قانون	راجع	به	مجازات	اسالمی	1361:
1-3-7- جرم بايد از جمله جرايم موجب تعزير باشد. تعليق در ساير جرايم ممنوع است مگر به 

حکم قانون وشرع )ماده ی 40(. 
2-3-7- مدت تعليق دوتا پنج سال )ماده ی 40(

4-3-7- عدم سابقه ی محکوميت كيفری مؤثر محکومٌ عليه، در صورتی كه سابقه ی محکوميت كيفری 
داشته باشد به جهتی از جهات قانونی محکوميت و آثار آن زائل گرديده باشد )بند الف ماده ی 40(. 

5-3-7- وضع اجتماعی و سوابق زندگی آبرومندانه محکومٌ عليه و نيز اوضاع و احوال مؤثر در 
ارتکاب جرم، تعليق اجرای مجازات را ايجاب كند )بند ب ماده ی40(. 

6-3-7- محکومٌ عليه تعهد نمايد كه در طول دوره ی تعليق زندگی شرافت مندانه ای را در پيش 
گرفته و دستورات دادگاه را اجرا نمايد )بند ج ماده ی 40(. 

8-3-7- در صورت توأم بودن جزای نقدی با محکوميت حبس تعزيری، فقط مجازات حبس 
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قابل تعليق است. )تبصره ی 1 ماده ی 40(
11-3-7- مدت تعليق بر حسب نوع جرم، شخصيت محکوم و شرايط و اوضاع و احوال مؤثر 

در ارتکاب جرم تعيين خواهد شد. 
12-3-7- در صورت داشتن سابقه ی تعليق، چنانچه دادگاه بدون توجه به آن مجازات محکوميت 
جديد را معلق كرده باشد. پس از اطالع از آن، حکم تعليق اخير لغو و مجازات مربوط به موقع اجرا 

گذاشته خواهد شد. )تبصره ی 9 ماده ی 40(
13-3-7- محکوم مرتکب جرايم متعدد نشده باشد. )تبصره ی 11 ماده ی 40(. 

4-7-	در	قانون	مجازات	اسالمی	1370:
1-4-7- فقط محکوميت های تعزيری و بازدارنده قابل تعليق است و در ساير محکوميت ها ممنوع 

است )صدر ماده25(. 
2-4-7- مدت تعليق دو تا پنج سال است كه بسته به نظر و تشخيص دادگاه است )صدر ماده ی 25(. 
3-4-7- محکومٌ عليه نبايد سابقه ی محکوميت قطعی به مجازات های حدی، قطع يا نقص عضو، 
حبس بيش از يک سال در جرايم عمدی، جزای نقدی به مبلغ بيش از دو ميليون ريال و محکوميت 

قطعی دوبار يا بيشتر به علت جرايم عمدی با هر ميزان، داشته باشد )بند الف ماده ی 25(. 
4-4-7- اوضاع و احوالی كه در ارتکاب جرم مؤثر است.

5-4-7- جزای نقدی چنانکه به تنهايی مورد حکم دادگاه باشد قابل تعليق است)ماده ی 26(. 
6-4-7- مدت تعليق با توجه به مفاد ماده ی 25 و بندهای 2 تا 6 ماده ی 22 اين قانون 2 تا 5 

سال است. 
8-4-7- دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال محکومٌ عليه و محتويات پرونده اجرای 
دستور يا دستورات مندرج در بندهای شش گانه ی ماده ی 29 قانون فوق الذكر را از محکومٌ عليه 

بخواهد و محکومٌ عليه مکلف به اجرای دستورات دادگاه می باشد. 3

5-7-	در	قانون	مجازات	اسالمی	مصوب	1392:
در اين قانون طبق ماده ی19 و 46 شرايط اعمال تعليق را می توان به شرح ذيل بيان كرد:

انواع مجازات های حبس  تا هشت كه شامل  تعزيری درجه سه  1-5-7- درمحکوميت های 
تعزيری مقرردر ماده 19 اين قانون را شامل می شود جرم ارتکابی نبايد از جمله جرايم مندرج در 

3. دستورات مندرج در ذيل ماده ی 29 قانون مجازات اسالمی )1370(: الف- مراجعه به بيمارستان... . برای درمان بيماری يا اعتياد. 
ب- خودداری از اشتغال به كار يا حرفه معين. ج- اشتغال به تحصيل... . . د- خودداری از تظاهر به ارتکاب... . ه- خودداری از رفت 

و آمد به محل های معين ومعرفی خود در مدت های معين به شخص يا هرمقامی كه دادستان تعيين می كند. 
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ذيل ماده ی 47 باشد )ماده ی 19 و 46(.4
3-5-7- احراز شرايط مندردرماده ی 38 )جهات تخفيف( كه اين شرايط برای اعمال تعويق 
صدور حکم و تعليق اجرای مجازات نيز الزم است )از قبيل گذشت شاكی يا مدعی خصوصی- 
همکاری مؤثر متهم در شناسايی شركا و معاونين جرم و يا وضعيت حاكم بر ماده ی 39 اين قانون. 
4-5-7- مدت تعليق يک تا پنج سال است. اين محدوده زمانی در قوانين جزايی قبلی دو تا 5 

سال بود. 
 5-5-7- دادستان يا قاضی اجرای احکام كيفری نيز صالحيت درخواست تعليق مجازات از 
دادگاه صادر كننده حکم قطعی مجازات را دارند. مشروط بر اينکه يک سوم مجازات مربوط، اجرا 
شده باشد. نيز محکوم خود نيز از طريق دادستان يا قاضی اجرای احکام كيفری در صورت احراز 

شرايط فوق الذكر و اجرا شدن يک سوم مجازات، می تواند درخواست تعليق مجازات نمايد. 
6-5-7- پيش بينی اصاًلح مرتکب )بند ب ماده ی40(

7-5-7- جبران ضرر و زيان يا برقراری ترتيبات جبران آن )بند پ ماده ی40(
8-5-7- فقدان سابقه ی كيفری مؤثر)بند ت ماده ی40(

9-5-7- در تعليق ساده، پيش بينی عدم ارتکاب جرم جديد و تعهد كتبی محکوم مبنی بر عدم 
ارتکاب جرم جديد در مدت معين شده و در تعليق مراقبتی عالوه بر اين شرط، رعايت يا اجرای 

دستورات و تدابير مندرج در ذيل ماده ی 42 و 43 ازسوی دادگاه، شرط است.5
10-5-7- در صورت صدور قرار تأمين جهت اعمال تعليق نسبت به محکوم محبوس، قرار 

مذكور نبايد به بازداشت وی منتهی شود. 
12-5-7- دستور اجرای يک يا چند مورد از موارد ذيل ماده ی 43 نبايد در زندگی محکوم يا 

خانواده ی وی اختالل اساسی ايجاد كند.6
13-5-7- در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدی موجب ديه يا تعزير تا 
درجه ی هفت در طول دوره ی تعليق، دادگاه قرار تعليق را لغو و مجازات مندرج در حکم محکوميت 
قطعی معلق شده و مجازات جرم جديد را به موقع اجرا می گذارد )ماده ی 54 قانون مجازات اسالمی 

مصوب 1392(. اين موضوع بايد هنگام صدور قرار تعليق به طور صريح به محکوم اعالم شود. 
تعليق  دوره ی  در  مکلف شده  و  معلق شده  او  مجازات  كه  محکومٌ عليه  چنانچه   -7-5-14
دستورات مقرر از سوی دادگاه را اجرا يا رعايت كند. در صورت عدم اجرای دستورات مذكور، 

4. ماده ی 47: صدور حکم واجرای مجازات درمورد جرايم زير وشروع به آن ها قابل تعويق وتعليق نيست: الف( جرايم عليه امنيت 
داخلی وخارجی كشور، ... ب( جرايم سازمان يافته، ... پ( قدرت نمايی وايجاد مزاحمت با... . . ت( قاچاق عمده ی مواد مخدر يا...، 

ث( تعزير بدل از قصاص نفس، ... . ، ج( جرائم اقتصادی باموضوع جرم بيش از يکصدميليون ريال. 
5. توضيح در خصوص اين موارد در قسمت انواع تعليق داده شده است. 

6. ماده ی 43: »در تعويق مراقبتی، دادگاه... به نحوی كه در زندگی وی يا خانواده اش اختالل اساسی وعمده ايجاد نکند...«
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قاضی می تواند برای بار اول يک تا دو سال به مدت مقرر در قرار تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو 
و حکم محکوميت معلق را به موقع اجرا گذارد )ماده ی 50 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392(. 

برای بار دوم قرار تعليق لغو و مجازات حکم مذكور اجرا می شود. 
15-5-7- چنانچه قرار تعويق صدور حکم مرتکب لغو و حکم محکوميت صادر شود، حکم 

محکوميت اخير قابل تعليق نيست )تبصره ی ماده 44 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392(. 
16-5-7- قرار تعليق اجرای مجازات توسط دادگاه، ضمن حکم محکوميت يا پس از صدور 

آن، صادر می شود. 
18-5-7- در مواردی كه محکوميت قطعی كيفری به موجب قوانين اداری و استخدامی موجب 
انفصال است، در صورت تعليق اجرای حکم محکوميت مذكور، موجب انفعال نمی گردد مگر اينکه 

در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود. 
19-5-7- هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه خود يا به وسيله دادستان يا قاضی اجرای 
احکام كيفری مطلع شود كه محکومٌ عليه دارای سابقه ی كيفری مؤثر يا محکوميت های قطعی ديگری 
كه در بين آن ها محکوميت تعليقی وجود داشته و بدون توجه به آن ها اجرای مجازات معلق شده 

است، قرار تعليق را لغو می كند. 

8-	انواع	تعليق	و	ويژگی	آنها
در قانون جديد مجازات اسالمی مصوب 1392، قانون گذار صراحتاً تعليق اجرای مجازات را در 
ماده ی 48 به دو قسمت ساده و مراقبتی تقسيم و برای هر كدام شرايط و ويژگی هايی را قائل شده 
است كه مطابق با مقررات مربوط به تعويق صدور حکم ساده و مراقبتی می باشد. در سياست كيفری 
جديد، تعليق اجرای مجازات به عنوان يکی از نهادهای حقوق كيفری، تدبيری در جهت كيفرزدايی 
محسوب شده و آثار مطلوبی نيز در بردارد. اين تدبير عمدتاً به دو نوع: 1-تعليق ساده و 2- تعليق 

مراقبتی طبقه بندی می شود. 

1-8-	تعليق	ساده
در اين نوع تعليق كه از سال 1891 وارد قانون جزای فرانسه شد )كه قانون مجازات ايران نيز به 
نوعی اقتباس از قانون جزايی فرانسه است(، ضمن صدور حکم محکوميت كيفری قطعی و تعيين 
مجازات، اجرای آن معلق می گردد. عموماً در تعليق ساده نظارتی بر محکومٌ عليه در طول دوره ی 
نبايد مرتکب جرم  تعليق انجام نمی گيرد و يا مکلف به انجام دستورات خاصی نيست و صرفاً 
جديدی در طول دوره ی تعليق شود )نجفی ابرند آبادی، تقريرات درس حقوق كيفری2، سال 79-
1378(. اين نوع تعليق در ماده ی 48 و بند »الف« ماده ی 41 مربوط به مقررات تعويق صدور حکم 
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كه طبق ماده ی 48 بر تعليق ساده ی اجرای مجازات نيز حاكم است از سوی قانون گذار در قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1392 پيش بينی شده است. 

2-8-	تعليق	مراقبتی	يا	تعليق	آزمايشی
اين نوع تعليق كه از سال 1958 وارد سيستم حقوق كيفری فرانسه شد خاص اشخاص حقيقی 
است )نه حقوقی(. مفهوم مراقبتی يا آزمايشی در اين نوع تعليق، گذراندن دوره ی تعليق همراه 
با نوعی كنترل و نظارت است و مدت آن در نظام های حقوقی مختلف، متفاوت است. در اين 
مدت، محکومٌ عليه تحت نظارت بوده و مکلف به انجام تکليفی می شود و در پايان دوره است كه 
محکوميت اش اجرا شده تلقی می گردد. در اين نوع تعليق محکوم موظف است نحوه ی دسترسی و 
نظارت بر خودش را تسهيل نمايد. نحوه ی امرار معاش خود را به قاضی اجرای حکم يا نماينده ی 
وی اعالم كند- هر گونه تغيير در نوع شغل خود را اعالم كند- هر گونه تغيير محل اقامت يا 
مسافرت را به قاضی اجرا يا نماينده ی وی اعالم نمايد. جهت مسافرت به خارج از كشور بايد از 
قاضی اجرا اجازه كسب كند. عالوه بر آن بايد دستورات مندرج در قرار تعليق را كه از انواع اقدامات 
تأمينی و تربيتی است اجرا نمايد )نجفی ابرند آبادی، تقريرات حقوق كيفری2، سال 79-1378(. اين 
نوع تعليق در ماده ی 48 مربوط به مقررات تعليق اجرای مجازات و بند ب ماده ی 41، ماده ی 42 و 
تبصره آن و ماده ی 43 مربوط به تعويق صدور حکم كه بر تعليق مراقبتی اجرای مجازت نيز حاكم 

است، از سوی قانون گذار در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 پيش بينی شده است. 

9-	موانع	تعليق	اجرای	مجازات
1-9-	در	قانون	مجازات	عمومی	1304	و	قانون	تعليق	اجرای	مجازات	1346

1- 1-9- در قانون 1304:
با توجه به شرايط و قلمرو تعليق مجازت كه شرح آن قباًل گذشت موانع اعمال تعليق در قانون 

مجازات عمومی 1304 به شرح ذيل است:
1-1-1-9- محکوميت های غير از حبس جنحه ای: در اين قانون صرفاً ارتکاب جرايم موجب 
حبس جنحه ای قابل تعليق است و جرايم موجب حبس جنايی و جزای نقدی قابل تعليق نيستند. 

)قسمت اول ماده ی 47(
2-1-1-9- وجود سابقه ی محکوميت به جنحه و جنايت با هر نوع مجازاتی مانع از اعمال 

تعليق است )قسمت دوم ماده ی 47(. 
3-1-1-9- سوء پيشينه ی فردی، خانوادگی و اجتماعی محکومٌ عليه )قسمت سوم ماده ی 47(

3-1-1-9- ارتکاب جنحه يا جنايت جديد در دوره ی تعليق )قسمت اخير ماده ی 48(. 
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2-1-9- در قانون تعليق اجرای مجازات 1346: 
1-2-1-9- جنحه يا جناياتی كه مجازات قانونی آن ها از نوع حبس مجرد باشد )ماده ی 1(. 

2-2-1-9- وجود سابقه ی محکوميت كيفری مؤثر محکومٌ عليه و يا زائل نشدن آثار آن. )بند 
»الف« ماده ی 1( 

3-2-1-9- سوءِ پيشنه ی فردی، خانوادگی و اجتماعی محکومٌ عليه كه حاكی از عدم امکان 
اصاًلح وی باشد. )بند »ب« ماده ی 1(

4-2-1-9- محکوميت به حبس بيش از يک سال. 
5-2-1-9- مجازات متخلفين از قوانين داروئی و غذايی و آرايشی و بهداشتی. 
6-2-9- مجازات واردكنندگان و يا سازندگان مواد مخدر و معاونت در آن ها. 

7-2-1-9- مجازات مرتکبين جرم اختالس، ارتشاء، جعل و يا استفاده از سند مجهول. )بندهای 
چهارگانه ی ماده ی 6(

8-2-1-9-محکوميت قطعی كيفری مؤثر جديد به واسطه ی ارتکاب جرايم جنحه ای و جنايی 
در دوره ی تعليق باشد. )ماده ی 10(

9-2-1-9- عدم اجرا يا رعايت دستورات دادگاه صادر كننده حکم محکوميت قطعی بدون عذر 
موجه برای بار دوم. )ماده ی 13(

2-9- در قانون راجع به مجازات اسالمی 1361
1-2-9- محکوميت های ناشی از مجازات های حد، قصاص و ديات )ماده ی 40 قانون راجع به 

مجازات اسالمی 1361(. 
2-2-9- وجود محکوميت قطعی كيفری مؤثر و يا زائل نشدن آثار آن به جهتی از جهات قانونی. 

)بند »الف« ماده ی 40(
3-2-9- سوء پيشينه ی زندگی فردی، خانوادگی واجتماعی محکومٌ عليه. )بند »ب« ماده ی 40(

4-2-9- اوضاع و احوالی كه معموالً و غالباً در چنان شرايطی كسی مرتکب جرم نمی شود. 
)قسمت اخير بند »ب« ماده ی 40(

5-2-9- مجازات واردكنندگان و سازندگان و يا فروشندگان مواد مخدر و معاونت در آنها. )بند 
1 تبصره ی 5 ماده ی 40(

6-2-9-ارتکاب جرم موجب تعزيرجديد در دوره ی تعليق كه موجب صدورحکم محکوميت 
كيفری قطعی مؤثر شود. )تبصره ی 8 ماده ی 40(

7-2-9- تعدد جرم )تبصره ی 11 ماده ی 40(
3-9- در قانون مجازات اسالمی مصوب 1370:

1-3-9- سابقه ی محکوميت قطعی به مجازات حد، قصاص نفس و ديات )ماده ی 25 قانون 
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مجازات اسالميمصوب 1370 و بند 1 و 2 آن(. 
2-3-9- سابقه ی محکوميت قطعی به مجازات قطع يا نقص عضو. )بند 2 قسمت الف ماده ی 25(
3-3-9- سابقه ی محکوميت قطعی به مجازات حبس بيش از يک سال در جرايم عمدی. )بند3 

ماده ی25(
4-3-9- سابقه ی محکوميت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بيش از دو ميليون ريال. )بند 4 ماده ی 25(
5-3-9- سابقه ی محکوميت قطعی دو بار يا بيشتر به علت جرايم عمدی با هر ميزان مجازات. 

)بند 5 ماده ی 25(
6-3-9- وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکومٌ عليه كه عدم اعمال تعليق را ايجاب كند. 

)قسمت اول بند »ب«(
7-3-9- اوضاع و احوالی كه معموالً و نوعاً كسی در چنين شرايطی مرتکب جرم نمی شود. 

)قسمت اخير بند »ب«(
8-3-9- عدم اجرا يا رعايت دستورات دادگاه صادركننده ی حکم تعليق در طول دوره ی تعليق 

بدون عذر موجه. )تبصره ی ماده ی 29(
9-3-9- مجازات واردكنندگان، سازندگان و يا فروشندگان مواد مخدر و معاونت در آن ها. )بند 

1 ماده ی 30(
10-3-9- مجازات مرتکبين جرم اختالس، ارتشاء، كالهبرداری، جعل استفاده از سند مجعول، 

خيانت در امانت، سرقت غيرحدی و آدم ربايی. )بند »2« ماده ی 30(
11-3-9- معاونت در جرايم مستوجب حد. )بند 3 ماده ی30(

12-3-9- ارتکاب جرايمی جديد از جرايم مندرج در ماده ی 25 اين قانون كه موجب محکوميت 
قطعی شود. )ماده ی 33(

13-3-9- محکوميت به ارتکاب جرايم عمدی متعدد يا احکام متعدد قطعی جرايم عمدی كه 
در بين آن ها محکوميت معلق نيز وجود داشته باشد. )ماده ی 36(

4-9-	در	قانون	مجازات	اسالمی	1392	
قانون گذار جمهوری اسالمی ايران در قانون جديد مجازات اسالمی مصوب 1392 اصاًلحات و 
تغييرات عمده ای را در بخش های مختلف نسبت به قوانين جزايی قبلی اعمال نموده است. از جمله 
در تقسيم بندی جرايم و مجازات ها و نهاد تعليق مجازات را نيز بر اساس درجه ی مجازات ها مورد 
شناسايی قرار داده است و مواردی را كه نمی توان اين نهاد حقوقی را اعمال كرد به شرح ذيل احصاء 

نموده است:
1-4-9- محکوميت به مجازات تعزيری درجه يک و دو. )با توجه به مفاد ماده ی 46(
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2-4- 9- سوء پيشينه ی زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی محکومٌ عليه. )ماده ی 40(
3-4-9- اوضاع و احوالی كه موجب ارتکاب جرم نمی شود.

4-5-9- سابقه ی محکوميت قطعی كيفری مؤثر كه حقوق اجتماعی محکومٌ عليه را سلب يا 
تحديدكرده باشد. )بند »ت« ماده ی 40(

5-5-9- قرار تعويق صدور حکم در خصوص جرمی لغو شده باشد. )تبصره ی ماده ی 44(
6-5-9- عدم احراز شرايط مقرر در ماده ي40 )بند الف تا ت(.7

نتيجه	گيری
 با توجه به نظرات انديشمندان حقوق كيفری، فالسفه، جرم شناسان و جامعه شناسان، كه طی مقاله 

حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، می توان نتيجه ی بحث را به شکل زير جمع بندی كرد:
1- امروزه هدف از اعمال مجازات ها اصاًلح و تربيت مجرم و بازپذيری اجتماعی او است. 
چنانچه اصاًلح و تربيت با توسل به تدابيری غير از اجرای مجازات ميسر باشد، ديگر اصراری به 

اجرای حکم محکوميت كيفری نيست. 
2- يکی از تدابير اصاًلح و تربيت مجدد، كه ضمن تهديد مجرم به اجرای مجازات مندرج در 
حکم محکوميت، مانع اجرای آن به طور موقت گشته تا در صورت حصول نتيجه مورد نظر، كاًل از 
مجازات معاف و يا در صورت عدم حصول نتيجه اجرا گردد، تعليق اجرای مجازات نام دارد كه به 

دو صورت ساده و مراقبتی اعمال می گردد. 
3- تعليق مجازت اولين بار در قانون مجازات عمومی 1304 مورد پيش بينی قانون گذار ايران 

قرار گرفته است كه بر اساس آن صرفاً مجازات جنحه ای تحت شرايطی قابل تعليق می شدند. 
4- در سال 1346 قانون تعليق اجرای مجازات تصويب و نواقص مربوط به قانون قبلی اصاًلح 
گرديد. دامنه ی اعمال تعليق در اين قانون عالوه بر جرائم جنحه ای، جرايم موجب مجازات جنايی 

كمتر از درجه دو را نيز در بر گرفت. 
5- مقررات مربوط به تعليق مجازات در قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب1361، تقليدی 
از قانون تعليق مصوب 1346 می باشد كه بر اساس آن كليه ی محکوميت های تعزيری به غير از 
مجازات های غير قابل تعليق )مندرج در بند يک تبصره ی 5 ماده ی 40 آن قانون( قابل تعليق می باشد. 
6- شرايط اعمال تعليق درقانون راجع به مجازات اسالمی1361 طوری است كه تعداد محدودی 

ازمحکوميت وجرايم را شامل می شود. 
7- در قانون مجازت اسالمی 1370 و قوانين جزايی قبل از آن، فقط دادگاه می تواند در صورت 

7. الف: وجود جهات تخفيف مقرر در ماده ی 38، ب: پيش بينی اصاًلح مرتکب، پ: جبران ضرر و زيان يا برقراری ترتيبات جبران، 
ت: عدم سابقه ی محکوميت مؤثر كيفری. 
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احراز شرايط تعليق، محکومٌ عليه را تحت پوشش اين نهاد حقوقی قرار دهد. محکومٌ عليه، دادستان 
و قاضی اجرای احکام كيفری از چنين اختياری، برخوردار نيستند. 

نواقص  و  محدوديت ها  شناسايی  با  سال 1392  در  ايران،  اسالمی  قانون گذار جمهوری   -8
مقررات مربوط به تعليق، گام های مثبتی در جهت رفع آن ها و با ميل به عدم اجرای مجازات های 
تعزيری در خصوص مجرمين قابل اصاًلح و با حسن سابقه ی فردی و اجتماعی، برداشته و به 
دادگاه، دادستان، قاضی اجرای احکام و محکومٌ عليه اجازه داده است تحت شرايط مقرر در اين 

قانون و پس از احراز شرايط الزم اقدام به صدور يا درخواست صدور قرار تعليق نمايند. 
9- قانون مجازات اسالمی92 ازنظر اينکه جهت اعمال تعليق، محکوم بايد حائز شرايط تخفيف 

نيز باشد نسبت به قوانين جزايی قبلی محدوديت بيشتری ايجاد كرده است. 
13- در قانون مجازت اسالمی 1392، با توجه به تعداد جرايم غيرقابل تعليق مندرج در ماده ی 

47، قانون گذار، مجازات جرايم محدودی را قابل تعيلق شناخته است. 
14-در قانون مجازات اسالمی1392، جرايم جديدی از قبيل خراب كاری در تأسيسات عمومی، 
جرايم سازمان يافته، اسيدپاشی، قدرت نمايی با چاقو، جرايم عليه ی عفت عمومی، ايجاد يا اداره ی 
مراكز فساد و فحشا، قاچاق مشروبات الکلی، سالح و مهمات و قاچاق انسان، تعزيرات بدل از 
قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی االرض، كليه ی جرايم اقتصادی با 
موضوع بيش از 100 ميليون ريال، شناسايی شده اند كه به دليل مخاطرات ناشی از آن ها وارتباط 
تنگاتنگ آن ها با نظم و امنيت عمومی واقتصادی قانون گذار مجازات آن ها را غيرقابل تعليق دانسته 

در حالی كه در قوانين جزای قبلی چنين نبوده است. 
15- درقانون مجازات اسالمی 1392، تعليق مجازات صراحتاً به دو صورت ساده و مراقبتی 

پيش بينی شده است. 
16- پيش بينی شرايط سخت برای اعمال تعليق نسبت به وضعيت محکوم در حين ارتکاب 
جرم )لزوم حائز شرايط تحفيف مجازات بودن، مندرج در ماده ی 38( عامل تحديد تعداد محکومين 

حائز شرايط می باشد. 
17- كيفرزدايی، كاهش تراكم جمعيت محبوسين، صرفه جويی در هزينه ی دولت در نگهداری 
زندانيان، اظهار اعتماد نسبت به شخص بزهکار و توجه به شخصيت مجرم و رويکرد به اصل 
فردی كردن مجازات ها و نيز به نوعی اجرای مجازات ها )به خصوص در تعليق مراقبتی( در محيط 
باز، جلوگيری ازهم پاشيدگی نظام خانوادگی محکوم، از دست دادن شغل محکوم، بازپذيری مجدد 

اجتماعی و اصاًلح و تربيت مجرم از محاسن تعليق می باشد. 
18- در خصوص معايب تعليق می توان گفت دوره ی تعليق محدود به يک دوره ی پنج ساله 
است كه قاضی در انقضای آن هيچ نقشی ندارد و ديگر اينکه تعليق مجازات از صالبت و كارآيی 
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جنبه ی قهرآميز و ارعابی كيفرها می كاهد و در اذهان عمومی نوعی تبرئه به حساب می آيد. در 
تعليق مراقبتی نياز به همکاری محکومٌ عليه با دستگاه قضايی و نمايندگانی كه از سوی اين دستگاه 
جهت نظارت روانی، اجتماعی، شغلی و حتی خانوادگی ضروری است، الزم است، چراكه تا مجرم 

نخواهد امر اصاًلح ميسر نخواهد بود. 
1- يکی از شرايط الزم جهت اعمال تعليق، وجود جهات تخفيف می باشد. اين بدان معناست 
كه اگر محکوم فاقد سابقه ی كيفری مؤثر حتی غيرمؤثر باشد و پيش بينی اصاًلح نيز برود و ضرر و 
زيان ناشی از جرم را جبران يا ترتيب جبران آن را داده باشد در صورت عدم وجود جهات تخفيف 
مشمول تعليق مجازات نخواهد شد. لذا ناچاراً بايد متحمل مجازات مندرج در حکم محکوميت 

بشود. 
2- يکی از مجازت های پيش بينی شده در قبال جرايم عليه عفتعمومی، شالق تعزيری )تا 74 
ضربه( است. اين مجازات نه جنبه اصاًلحی دارد و نه ارعابی، بلکه صرفاً جنبه ی سزادهی دارد كه 

با رويکرد فايده مندی مجازات ها مطابقت ندارد و در اين قانون غيرقابل تعليق اعالم شده است. 
1- حذف شرط بند الف )وجود جهات تخفيف مجازات( ماده ی 40 قانون مجازت اسالمی 
1392 از شرايط الزم جهت اعمال تعليق و در صورت ضرورت لحاظ اين بند بايد از اطالق خارج 

شود و به اين شکل اصاًلح شود: الف- وجود جهتی از جهات تخفيف. 
2- با توجه به اينکه شرايط مندرج در ماده ی 39 مشابه شرايط مندرج در ماده ی 40 قانون 
مجازات اسالمی 1392 است لذا در محکوميت های تعزيری درجه هفت تا هشت اعمال ماده ی 40 

ارجحيت دارد و ماده ی 39 مذكور زايد به نظر می رسد. 
3- به نظر می رسد موانع تعليق مجازات مندرج در ماده ی 47 قانون مجازات اسالمی 1392 را 
با اصاًلح ماده ی 46 اين قانون به اين صورت: ماده ی 46: »در جرايم تعزيری درجه سه تا هشت 
دادگاه می تواند در صورت وجود شرايطی مقرر برای تعويق صدور حکم، اجرای تمام يا قسمتی 
از مجازات از يک تا پنج سال معلق نمايد مگر اينکه تعليق آن ها به حکم قانون منع شده باشد... .« 
می توان حذف كرد و منع تعليق مجازات و جرايم مذكور در ماده ی 47 قانون فوق الذكر را به صورت 

موردی در فصول مربوطه آورد. 
4-در جرايم عليه عفت عمومی همه ی اقسام مجازات های مربوطه شامل منع از تعليق نباشد 

بلکه مجازات حبس و جزای نقدی را شامل شود. 
5- پيشنهاد می شود اصل قانونی بودن جرايم مجازات ها به اصل قانونی بودن جرايم و سياست های 
كيفری تغيير يابد، چرا كه با اعمال تدابيری غير از اجرای مجازات می توان در خصوص برخی از 

محکومين به اهداف مورد انتظار از اعمال مجازات دست يافت. 
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1-	تاثير	جنسيت	در	بزه	ديدگی	كودكان
بهره كشی جنسی در دختران اغلب بيشتر از پسران است و احتماالً پسران بيشتر توسط افراد بيگانه 
مورد سوء استفاده ی جنسی قرار می گيرند درحالی كه دختران بيشتر قربانيان زنای محارم هستند. 
)تامپسون، 1384: 529( ميانگين كودک آزاری حيطه ی عاطفی دختران به طور معنی داری بيشتر از 
پسران است در تحقيق »روس و همکاران«1 مشخص گرديد كه شيوع آزار جسمی در دانش آموزان 
پسر، بيشتر از دانش آموزان دختر می باشد. »شر و همکاران«2 نيز در پژوهشی به همين نتيجه رسيدند، 
»كوربی«3 )2000( معتقد است كه والدين برای تنبيه كودكان پسر غالباً از روش های خشن مانند تنبيه 
بدنی استفاده می كنند در حالی كه برای تنبيه دختران از روش های كمتر خشونت آميز مانند طرد، 
تحقير، بی توجهی و فريادزدن استفاده می كنند. )ويزه، 1387: 155( در پژوهش كودک آزاری در 
اصفهان، سال 1384؛ 53 درصد آزارشوندگان پسر و 47 درصد دختر بوده اند. )زرگر، 1388: 7( 70 
درصد از 200 كودک آزاری جنسی كه در آمار سال 86 ثبت شده، دختر بوده اند بدتر از همه اينکه 
57 درصد تجاوز را پدران موجب شده اند. )فروتن، 1388: 8( در بررسی سنجش نگرش والدين 

1. Ross
2. Scher
3. Corby

مروری بر مبانی جرم شناسی بزه ديدگی كودكان

مرتضی	كوهی	لوحه	سرا
كاظم	علي	پور	چسلي

علم بزه ديده شناسی دير هنگام وارد 
مطالعات جرم شناسی شد كه هدف 
برآورده كردن  صرفًا  نيز  اوليه اش 
طريق  اين  از  مجرميت  سياه  رقم 
سال  در   )73:1388 )فليزوال،  بود. 
برای  مندلسون  بنيامين   1947
»بزه ديده شناسی«  واژه  بار  نخستين 
 )26:1385 )قاسمی،  كاربرد.  به  را 
 5 خود  تحقيقات  در  مندلسون 
بزه ديدگان  از  اصلی  دسته ی 

را  دسته  يک  كه  می برد  نام  را 
كرد  توصيف  آرمانی«  »بزه ديده ی 
يعنی بزه ديده ی ناآگاه مانند كودک 
در   )31:1390 )رهامی،  بزه ديده. 
فرد،  آسيب پذيری  جرم شناسی؛ 
يکی از معيارهای اصلی طبقه بندی 
در بزه ديده شناسی نخستين است كه 
كودكان  بندی ها،  طبقه  از  يکی  در 
و نوجوانان بزه ديده بر پايه ی معيار 
آسيب شناسانه ی سن؛ از بزرگساالن 

)رايجيان  می شوند.  جدا  بزه ديده 
كه  كودكان   )27  :1384 اصلی، 
آسيب پذيرترين  از  يکی  جزو 
در  هميشه  هستند،  جامعه  اقشار 
در  خواه  گوناگون  افراد  معرض 
می گيرند،  قرار  اجتماع  يا  خانواده 
در حال حاضر گستردگی پديده ی 
موضوعی  كودكان،  بزه ديدگی 
نگرانی  موجب  و  بوده  جهانی 

فراوانی شده است. 

-	كارشناس	ارشد	حوق	جزا	و	جرم	شناسي	از	دانشگاه	آزاد	واحد	چالوس

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

مقدمه:
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نسبت به تنبيه بدنی كودكان كه بر روی 720 نوزاد ساكنان شهر تهران انجام شده دريافت شد كه 
زنان بيش از مردان دارای عکس العمل خشن هستند. )راهب، 1388: 91( 

2-	تأثيرطالق	يا	فوت	والدين)تک	والدی(4	بر	بزه	ديدگی	كودكان
طالق به عنوان يکی از مهم ترين آسيب های اجتماعی معمول و مولد برخی از مهم ترين آسيب های 
اجتماعی است. در ارتباط با پديده ی كودک آزاری به سهولت می توان تأثير فروپاشی خانواده در 
ارتکاب رفتارهای آزاردهنده نسبت به اطفال را مشاهده نمود. عدم ثبات در بنيان خانواده درحالت 
روش های تربيتی و رفتارهای سوءگرايانه در ايجاد كودک آزاری در اين گونه از خانواده ها نقش 
مهمی دارد. )ايروانيان، 1389: 112( طبق آخرين ارقام منتشره، ايران در ميان كشورهای جهان رتبه 
چهارم طالق و جدايی در خانواده ها را داراست. )نجفی توانا، 1382: 88( سازمان بهداشت جهاني 
احتمال داده است كه در طليعه ی هزاره سوم 50 درصد از فرزندان در خانوادهاي تک والدي به سر 
مي برند و نرخ طالق 7 برابر افزايش يابد. )كريمی، 1385:16( طبق آمار رسمي 8/5 تا 10 درصد 
از خانواده های ايراني داراي سرپرست زن هستند. )ابهری، 66:1380( خانواده هاي تک والدي بيش 
)والداوامرسون، 1374: 275( خانواده ي  را شامل مي شوند.  آمريکايي  از 20 درصد خانواده هاي 
تک والدی از دهه ی 1960 در مغرب زمين رواج روزافزون يافته است بنا بر پژوهش صورت گرفته، 
19 درصد جمعيت بريتانيا در سال 1991 در خانوادهای تک والدی می زيسته اند. )مور، 1381: 
34( زندگی و روابط كودكان والدينی كه طالق می گيرند به شدت از نظر اجتماعی، روانی و حتی 
حقوقی، دگرگون می شود. )تامپسون، 1384: 534( طالق و از هم پاشيدگی خانواده از عواملی 
است كه پی آمدهای ناهنجاری برای زنان و كودكان به جامانده از اين خانواده ی ازهم پاشيده به 
همراه دارد. ازهم پاشيدگی خانوادگی سبب می شود زن و كودک بدون تأمين مادی در جامعه رها 
شوند. )كشاورز، 1389: 8( نتايج پژوهشی حاكی است كه رابطه ی معناداری ميان طالق والدين 
»اورال«5  درپژوهش   )131:1386 )خوشابی،  دارد.  وجود  بی توجهی  و  جسمانی  كودک آزاری  و 
مشخص گرديد كه در 52 درصد از موارد آزار، گزارش شده والدين از هم جدا شده اند. »بتز«6 
در اين رابطه می نويسد »بچه هايی كه در خانواده های تک والدی بزرگ شده اند 77 درصد ريسک 
باالتری برای آزار جسمی و 80 درصد ريسک بيشتری برای آسيب های جدی ناشی از آزار جسمی 
و بی توجهی نسبت به كودكان دو والدی دارند«. 25 درصد كودک آزاری ها در خانواده های طالق 
اتفاق می افتد. )طاهری، 1386:174( »بلوم«، »بويل« و »آفرد« 7)1988( خبرهای دلسردكننده ای درباره 
4. Single- parent households
5. oral
6. bets
7. Boyle, Blum and Afford
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كودكان خانوادهای تک والد ارائه دادند. از 1800 خانوادهايی كه كودكان 6 تا 12 ساله داشتند، 304 
كودک در خانه های تک والدی زندگی می كردند. )حسين نژاد، 1381: 249( آمارها گويای آن است 
كه 43 درصد از والدين كودكانی كه مورد آزار قرار گرفته اند از يکديگر جدا شده اند و 38 درصد 
از آن ها با مسئله ی فوت پدر يا مادر روبرو شده اند به گونه ای كه 23 درصد از آن ها پدرشان فوت 
كرده است و 15 درصد آن ها مادرشان را از دست داده اند. )راهب، 1388: 94( برخي از كودكان 
ممکن است در يک خانواده ی خوب تک والدي زندگي بهتري داشته باشند تا در يک خانواده ی دو 
والدي، شواهد فزاينده اي نيز وجود دارد كه ازهم گسيختگي زناشويي، هم با واكنش هاي كوتاه مدت 
به تنش و هم مشکالت طوالني مدت سازگاري در كودكان ارتباط دارد. )بی كمبل، 175:1387( 
ساختار خانواده از عوامل مهم بزه ديدگی كودكان است كودكان در خانواده های تک والدی بيشتر 
از ديگر ساختارهای خانوادگی دچار سوءاستفاده هستند. )Heather. 2006:22(« »بليک سلی« 
)1989( معتقد است كه كودكان شش تا هشت ساله اغلب فکر می كنند كه طالق پدر و مادر تقصير 
آنان بوده است. اين كودكان به علت اضطراب، دچار عاليم تنی می شوند رفتارهای مشکل آفرينی را 
بروز می دهند يا افت تحصيلی پيدا می كنند. )تامپسون، 1384: 535( پسران از آسيب پذيری بيشتری 
برخوردارند؛ زيرا چنانچه پدر پس از فوت همسر يا جدايی والدين قصد تجديد فراش كند و در 
انتخاب همسر ويژگی های خاص محيط خانه را در نظر نگيرد، به طور حتم پديده ی سنتی نامادری 
و تنش ها، كنش ها و واكنش های متقابل و به تبع آن بروز ناهنجاری های رفتاری و اخالقی تکرار 
می شود كه به طور معمول دراين كشمکش ها هميشه كودكان مغلوب هستند در نتيجه تنها راه ممکن 

فرار از خانه است. )نيازی، 1387: 54(

	3-	تأثير	اعتياد	به	مواد	مخدر	يا	الكل	در	بزه	ديدگی	كودكان	
اعتياد به مواد مخدر يکی از بحران های واگير اجتماعی در ايران است و بديهی است كه آثار زيان بار 
اين امر، فراتر از شخص معتاد به ساير وابستگان و نزديکان وی از جمله كودكان نيز تسری پيدا 
می كند، علی رغم وجود حداقل دو و نيم ميليون كودک پدر معتاد در كشور كه مسلماً كودكان را در 
معرض مخاطرات بی شماری از نظر جسمی و روحی قرار دارند. )ايروانيان، 1389: 74( اعتياد را 
عادت كردن، خوگرفتن، خود را وقف عادتی نکوهيده كردن معنا كرده اند. )ملکی، 1385: 63( اعتياد 
به مواد و استفاده از داروهای غير مجاز و روان گردان نيز می تواند عاملی برای بروز خشونت های 
خانگی باشد بر اساس نظريه ی محروميت تهاجم، كليه ی رفتارهای پرخاشگرانه و به ويژه خشونت 
را ناشی از محروميت و نا اميدی می دانند و نشان داده اند كه انسان هايی دست به عمل خشونت 
می زنند كه تحت تأثير نوعی محروميت و ناكامی در دستيابی به هدف هايشان قرار داشته اند. )راهب، 
به دست  برای  از والدين معتاد است، زمان و تالش الزم  1388: 86( در خانواده هايی كه يکی 
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آوردن مواد و هم چنين پرداخت بهای آن برای فرد معتاد؛ بخش قابل مالحظه ای از اوقات و منابع 
مادی خانواده را تلف می كند به طوری كه اين افرد بايد وقت و پول زيادی را مصرف اعتياد خود 
كنند، شيوه ی زندگی افراد معتاد به احتمال بسيار زياد درهم و بدون ساختار است. كودكان والدين 
معتاد، غالباً توجه بسيار كمی از والدين خود دريافت می دارند. )دوست قرين، 1383: 319( اگر 
چه بيشترين كودک آزاری از سوی والدين غيرمعتاد )59 درصد( صورت گرفته اما پدران معتاد، 
آزار نسبت به كودكان را با درصد بااليی )33/9 درصد( اعمال می كنند مادران معتاد كودک آزار، در 
پژوهشی تنها 2/8 درصد موارد كودک آزاری را به خود اختصاص داده اند و پدران و مادرانی كه هر 
دو معتاد بوده و نسبت به كودكان خود آزار نشان داده اند 4/3 درصد نمونه را در برداشته اند. )زرگر، 
1388: 7( هنگامی كه اعتياد در والدين وجود داشته باشد دو خطر عمده فرزندان را تهديد می كند 
اول معتادشدن كودكان در خانواده و دوم وادار كردن كودكان به اعمال خالف، جهت كسب درآمد 
مثل فروش مواد مخدر و... است. )فرقانی رئيسی، 1387: 147( الکل كامل ترين سم برای سلسله 
اعصاب و زهری است بی هوش و خواب آور؛ الکل دستگاه فرماندهی بدن يعنی عالی ترين اعمال 
مغزی را ضعيف می سازد يا آن را فلج نموده و از كار می اندازد. )كی نيا، جلد دوم، 1386: 1000( 
گاهی اوقات اگر خانواده نياز به پولی داشته باشد پدر و مادر الکلی آن قدر ذهنشان متوجه مشروب 
و الکل است كه به نيازهای جسمی فرزندشان توجهی ندارند پدر و مادری كه كنترل زندگی خويش 
را از دست داده اند و اغلب از خودشان متنفرند نخواهند توانست نياز فرزندشان را با محبت، تعلق 
و امنيت برآورده سازند. اين قبيل كودكان اغلب قربانی بهره كشی و بی توجهی هستند زندگی آن ها 
سامان مند نيست، تربيت درستی ندارند و پيوسته در معرض درگيری ها و نزاع های درون خانواده قرار 
دارند، خانواده های الکلی اغلب به عنوان خانواده هايی لجام گسيخته كه صميميت و عطوفت پدری 
يا مادری در آن ها يافت نمی گردد توصيف می شوند. )تامپسون، 551:1384( اولياء معتاد در شرايط 
»نئشگي« بسيار بخشنده و مهربان مي شوند و بچه ها را با بخشش و نوازش افراطي و وعده هاي واهي 
وابسته مي كنند و در حالت خماري سرشار از خشم و غضب غيرقابل تحمل يا در كمال بي تفاوتي 
نسبت به نزديکان خود هستند. )نجفی ابرندآبادی، جلد دوم، 1384: 365( نتايج تحقيقات مؤسسه ی 
جرم شناسی استراليا تأثير گسترده ی الکل و مواد مخدر در ظهور كليه اشکال رفتارهای آزار دهنده 
نسبت به كودكان را به اثبات رسانيده است. )ايروانيان، 1389: 104( وابستگی به مواد مخدر و يا 
الکل يکی از بزرگترين زمينه ها و مؤلفه های وقوع كودک آزاری در جامعه محسوب می شود. برخی 
از پژوهش های صورت گرفته، شيوع كودک آزاری در افراد وابسته به مواد افيونی را 81/9 درصد 
برآورد نموده اند كه حاكی از وجود تفاوت معناداری است. يافته های تحقيق مذكور، علت اين تمايز 
را در ضعف كنترل های تکانه ای، پايين بودن آستانه ی عمل، تحرک پذيری و بی ثباتی خلقی به ويژه 
در هنگام بروز سندرم قطع مواد، شيوع اختالالت روانی، پايين بودن مهارت های الزم در جهت 
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مقابله با بحران در نزد اين گونه اشخاص دانسته است. )همان: 110( اكثر جرايم سوءرفتار با كودكان 
و تمامی جرايم شديد اثر اين دسته جرايم از والدين الکليک سرزده است. )كی نيا، جلد دوم، 1386: 
1011( خانواده اي كه بر اثر اعتياد به الکل يا مواد مخدر به فساد كشانيده شود نه تنها نمي تواند 
كودكان سالمي پرورش دهد بلکه رفتار آنان الگويي براي فرزندان می شود. )خليلی شورينی، 1377: 
181( 42/2 درصد از كودكان آزارديده دارای پدر معتاد، 6/3 درصد شاهد اعتياد هر دو والد خود 
بوده اند و از اين موضوع رنج كشيده است. )بهاری، 1386: 148( پژوهش ها بيانگر اين است كه 
در طی زمان های مصرف مواد مخدر و الکل، اعمال كودک آزاری بيشتر است. )جوانفر، 1385: 4( 
در خانواده های الکلی با انواع بدرفتاری ها روبه رو هستيم، بر اساس برآوردهای موجود دو سوم 
فرزندان خانواده های الکلی مورد تجاوز و تهاجم جسمانی قرار می گيرند و حدود 50 درصد پدرانی 
كه مرتکب زنای با محارم می شوند الکلی هستند. )ژوبرت، 1383: 147( لئوناردو جاكوب )1988( 
نشان دادند كه 40 درصد بزرگساالنی كه مالک های مربوط به رفتارهای آزار جسمی كودک را از 
خود نشان داده بودند مبتال به اختالل مصرف دارو و الکل در طول زندگی شان بوده اند. )بهاری، 

)3 :1386

4-	اثربخشی	محيط	اقتصادی	بر	بزه	ديدگی	كودكان
سوءرفتار عليه كودک در جوامع فقير؛ جوامعی كه نقش خانواده در آن كم رنگ است و حمايت های 
اجتماعی و قانونی وجود ندارد بيشتر ديده می شود )كاظمی، كردی نژاد، 1387: 293( در تمام سطوح 
اقتصادی؛ پديده ی كودک آزاری است اما اگر از طبقات فرا دست جامعه بسوی طبقات فرودست جامعه، 
پيش رويم؛ احتمال وقوع آن يا گزارش دهی آن بيشتر می شود. )مالجو، 1389:250( كودكان جنوب 
شهر نسبت به كودكان شمال شهر اظهار داشته اند بيشتر مورد تنبيه بدنی قرار گرفته اند. )دريجانی، 
1384: 10( در يک مطالعه ی ملی در آمريکا )1993( كودكان خانواده های دارای درآمد ساليانه پايين تر 
از 15000 دالر با كودكان خانواده های دارای درآمد باالتر از 30000 دالر مقايسه شدند. يافته ها نشان 
داد كه كودكان گروه اول 22 بار بيشتر از كودكان گروه دوم احتمال دارد در معرض بدرفتاری باشند. 
)بهاری، 1386: 148( بنا به عقيده ی جرم شناسان شرايط اقتصادی و فقر و بيکاری مستقيماً از عوامل 
جرم زا نيستند و فقط به صورت غيرمستقيم ممکن است از موجبات بزه كاری باشند. )بهبودی، 6:1379( 
»ميلنر«8 )1992( نشان داد كه نمرات كودک آزاری به طور معناداری با دو عامل درآمد و سطح والدين 
رابطه دارد، نتايج پژوهش افالک فر )1375( بر روی 112 كودک كه به بخش روان پزشکی اطفال مراجعه 
كرده بودند حاكی از آن است كه وضعيت اقتصادی- اجتماعی ضعيف با شيوع باالتر كودک آزاری 
ارتباط دارد. ضمن آنکه شايع ترين نوع آزار، آزار جسمی و شايع ترين آزار جسمی، كتک شديد منجر 
8. Milner. J. S
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به اختالالت جسمی می باشد. )زرگر، 1388: 3( بررسی تفاوت ها در درآمد خانواده با هم تأثيراتی كه 
بر سبک زندگی افراد دارد، اين تغييرات در دوره كودكی را به روشنی می تواند به نمايش بگذارد. )مور، 
1381: 122( بعضی با محور قلمداد كردن اقتصاد و اعتقاد به نوعی جبر اقتصادی را موجب اختالالت 
رفتاری دانسته و بزهکاری را نتيجه ي قهری آن می دانند. محور تلقی نمودن فقر، بی توجهی به نقش 
ساير عوامل در انحرافات اجتماعی، خروج از قواعد و اصول حاكم بر يک تحقيق علمی است. )نجفی 
توانا، 1382: 95( در پژوهشی ميزان نوع كودک آزاری و بی توجهی را در 2240 دانش آموز دبيرستانی 5 
منطقه جغرافيايی آموزش و پرورش شهر تهران با يک طرح زمينه يابی توصيفی مورد بررسی قرار دادند، 
آزار جسمی با وضعيت اقتصادی دانش آموزان نيز ارتباط داشت، يعنی دانش آموزان دارای وضعيت 
 LSD بد اقتصادی بيشتر مورد آزار جسمی قرار گرفته بودند. )جاهد، 61:1387( نتايج آزمون پيگردی
نيز حاكی از اين است كه ميانگين ميزان خشونت عليه كودكان به تفکيک درآمد والدين در افرادی كه 
كمتر از 500 هزار تومان درآمد دارند بيشتر از افرادی است كه بين 500 تا يک ميليون تومان درآمد 
دارند پس عکس اين قضيه هم صادق است افرادی كه باالی يک ميليون تومان درآمد دارند همان 
اندازه از افرادی كه بيش از 500 تا يک ميليون تومان درآمد دارند كمتر مرتکب خشونت شده اند به 
عبارت ديگر با كاهش در آمد والدين ميزان خشونت عليه كودكان افزايش می يابد. )كفاشی، 1389: 
101( »جيمز گاربارينو« و»دبوراشرمن«9 ، دو محله را كه از نظر تركيبات نژادي، اجتماعي و اقتصادي 
مشابه بودند ولي در مورد ميزان بدرفتاري با كودک به طور محسوسي تفاوت داشتند شناسايي كردند در 
محله ی پرخطر در هر هزار خانواده، 130 مورد با كودكان بدرفتاري مي كردند ولي در محله ي كم خطر 
تنها 15 مورد بدرفتاري با كودک گزارش شد. )هترينگتون، 1373: 131( بدرفتاري با كودک در طبقه 
پايين بيش از طبقات متوسط معمول است ولي وقتي چنين مواردي در خانواده هاي طبقه متوسط اتفاق 
مي افتد كمتر توجه مقامات را به خود جلب مي كند. )هنری ماسن، 1374: 426( فقر احتماالً با ديگر 
عوامل اجتماعی، فرهنگی، چون خانه ی نامناسب و بيکاری، عوامل خانوادگی چون افزايش ناهماهنگی 
و تنش و عوامل بيولوژيکی چون سوءتغذيه و مراقبت نامناسب دوران قبل از تولد و افزايش آمادگی 
به بيماری مربوط می باشند. )لسک، 1377: 35( سرپرست خانوادهای فقير چون غالباً بی سواد هستند 
ناگزيرند برای تأمين مايحتاج زندگی به كارهای خشن و خسته كننده تن در داده و از صبح تا شام در 
بيرون از منزل كار كنند وقتی به منزل برگردند در مقابل تأمينات فرزندان با تهديد و خشونت، آنان 
را آرام ساخته و فرزندان برای تحصيل وسايل آسايش و رفاهی كه می بينند كه ديگران دارند، و او به 
واسطه ی درآمد قليل خانواده از آن محروم است، احساس نوعی نياز می كند و ممکن است دست به 
ارتکاب جرم بزنند. )شامبياتی، 1384: 237 ( انسان فقير در اثر در آمد ناچيز و نامطلوب به اين وضع 
تهيدستی رسيده است شخص فقير می بيند كه ديگران از همه تأمينات زندگی برخوردار بوده ولی او از 
9. Garbarinio and Sherman. D
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ابتدائی ترين وسيله ی امرار معاش محروم و بالنتيجه حس كينه و نفرت در او شعله ور شده و جامعه را به 
آتش می كشد. )همان: 239( همان گونه كه اغلب جرم شناسان معتقدند، عامل اقتصاد در حد خود عامل 
بزهکاری افراد نيست. )همان: 240( در ايتاليا خانوادهاي فقير 60 درصد جمعيت را تشکيل مي دادند 
اما جرايم آنان 85 تا 90 درصد كل جرايم بوده است، »هيلدگارد هتزر«10 روانشناس رشد در 1929 
است و در تحقيق خود تحت عنوان »كودكی و فقر« نشان داده است كه كودكان خانواده های ثروتمند و 
فقير از لحاظ كارايی هوشی، تکامل كالمی، رفتارهای بازی و عاليق خود در دوران كودكی با يکديگر 

تفاوت هايی دارند. )اعزازی، 1380: 180( 

 }نمودار شماره 1- توزيع درصد كودک آزار ديده بر حسب سطح درآمد خانواده )پور رفيعی، 118:1390({

مادرهای طبقه پايين جامعه معموالً با كودكان خود كم صحبت می كنند عاليق و محبت خود را 
به كودک نه از طريق كالم بلکه با رفتار نشان می دهند. به ندرت عواطف و احساسات خود را برای 
كودک تشريح می كنند و تنبيهات كودک معموالً به شکل تنبيه بدنی، همراه با پرخاشگری و بدون 

توضيح علت تنبيه به كودک است. )اعزازی، 1380: 181( 

5-	تأثير	تحصيالت	والدين	)آزار	دهندگان(	بر	بزه	ديدگی	كودكان	
علم و دانش مانند چراغی است كه برای درک بهتر مجهوالت مؤثر و تسهيل كننده ارتباطات و تفهيم 
بين افراد بوده است. آمارها حکايت دارد كه نرخ بزهکاری در ميان افراد بی سواد بيشتر و هر چه 
درصد تحصيالت آموزشی افراد باالتر باشد بزهکاری روند نزولی را نشان می دهد. نقش سواد و 
تحصيالت والدين نيز در مراحل رشد شخصيتی و اجتماعی اطفال مؤثر است والدين تحصيل كرده، 
توانايی بيشتری نسبت به حل نيازهای روحی و معنوی اطفال خود داشته و با تجهيز به دانش روز از 
10. Hildegard Hetzer
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جمله روان شناسی تربيتی، فرزندان خود را در مسير جامعه پذيری مساعدت مؤثرتری خواهند نمود. 
مطالعات ميدانی نشان می دهد كه اكثر مددجويان نوجوان دارای والدين بی سواد و يا كم سواد و 
دارای تحصيالت پايين بوده اند و از ميان 80 مددجوی نوجوان در كانون اصاًلح و تربيت شهرستان 
سنندج 69 درصد دارای پدر بی سواد و 86 درصد مادر بی سواد بوده اند و اين ميزان برای مددجويان 
كانون اصاًلح و تربيت تهران به ترتيب 30 و 39/17 درصد بوده است. )نجفی توانا، 1382: 92( 
در پژوهشی مشخص گرديد كه تفاوت معنی داری ميان پايه های تحصيلی و بروز كودک آزاری در 
حيطه ی آزار عاطفی وجود دارد اما تفاوت معنی داری از لحاظ آزار جسمی و بی توجهی بدست 
نيامد. )ويزه، 1387:158( يافته تحقيق ديگر اين است كه تحصيالت پايين والدين به عنوان يک 
عامل مؤثر در بروز كودک آزاری نقش داشته است، هر چه تحصيالت والدين پايين تر باشد ميزان 
كودک آزاری بيشتر است به طوری كه 34/3 درصد والدين كودک آزار بی سواد و 10/6 درصد دارای 
تحصيالت دانشگاهی بودند اين نتيجه با يافته »ميلز« )1992( كه نشان داد نمرات كودک آزاری به 
طور معناداری با دو عامل درآمد و سطح سواد والدين مرتبط بوده و با نتايج پژوهش افالک فر 
)1375( نيز كه با مطالعه ی مراجعين بخش های روان پزشکی اطفال، پايين بودن تحصيالت والدين را 
به عنوان يکی از عوامل مؤثر در بروز كودک آزاری متذكر شده بود همخوانی دارد. )زرگر، 1388:9( 
نتايجی 42 درصد والدين بی سواد و 15 درصد والدين دارای تحصيالت دبيرستان و  بر اساس 
باالتر با تنبيه بدنی شديد موافق بودند. )خوشابی، 1386: 130( در پژوهشی ديگر، بين تحصيالت 
پدر و تنبيه بدنی كودكان رابطه ی معناداری بود. )دريجانی، 1384: 8( سطح تحصيالت والدين 
رابطه ی معکوسی با كودک آزاری دارد به گونه ای كه عدم داشتن تحصيالت، منجر به بروز بيشترين 
كم ترين  والدين،  دانشگاهی  تحصيالت  داشتن  و  است  شده  درصد(   34/1( كودک آزاری  ميزان 
تعداد كودک آزاری )10/6( درصد را منجر شده است. )زرگر، 1388: 7( در شيوع كودک آزاری از 
نوع بی توجهی رابطه ی معناداری ميان تحصيالت پدران و شيوع كودک آزاری عاطفی وجود دارد. 
)خوشابی، 1386: 123( ميان تحصيالت مادران و شيوع كودک آزاری از نوع بی توجهی رابطه ی 
معناداری وجود دارد. )همان: 124( در پژوهش های كه در مورد كودک آزاری كرده اند، بيکاری و 
تحصيالت پايين پدر را عامل های مؤثری بر كودک آزاری نشان داده اند. )همان:100( وقوع بيشتر 
آزار در خانواده های دارای تحصيالت پايين را می توان ناشی از فقدان دانش و آگاهی كافی آن ها از 
فرآيند رشد و تکامل كودک و نيازهای جسمی و عاطفی كودک دانست. عالوه بر اين، والدين دارای 
تحصيالت پايين بيشتر متعلق به طبقات پايين و محروم جامعه بوده كه احتمال شکل گيری و تسريع 
الگوهای بدرفتاری در آن ها بيشتر است. در اين رابطه بيان شده كه بين ميزان تحصيالت كم والدين 
و سوء رفتار، ارتباط قوی وجود دارد. )همان: 131( در پژوهشی بين ميانگين نمره ی ميزان خشونت 
عليه كودكان به تفکيک تحصيالت والدين تفاوت معنی داری وجود دارد بنابراين نمره افرادی كه 
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تحصيالت ديپلم و فوق ديپلم دارند از افرادی كه تحصيالت فوق ليسانس دارند بيشتر است، عکس 
اين قضيه نيز صادق است. )كفاشی، 1389: 98( اكثر مادران آزارگر، نيز مانند پدران؛ )31/3 درصد( 
از لحاظ تحصيالت فاقد سواد هستند 18/8 درصد در سطح ابتدايی و تنها 28/1 درصد ديپلم و 

31/1 درصد فوق ديپلم داشته اند. )بهاری، 1386: 145(

 }نمودار شماره 2- توزيع درصدی كودک آزار ديده بر حسب سطح تحصيالت سرپرست خانواده )پور رفيعی، 1390: 125({

6-	تأثير	محيط	مسكن	بر	بزه	ديدگی	كودكان
مسکن، محل سکونت اشخاص، استراحت گاه، محيط جمع شدن اعضاء خانواده و نوعی پناهگاه 
روحی محسوب می شود. مناسب نبودن مسکن يا فقدان امکانات الزم در آن اثرات گوناگون بر روابط 
اعضاء خانواده دارد. )نجفی توانا، 1382: 103( محيط مسکن كه محل سکونت و يا به اصطالح 
خانه است، جزء محيط اجتناب ناپذير به شمار مي رود زيرا هر فردي فعاليت هاي زيستي اوليه خود 
را از خانه يا محل سکونت آغاز و موجوديت خود را واقعيت مي بخشند. وضعيت و موقعيت محل 
سکونت به هر نحوي كه باشد در تعادل رواني كودک مؤثر است. )دانش، 1366: 247( در سال های 
اخير توجه زيادی به تأثير مکان های زندگی برای مثال آپارتمان های بسيار بلند شده است. با وجود 
اين نتايج مطالعات در پيامدهای روان پزشکی زندگی در بلوک های اين آپارتمان ها، قدری متضاد 
هستند. اين احتمال وجود دارد كه كيفيت خانه بيشتر از نوع آن با بيماری بزرگسال و مشکالت 
رفتاری دوران كودكی ربط دارد. )لسک، 37:1377( تأثيرات عامل مسکن را بر كودكان بايد از دو 
جنبه بررسی كرد يکی منطقه ای كه خانه مسکونی در آن واقع شده و ديگری كيفيت خود محل 
سکونت؛ در رابطه با منطقه ی مسکونی معموالً فضای سبز، امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی 
كم تر می باشد و ناسازگاری بيشتر است. چون امکانات تفريحی و سرگرمی برای جوانان به نسبت 
يعنی مساحت و  توانا، 1382: 103( دوم چگونگی محل سکونت  جمعيت كمتر است. )نجفی 
تعداد اتاق ها مورد توجه قرار می گيرد، محدوديت مساحت، طفل را در معرض خطرات و مسايل 
مختلف قرار می  دهد. ميانگين سن ساكنين مجموعه های مسکونی مبين حضور غلبه نسل جوان 
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است طبق برآورد آماری، 50 درصد مجموع ساكنين اين اماكن در فرانسه كمتر از 14 ساله بوده اند 
طبيعتاً تماس مداوم اطفال و نوجوانان در زيرزمين و حياط و فضای سبز اطراف محل مسکونی و 
قطع ارتباط روزانه والدين به ويژه پدران با فرزندان موجب فقدان كنترل و نظارت الزم بر اطفال و 
آزادی بی حد و حصر آنان می گردد. )همان: 105( عدم كفايت مسکن ممکن است آثار نامطلوبی در 
بر داشته باشد و به ويژه امکان دارد آثار شومی در حيات جنسی كودكان باقی گذارد. )كی نيا، جلد 
دوم، 1386: 703( وضع مسکن در زنا با محارم نقش مهمي ايفا می نمايد؛ در مواردي كه خواهر 
و برادر در دوره ی قبل از بلوغ و يا هنگام بلوغ در يک اتاق مي خوابند، اين خطر شديد تر است. 
)دانش، 1366: 193( هر چه فضاي محل سکونت نسبت به تعداد افراد ساكن آن كمتر باشد به علت 
خستگي والدين و سر و صداي زياد، محيط خانواده متشنج و اطفال به كوچه پناه مي برند. نظافت 
و طرز تزئين و لوازم و اثاث خانه در روحيه ی اطفال مؤثر و آنان را به محيط خانوادگي عالقه مند 
مي سازد. )همان: 247( مسکن خانوادگی نمودار اساسی سطح اجتماعی و اقتصادی والدين است و 

در حد وسيعی به محيط زندگی اجتناب ناپذير مربوط می شود. )بهبودی، 1379: 8(

 }نمودار شماره 3- توزيع درصد كودک آزار ديده بر حسب نوع محل سکونت. )پور رفيعی، 1390: 126({

	7-	بررسی	تأثير	بيكاری	يا	اشتغال	والدين	بر	بزه	ديدگی	كودكان	
بخش قابل توجهي از مادران در خارج از خانه به كار مي پردازند. در خانواده هايي كه درآمد شوهر 
كمتر از 3000 دالر است احتمال اينکه زن نيز كار كند بيشتر است. در سال 1974، اين موضوع در 
باب 55 درصد مادران طبقه پايين كه داراي فرزندان شش تا هفده ساله بودند هنگامي كه مادر، كار 
مي كند، به احتمال زياد مراقبت از كودک به عهده همسايه، خواهر و برادر مسن تر يا پيرترين عضو 
خانواده است. )رابينسون، 1377: 269( غيبت مادر از خانه و خالء ناشی از آن نمی تواند دور از نظر 
جامعه بماند و لذا پيدايی سازمان های مکمل از جانب دولت و حتی بخش خصوصی آغاز می گردد. 
ليکن سؤال مهم اينجاست كه آيا اين تدابير و اين سازمان های مکمل می توانند جانشين مادر گردد. 
)ساروخانی، 1388: 198( خانواده ها كودكانشان را در اوقات غيبت مادر از خانه و در قبال پرداخت 
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مزد به دست اشخاص غير می سپارند، بعضی آن ها را در پرورشگاه ها جای می دهند و برخی هم در 
خانه می گذارند كه خودسر به بار می آيند. )همان:199( مادران شاغلی كه فرزندان خردسال دارند به 
مرور زمان از برقراری هرگونه ارتباط اجتماعی به علت مشغله زياد كناره گيری می كنند؛ به مرور زمان 
نه تنها مادران بلکه كل خانواده تمايل به برقراری ارتباط با ديگران را از دست داده و كم كم موجب 
انزوای خانوادگی شده و همان طور كه بيان شد انزوای خانواده ممکن است يکی از علل زمينه ساز 
آزار كودكان در خانواده باشد. )جوانفر، 1385: 10( بعضی متخصصان معتقدند 15 تا 20 درصد 
كودكان، سال های اول و دوم دبستان كليددار خانه يا تنها فرد باقی مانده در خانه هستند و تقريباً 45 
درصد كودكان سال های باالتر دبستان نيز مدتی از روز را تنها و ول در خانه می گذرانند، »اروک 
و ورزييت« )1996( دريافتند كه بعضی از اين كودكان در فرآيند اجتماعی شدن دچار كاستی هايی 
هستند يا احساس ترس، انزوا و تنهايی می كنند. كودكان مزبور هم چنين از اين می ترسيدند كه مورد 
آسيب و صدمه قرار گيرند، ربوده شوند يا به نزاع و كتک كاری مجبور گردند. »پيترسون« )1989( 
پس از بررسی آثار موجود در اين زمينه به اين نتيجه می رسد كه در مواقع نبودن يک بزرگتر در خانه 
احتمال زيادی می رود كه كودكان به خودشان آسيب وارد كنند. )تامپسون، 1384: 555( برخالف 
عقايد معمول مبني بر اينکه اشتغال مادر به كودک آسيب مي رساند، شواهد نشان مي دهد كه ممکن 
است براي كودک فوايدي مهم داشته باشد، كودكان مادران شاغل در مقايسه با كودكان مادران 
خانه دار غالباً سازگاري شخصيتي و اجتماعي بهتري در مدرسه دارند. )هنری ماسن، 473:1374( 
نتايج آخرين تحقيقات نشان داده است كه زنان شاغل كمتر از زنان خانه دار فرزندان خود را تنبيه 
می كنند. )توكل، 1384: 79( تحقيقات»دووان و ادلسن« نشان داد كاركردن مادر در خارج از محيط 
خانواده در بسياري جنبه ها تأثير مثبت بر دختران نوجوان بر جاي مي گذارد. )خليلی شورينی، 1377: 
104( مادراني كه به كار اشتغال دارند خود را كمتر درگير مسايل اخالقي خانه مي نمايند و پدر 
نقش فعال تري بر عهده مي گيرد. تحقيقات »دووان و ادلسن«11 به اين نتيجه دست يافت كه كاركردن 
مادران در خارج از محيط خانواده اثر بسيار كمي در رفتار و فعاليت هاي پسران در دوران نوجواني 
و بلوغ دارد. )همان: 103( طبق تحقيقی مادران كودک آزار دارای چنين شرايط شغلی بودند: اكثر 
مادران )81/3 درصد( خانه دار بودند و در ميان شاغالن، بيشترين آمار متعلق به شغل كارگر منازل 

است كه 7/8 درصد را به خود اختصاص داده است. )زرگر، 1388: 145(

8-	تأثير	شهرنشينی	و	مهاجرت	و	حاشيه	نشينی	بر	بزه	ديدگی	كودكان
مهاجرت عبارت است از: نبود خانواده و كنترل والدين بر اعمال فرزندان. )اكبری، 1381: 176( 
مهاجرت به معنای كوچ كردن يا جابه جاشدن از شهری به شهر ديگر يا روستا به محيط شهر يا از 
11. Douvan and Adelson
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كشوری به كشور ديگر و برای اشتغال به كار يا كسب درآمد و استفاده از امکانات رفاهی انجام 
می شود. )نجفی توانا، 1382: 101( ميل به اعمال خطرناک و جسورانه بين مهاجرين بيش از سايرين 
فراهانی، 1388:نشريه  )كيشانی  است.  مهاجران  در  افزايش جرم  از علت های  يکی  اين  و  است 
حمايت( بر اثر تمركز خدمات در شهرها و عدم توجه به مناطق روستايی و دور افتاده و شهرهای 
كوچک، آرام توجه ساكنين مناطق محروم، دور افتاده، روستايی و شهرهای كوچک كه از منابع 
عمومی مهاجرت محسوب می شوند به شهرهای بزرگ و دارای امکانات جلب می شود و تشويق 
می شوند كه به آنجا مهاجرت كنند. )شامبياتی، 1384: 100( مناطق حاشيه نشين عماًل تبديل به مراكز 
فعاليت های غير انسانی و كارهای جرم زا می گردند. در تهران اين مسأله كاماًل صادق بوده است. 
12 اصوالً زندگی در مناطق حاشيه ای و جرم زا معموالً با بيکاری، فقر، بی سوادی، فقدان تخصص 

و... همراه است. )همان: 101( كسانی كه در مركز شهر زندگی می كنند به طور عمده متحمل ميزان 
باالتری از خشونت نسبت به حواشی شهر می شوند و جوامع روستايی معموالً بزه ديدگی شان نصف 
شهرهاست. )الستی، 2:1385( بنابر تحقيق »تريکت و مک برايد و جانگ«13 )1995( بين اضطراب 
و اختالل كودكان با حضور در محله های خشونت زا ارتباط مستقيمی وجود دارد و در اين مناطق 
 .Heather( .ضرب و جرح غيرخانوادگی، خشونت های جنسی و آدم ربايی بيشتر ديده می شود
2006:22( مناطق آلونک نشين دارای خانواده های متراكم و درصد رشد بااليی نسبت به ساير مناطق 
شهری است. )جهان بين، 1383:روزنامه ابتکار( در شهرها روابط صميمانه بين افراد كاهش مي يابد 
و افراد به سوي فردگرايي حركت مي كنند. حاشيه نشين ها از وسايل آسايش و رفاه كافي برخوردار 
نيستند و كج روي و بزهکاري در اين محالت شايع است. )احمدی، 1389: 175( در مطالعات 
مقايسه ای كودكان 11-10 ساله در انگلستان نشان دادند كه شايع ترين ناراحتی های دوران كودكی، 
در كودكان شهری دو برابر كودكان روستايی است. )لسک، 1377: 37( يکی از ويژگی های جوامع 
در حال توسعه اين می باشد كه تعادل زندگی و طبقات را بر هم می زند و به دليل رشد اقتصادی 
ناهمگون معموالً شهرهای بزرگ مورد توجه قرار می گيرند در چنين شرايطی جامعه مرحله گذار 
خود از اجتماع سنتی به جامعه صنعتی را طی می نمايد، اتفاقی كه روی می دهد اين است كه صنعت 

و تکنولوژی رشد می كند ولی توسعه ی روابط انسانی اتفاق نمی افتد. )ملکی، 1385: 99 ( 

9-	تأثير	فرهنگ،	باورها	و	اعتقادات	بر	بزه	ديدگی	كودكان	
شخصيت هر كس از پديده های فرهنگی بسيار متأثر می گردد. )ستوده، 1378: 81( ختنه ی دختران 
12. به طوری كه آمار پليس نشان می دهد كه 75 درصد مواد مخدر تهران از منطقه ی خاک سفيد )يکی از مناطق حاشيه ای( تأمين 
می گرديده است. هم چنين از هر 3 قتلی كه در تهران به وقوع می پيوندند گزارش می شود كه 2 نفر از آن ها در مناطق حاشيه نشين 

ساكن هستند بلکه در خصوص ساير آسيب ها نظير روسپی گری، فرار از منزل، كودک آزاری و... نيز صادق می باشد. 
13. Trickett , P. K , & McBride-Chang , C
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كه در برخی فرهنگ ها رايج است، ساالنه 2 ميليون دختر 4 تا 8 ساله را در معرض خطر مرگ يا 
خطرات بهداشتی قرار می دهد. )نوروزی، 1380: 71( بايد در نظر داشت كه كودک آزاری يک امر 
نسبی است بدين معنا كه با توجه به فرهنگ و باورهای هر منطقه؛ تلقی متفاوتی از آن می شود. 
چه بسا رفتاری در يک جامعه، مصداق كودک آزاری محسوب شده به عنوان مثال در تانزانيا وقتی 
پسری به سن بلوغ برسد برای اينکه تطهير روح پيدا كند رگ دستش را می زنند تا مقدار زيادی 
خون بيايد در حالی كه اين امر در فرهنگ ما نوعی جرم و كودک آزاری محض محسوب می شود. 
)فهرستی، 1387: 117( همه ی اين مصاديق به علت فرهنگ و باورهای آن مناطق؛ بزه زا است؛ به 
عبارتی فرهنگ می تواند يکی از موارد مهم بزه زايی باشد. كودک آزاری در كشورهای آسيايی و 
آفريقايی بيشتر در زمينه های بيگاری كشيدن از كودكان، سوءاستفاده ی جنسی و قتل بوده است ولی 
در كشورهای اروپايی و آمريکايی بيشتر آزارهای جنسی و روانی ناشی از مشکالت خانوادگی بوده 
است. قطعاً انواع متفاوت كودک آزاری نيز برآمده از فرهنگ اين جوامع است و الگوهای رفتارهای 
خشونت آميز در خانواده و در ساختارهای فرهنگی جامعه نهفته است. )راهب، 1388: 83( برخی از 
جنبه های نظام فرهنگی مانع از حمايت از طفل و پيگيری مسأله نزد مراجع رسمی می گردد، بدين 
ترتيب خانواده ها با الزامی كه در جهت حفظ شرافت و ناموس خود دارند اغلب در ارتباط با اطفال 
دختر از پی گيری بعدی خودداری نموده سعی در پوشاندن و انکار واقعه ايجاد شده را دارند زيرا اين 
حقيقت را كه دختر ايشان مورد سوءاستفاده ي جنسی قرار گرفته است را موجب سرافکندگی خود 
تلقی می كنند. )ايروانيان، 1389: 98( براين اساس توجيهات فرهنگی و يا سنتی هيچ گاه نمی تواند 
ماهيت آسيب رسان يک رفتار را منقلب نموده بدين ترتيب الگوی تعيين رفتارهای آزاردهنده، نه بر 
مبنای پلوراليزم و تکثرگرايی فرهنگی كه بر اساس معيارهای واحد و جهان شمولی تعيين خواهد 
شد كه حفظ امنيت و سالمت جسمانی و روانی كودک را مدنظر قرار می دهد، ختنه دختران14 در 
برخی از كشورها از چنان اهميتی برخوردار است كه در صورت استنکاف والدين كودک از انجام 
آن، كودک شأن اجتماعی خود در سطح آن جامعه را از دست خواهد داد. )همان:57( امروزه وجود 
برخی باورهای فرهنگی و سنتی مبنی بر اينکه والدين صاحب اختيار كودكان اند و هم چنين اعتقاد 
به تنبيه اجبار و خشونت، آنان را در معرض انواع خشونت و آزارديدگی قرار می دهد. )جوانفر، 
1385: 10( عمل قنداق كردن در مناطق مختلف جهان بسيار شايع است.15 سامانه فرهنگی سنتی 
مجموعه ای به هم پيوسته از ارزش ها و رويکردهای ويژه ای است كه در سطح يک جامعه سنتی، 
هر يک بخشی از كاركردهای مورد انتظار اين نظام را بر عهده می گيرند. ساختار اجتماعی سنتی ای 
كه در چارچوب آن رفتارهايی ياد شده دارای كاركردها و نتايج مشخصی بوده اند فروپاشی نموده 

14. 28 كشور جهان ختنه دختران را به عنوان يک سنت پذيرفته اند. 
15. بقراط درباره اهميت قنداق كردن كودک می گويد كه »اين كار افراد آدمی را خشن تر می كند«
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در سطح جامعه مدرن نيز نه تنها چنين رفتارهايی فاقد هر گونه كاركرد مطلوب شناخته می شوند 
كه با لحاظ انگاره های فرهنگ جديد اين گونه رفتارها به عنوان اعمالی كه به تماميت جسمانی و 
روانی اطفال صدمه وارد می نمايند معرفی می گردد. بدين ترتيب نظام فرهنگی سنتی اكنون خود 
مروج برخی از مصاديق كودک آزاری است به عنوان نمونه می توان به اقوام فرهنگی موجود در سطح 
برخی از جوامع به ختنه ي كودک دختر اشاره نمود. )ايروانيان، 1389: 95( برخی از ارزش های 
فرهنگ سنتی واجد چنان اهميتی در ساختار اين نظام می باشند كه هر گونه رفتار مغاير با آن ها 
به شدت مورد سركوب قرار خواهد گرفت، نظام فرهنگی، شخص را مجاز به اعاده ي حيثيت از 
خود با استفاده از خونبارترين اعمال می نمايد تلخ ترين ابعاد چنين واكنش های خونباری را می توان 
در ارتباط با قتل كودكان دختر مشاهده نمود، بافت فرهنگی سنتی در اين گونه موارد نه تنها عمل 
شنيع پدر را تقبيح نمی كند بلکه كاماًل مشوق و مروج ارتکاب چنين اعمالی است. )همان: 97( قطعًا 
فرهنگ يکی از عوامل مهم بزه زايی است و شيوع گونه های بزه ديدگی كودكان با توجه به فرهنگ 
هر جامعه، تعيين كننده است و حتی فرهنگ، در نوع تنبيه كردن طفل و اينکه كدام قسمت از بدن 

كودک معموال آماج تنبيه می شود مؤثر است. 

نتيجه	گيری
بزه ديدگی كودكان برخاسته از عوامل مختلفی است كه گاه آن عامل در يک جامعه پررنگ است، 
بنابراين عوامل بزه ديدگی بايد طبق محيط، فرهنگ، اقتصاد و نظام خانواده آن جامعه بررسی شود. 
شيوع گونه های بزه ديدگی در هر جامعه ای متفاوت است و گاه يک عامل در هر جامعه ای رابطه ی 
معناداری با بزه ديدگی دارد. اما اين عوامل هيچ گاه مطلق نبوده بنابراين نمی توان گفت خانواده های 
فقير)محيط اقتصادی( و تک والدی و محيط های نامساعد اعم از اقتصادی، جغرافيايی، فرهنگی، 
خانوادگی، مسکن؛ لزوماً به بزه ديدگی منجر می شود. اما اين عوامل از زمينه های مستعد بزهکاری، 
بزه ديدگی است. به ويژه نقش محيط خانوادگی در بزه ديدگی كودكان حائز اهميت است؛ زيرا 
كودک بيشتر در خانه حضور دارد و وجود خانواده های از هم گسسته و متشنج بر بزه ديدگی كودكان 
اثربخشی بيشتری دارند، همان طور كه در يافته های ديگری نيز كه بر 2760 خانواده صورت گرفت، 
نتايج نشان داد كه خانواده های تک والدی يا دارای والدينی افسرده و مصرف الکل توسط مادر و 
پايين بودن درآمد خانواده، در بروز بزه ديدگی كودكان، به طور معنی داری بيشتر است. در نهايت 
بايد اذعان داشت تا زمانی كه بسترهای الزم برای رفع عوامل جرم زا فراهم نگردد جامعه ی ما قطعًا 

مصون از بزه ديدگی كودكان نخواهد ماند. 
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پرستو	غراياق	زندي

راهكارهاي مناسب محيطي در پيشگيري از جرم در شهرك هاي اقماري

كارشناس	ارشد	دانشگاه	آزاد	اسالمي	واحد	تهران	مركز

مسائل  پيچيده ترين  از  امروزه  يکی 
جرم  باالی  نرخ  كشورها  اكثر  در 
اجتماعی  نا هنجاری های  افزايش  و 
و  جرم  انواع  بروز  آن هاست.  در 
حس  ايجاد  به  منجر  ناهنجاری ها، 
بر  مالی  مشکالت  تحميل  و  ناامنی 
تشکيالت  و  دولت  جامعه،  دوش 
مسئله  اين  می شود.  كشور  قضايی 
پيشگيری  سياست های  اعمال  لزوم 
ضروری  پيش  از  بيش  را  جرم  از 

می سازد.
البته مبارزه با جرم و كجروی های 
عوامل  شناخت  به  منوط  اجتماعی 
اين  بردن  بين  از  با  زاست.  جرم 
می توان  آن  اثرات  كاهش  يا  عوامل 
از بروز جرايم پيشگيری نموده و يا 
حداقل از ميزان آن در جرايم كاست. 
از يک نگاه، می توان عوامل جرم زا 
را به دو دسته اصلی عوامل درونی 
)فردی( و عوامل بيرونی )محيطی و 
انسان  هر  نمود.   طبقه بندی  مکانی( 

و  دانش  آگاهی،  سطح  به  توجه  با 
تصرف  و  دخل  به  خود  فنی  توان 
اين  طرفی  از  و  پرداخته  محيط  در 
كه  است  مکانی  و  محيطی  شرايط 
شيوه ی  و  عمل  نحوه ی  و  حدود 
می نمايد.  مشخص  را  او  رفتارهای 
و  ناهنجاری ها  تمام  كلی  طور  به 
مفاسد اجتماعی و  هر فعل و ترک 
فعلی كه تحت عنوان جرم شناخته 
انسان  از  كه  نحوی  به هر  می شود، 
سر بزند، دارای بستر زمانی و مکانی 
شرايط  در  تفاوت  بنابراين  است. 
جرم  نابرابر  فضايی  توزيع  مکانی، 
را در پی دارد. آمار ارتکاب جرايم 
در محيط های مختلف نشان می دهد 
اغلب  جرم  ارتکاب  در  مجرمين 
دارای انتخابی منطقی بوده و به دنبال 
فرصت های مناسب و كم خطر برای 
ارتکاب جرم  هستند. بنابراين مناطقی 
را برای ارتکاب جرم بر می انگيزند 
داشته  آنان  برای  مناسبی  كه شرايط 

باشد. از اين رو می توان با تغيير اين 
در  مقاوم  فضاهای  خلق  و  شرايط 
برابر جرم، به طور مؤثری از ميزان 

ناهنجاری های شهری كاست.
حال  در  شهرها  كه  امروزه 
بر  روز  به  روز  هستند،  گسترش 
تعداد شهرنشينان نيز افزوده می شود. 
شهرنشيني  افزايش  با  بنابراين 
رو  كشور  در  جرم  ميزان  متأسفانه 
نبود  بين  اين  در  است.  فزوني  به 
در  قيمت  ارزان  و  كافی  فضای 
نامتناسب  توسعه ی  موجب  شهرها 
ناموزون شهرها گرديده كه خود  و 
سبب ايجاد مشکالت خاصی چون 
زاغه نشينی در حاشيه ی شهرها شده 
يافتن  اهميت  اين،  بر  عالوه  است. 
مسکن«  آوردن  دست  به  »صرف 
بر  عالوه  كه،  است  شده  موجب 
مغفول ماندن جنبه های زيباشناختی 
ساختمان، جنبه های امنيتی آن نيز به 
دست فراموشی سپرده شود. گسترش 

مقدمه:
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1-		تعريف	شهرک	های	اقماری	و	مسائل	و	مشكالت	فرهنگی	و	رفتاری	مرتبط	
با	آن

يکی از طرح هايی كه برای پاسخگويی به معضل كمبود مسکن ارائه شده، ايجاد شهرک سازی 
انبوه حومه ای است. امروزه اين شهرک های پی در پی، چهره ی شهرها را متحول ساخته است. 
مزيت عمده ی اين شکل سکونت آن است كه مقدار زيادی از جمعيت را در كمترين مساحت و 
فضا در قالب طبقات متعدد و واحد های سکونتی انبوه، در خود جای می دهد، امری كه شايد در 
شرايط فعلی اجتناب ناپذير تلقی گردد. به طور بالقوه، در بسياری از موارد اين شکل سکونت 
با طراحی و نحوه ی ساخت و ساز خاص خود، تناسبی با روابط متراكم انسانی و افراد ساكن،  
با شکل و معماری خاص  آپارتمانی فعلی  اين شهرک های  از  به عبارت ديگر، بسياری  ندارد. 
خويش، نمی تواند جوابگوی روابط انسانی خانواده های ساكن باشند. بسياری از اين نوع شکل 
سکونت، به مثابه خوابگاهی  هستند كه جمعيت متقاضی مسکن را بدون داشتن ارتباط روحی و 
عاطفی در خود جای می دهد. در طراحی و برنامه ريزی اين مجموعه های مسکونی، كمتر توجهی 
به روابط  همسايگی و طراحی بر مبنای ذوق، سليقه، عادات و رفتارهای مثبت اجتماعی شده 
است. از طرفی ديگر به دليل فقدان فضای كافی و تراكم بيش از حد و قيمت زمين، ساختمان ها 
بدون وجود فضای باز، نور كافی و ديدن افق و طبيعت پيرامون شان شکل می گيرند. اين در حالی 
است كه معابر اطراف اين آپارتمان ها فقط عرصه حركت اتومبيل است به دور از فضای سبز و 
فضاهای فرهنگی مانند مدرسه، كتابخانه، مسجد و... در واقع اين فضاها ارتباط مناسبی با طبيعت، 
فرهنگ، اقتصاد و كاربرد زمين مناطق اطراف خود ندارند. اين مجموعه های مسکونی به حالتی 
درآمده اند كه اختالف بين ساكنان خود را، گرچه از نظر مکانی به هم نزديک اند، دامن زده و از 

ساخت مجتمع های مسکونی بزرگ 
و نسبتاً ارزان در حومه ی اين شهرها 
و  فرهنگ ها  از  مختلفی  افراد  كه 
مکان  در يک  را  متعدد  قوميت های 
اين  بر مشکالت   گرد  هم می آورد 
محيط ها بيش از پيش افزوده است.1 
با توجه به اينکه، كيفيت محيط 
ايجاد  بر  آن  طراحی  و  فيزيکی 

تسهيل  و  مجرمانه  فرصت های 
تئوری  است،  مؤثر  جرم  ارتکاب 
از طريق طراحی  از جرم  پيشگيری 
مؤثرش  راهبردهای  و  محيطی 
با توجه به  بنابراين  اهميت می يابد. 
»تئوري پيشگيری از جرم«2 می توان 
طراحی مناسب و كاربردی مؤثري از 
محيط و ساختمان به منظور كاهش 

ايجاد  جرم  از  ناشی  ترس  و  جرم 
از  بهره گيري  با  مطالعه  اين  نمود. 
انجام   20 قرن  در  كه  پژوهش هايي 
مذكور  تئوري  است.  استوار  شده، 
از پيشگيری وضعی است  شاخه ای 
كه با كم كردن فرصت های مجرمانه 
جرم  وقوع  از  جلوگيري  دنبال  به 

است.

1. قورچی بيگی، مجيد،پيشگيری از جرم از طريق طراحی محيط، پايان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه 
پرديس قم.

2. CPTED
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نظر روحی و روانی آن ها را از هم دور نموده اند. مسائل مربوط به مخارج مشترک ساختمان و 
نظافت و نگهداری آن ها نيز يکی ديگر از مشکالت موجود است.

امروزه پيشرفت فن آوری به ستون های بنا، استحکام الزم جهت نگهداری كل ساختمان را 
می دهد؛ ولی وجود ديوارهای كاذب، سر و صدای واحدهای مسکونی را به يکديگر منتقل می كند 
و  هر واحد از اتفاقاتی كه در واحد  همجوارش می افتد به وضوح آگاه می شود. فقدان زندگی 
پوشيده از چشم ديگران، وجود فرهنگ های متفاوت و اقشار گوناگونی كه از نظر ذوق و سليقه، 
ندارند، كوچک تر شدن فضاهای مسکونی، حريم زندگی  با  هم سنخيتی  فرهنگ و طرز تفکر 
خصوصی و عمومی را نيز با اشکال مواجه می سازد. بنابراين می توان  مسائل و مشکالت فرهنگی 

و رفتاری شهرک های عمودی را به قرار ذيل دسته بندی نمود:
الف:	تنوع	و	تضاد	فرهنگی

ساكنان اين گونه شهرک ها عمدتًا از مهاجران روستاها و شهرهای كوچک با فرهنگ هايی متفاوت  
هستند.  جمع شدن افراد با سطح فرهنگ و ديدگاههای مختلف در يک مجموعه، كه در موارد 
متعددی ناگزير از داشتن رابطه اند، باعث ايجاد تنوع فرهنگی شده است. اين تنوع فرهنگی در 
بسياری از موارد، باعث ايجاد اصطکاک ميان افراد يک مجتمع مسکونی می شود. بطوری كه افراد 
عملکردهای يکديگر را مطلوب نمی دانند و عدم درک متقابل باعث می گردد، حل مشکالت به 
وجود آمده با مصالحه و گفتمان امکان پذير نباشد. تنوع فرهنگی موجب بروز نوعی ناهنجاری 
به نام تضاد فرهنگی می شود. وجود خرده فرهنگ ها و آداب و رسوم متفاوت، فضای كم بنای 
آپارتمان ها و نزديکی و در ارتباط بودن آن ها با يکديگر، سبب بروز برخی اصطکاک های رفتاری 

و برخوردهای فرهنگی و به تبع آن نا هنجاری های رفتاری می شود.
ب:	تراكم	جمعيت

معموالً شهرک های عمودی فضای محدودی را در اختيار ساكنان خود قرار می دهد، از اين رو 
تراكم جمعيتی در ساختمان ها و فضای آن مجموعه مشاهده می شود. عامل تراكم جمعيت، به  
همراه ساير عوامل، از علل عمده ی بروز ناهنجاری ها  هستند. تحقيقات نشان می دهد كه افراد 
در وضعيت متراكم تر بيشتر احساس ناراحتی كرده و قضاوت هايشان در مورد موقعيت منفی تر 
است. طبق يافته های تحقيق باكستر و دينوويچ »اندازه ی يک اطاق تأثيری در نگرانی يا فشار 
روانی زياد ندارند، اما احساس شلوغی، محدوديت و محصور بودن ناشی از تراكم بسيار، بر اين 

دو مسأله تأثيرگذار است«. 
فريدمن نيز در تحقيقی كه در سال 1972 در مورد شهرک های عمودی انجام داده است، به 
بحث در مورد ايجاد تراكم در محيط های اين چنينی می پردازد. او دريافت كه زندگی در چنين 
افزايش ميزان فشار  انزوا در كودكان و  افزايش تراكم، باعث ايجاد حس  شهرک هايی به علت 



130

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

عصبی، عدم تطابق جنسی، منفی گرايی و به خطرافتادن سالمت روانی آن ها می شود.
ج:	از	خود	بيگانگی	اجتماعی

تحقيقات نشان داده است كه در شهرک های آپارتمانی به رغم نزديکی مکانی كه خانه ها با يکديگر 
با  هم داشته و در  بسيار محدودی  اجتماعی ساكنان آن روابط  به لحاظ روحی و روابط  دارند، 
بسياری از مواقع، اين روابط به حد صفر می رسد. اين مسئله را می توان به دليل تأثير ازدحام در اين 
محيط های مسکونی دانست. اين ازدحام و احساس نامطلوب ناشی از آن، باعث ايجاد رفتارهای 

ضد اجتماعی از قبيل پرخاشگری و گوشه گيری و در مواردی موجب بروز بزه می شود.
هم چنين، بوث و ولش در مطالعات خود درباره ی جرايمی چون قتل و ضرب و جرح در 
شهرک های حومه اي به مطالعه پرداخته و به اين نتيجه رسيده اند كه ميزان قتل و شورش با تراكم 
جمعيت، افزايش پيدا می كند. آن ها داده های مربوط به 65 كشور را بر حسب سه شاخص ازدحام، 
تعداد متوسط افراد در  هر واحد مسکونی، تعداد واحدهای مسکونی در  هر مجتمع و تعداد افراد 
آن مجتمع بررسی كرده اند. به نظر بوث و ولش چنين وضعيت سکونتی ممکن است باعث تنش 

و يأس روانی و در ابعاد شديدتر بزهی  همچون قتل بشود.
د:	ايجاد	اختالالت	عصبی	ناشی	از	مصالح	به	كار	گرفته	شده

تحقيقات علمی، بيولوژی، طبی، روانکاوی كه از جانب فيزيکدانان به وضوح در مورد فوالد، بتن 
و... انجام شده، حاكی از ثبات تغييرات در حوزه های الکتريکی طبيعی است كه روی ساكنان اين 
قبيل خانه ها، اثر سوء باقی می گذارد. اين نوع تأسيسات بر اساس طرز زندگی و وضعيت انسان ها 
آمار های  مطابق  بسيار مضر هستند.  برای سالمتی  به هر حال  ولی  می كند،  پيدا  شدت و ضعف 
گرفته شده از شهرک های بزرگ جهان، در آپارتمان های انبوه، اثرات روانی مصالح به كار گرفته 
شده ساخت اين ساختمان ها، به ويژه بر روی جوانان روز به روز رو به افزايش است. در اين 
نور كافی وجود  مجتمع های مسکونی به خصوص در راهروها و قسمت های مشترک، معموالً 
ندارد و رطوبت گاه به 70-80 درصد می رسد. در چنين شرايطی نوعی قارچ بسيار ريز خطرناک، 
توليد می شود كه برای سالمتی افراد ساكن و يا كاركنان چنين ساختمان هايی خطرساز است و 
باعث بروز اختالالتی از قبيل سرگيجه، كم حوصلگی، ناراحتی های عصبی و... می شود. هم چنين 
استفاده از ديوارهای شيشه ای كه در برخی از آپارتمان ها متداول است، باعث ايجاد نوعی آلودگی 

نوری به نام»light pollution« می شود.
ه:	كمبود	فضاهای	فرهنگی،	آموزشی	و	تفريحی	و	فقدان	فضای	سبز

مجتمع های آپارتمانی و شهرک های اقماری در بسياری از موارد، با فقدان و يا كمبود فضاهای 
سالمت  افتادن  خطر  به  باعث  تفريحی  فضاهای  كمبود  روبرو  هستند.  آموزشی  و  فرهنگی 
بزرگساالن و آزادی عمل كودكان، در تحرک و بازی های بچه گانه می شود. از اين رو سالمت 
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روان و جسم آن ها، در معرض خطر قرار می گيرد. افزايش طبقات آپارتمانی از جهاتی ممکن 
است بر روی سالمت ساكنان، تأثير منفی نيز داشته باشد. گفته می شود خطر سقط جنين زنان 
بارداری كه در طبقات پنجم به باال سکونت دارند، بسيار بيش تر از ساكنين طبقات پايين تر است.
طراحی فضای سبز نيز يکی از بخش های مهم در محل های مسکونی است. خانه های آپارتمانی 
اغلب از وجود باغچه های اختصاصی و فضاهای سبز مطلوب بی بهره اند. فضاهای سبز باعث 
رهايی افراد از زندگی شهری و به دست آوردن آرامش، حتی برای مدت كوتاه می شود. زيبايی 
خاصی كه از ايجاد فضای سبز در محيط های مسکونی به وجود می آيد، در بهبود روان ساكنان 

آن بسيار مؤثر است.

2-	جرايم	مرتبط	با	شهرک	های	اقماری	
عالوه بر مشکالت فرهنگی اين گونه شهرک ها مکان بسيار مناسبی برای ارتکاب بعضی از جرايم 

است كه بيش تر شامل جرايم عليه اشخاص است .
الف:	قتل	عمد

يکی از مهم ترين جرايمی كه كه بنا بر وضعيت خاص اين شهرک ها ممکن است اتفاق بيفتد، 
قتل عمدی است؛ فقدان زندگی پوشيده از چشم ديگران، وجود فرهنگ های متفاوت و اقشار 
گوناگون و كوچک ترشدن فضاهای مسکونی به طوری كه حريم زندگی خصوصی را با مشکل 
روبرو كرده و فقدان فضاهای آموزشی و فرهنگی امکان ارتکاب اين جرم را در اين فضاها را 
بيش تر كرده است؛ زيرا مجرمين مذكور پيش خود تصور می نمايند كه امکان كشف جرم و بالتبع 

تعقيب و پيگيری در آن جا بسيار كم تر است و راحت تر به اين عمل دست می زنند.
ب:	ضرب	و	جرح

ضرب و جرح نيز از جرايمی است كه در فضای حومه ای به دليل اين كه نظارت رسمی پليس در 
آن كم تر از مركز شهر است بسيار اتفاق می افتد. حتی بين ساكنين  شهرک ها نيز تنوع فرهنگی در 
بسياری از موارد موجب می شود كه حل مشکالت به وجود آمده با مصالحه و گفتمان امکان پذير 

نباشد و اين موجب اصطکاک ميان آن ها و استفاده از زور فيزيکی ميان آن ها شود. 
در  جرح  و  ضرب  و  قتل  چون  جرايمی  درباره ی  خود  مطالعات  در  ولش  و  بوث  هم چنين 
شهرک های حومه اي به مطالعه پرداخته و به اين نتيجه رسيده اند كه ميزان قتل و شورش با تراكم 

جمعيت، افزايش پيدا می كند.
ج:	آدم	ربايی	و	مخفی	كردن

آدم ربايی به معنای انتقال يک شخص بدون رضايت او از مکانی به مکان ديگر به وسيله ی زور، 
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به قصد  او و  بدون رضايت  آزادی تن ديگری  فريفتن است؛1 مخفی كردن  هم، سلب  يا  تهديد 
نامشروع از طريق پنهان كردن افراد در محلی می باشد كه خود صور مختلف از جمله ربودن طفل 
تازه متولدشده، مخفی كردن اموات، مخفی كردن مجرم، ربودن اتباع ايرانی، توقيف غير قانونی دارد.

عمل  انجام  برای  مناسب  مکان  به  احتياج  آدم ربا  فرد  پيداست  فوق  تعاريف  از  كه   همان گونه 
مجرمانه ی خويش دارد كه شهرک های اقماری به دليل فضای نامساعدشان از  بهترين مکان ها 

برای انجام اين كار به حساب می آيند.
د:	توهين	به	اطفال	و	بانوان	)جرايم	جنسی(	

مطابق ماده ی 619 قانون مجازات اسالمی، توهين به اطفال و بانوان به عنوان جرمی مستقل در 
نظر گرفته شده است كه فلسفه ی تدوين اين ماده، حمايت از آزادی عبور و مرور اين دو قشر 
در جامعه است كه در معرض آسيب پذيری قرار دارند و  هرگونه صدمه به حيثيت اين افراد، 
نيز به دليل حاشيه بودن و فقدان  خسارت های جبران ناپذيری را در پی دارد. در اين شهرک ها 
نقاط  از ساير  بيش تر  بانوان و جرايم جنسی  به  بدنی  لفظی و  توهين  متناسب،  نظارت رسمی 
شهری است. توهين به اطفال و كودک آزاری نيز به دليل كمبود فضاهای تفريحی و فضای سبز 

مناسب محتمل الوقوع تر از ساير نواحی شهری است.
ه:	سرقت	

سرقت از منازل نيز از جمله جرايم عليه اموال است به دليل عدم رعايت نکات ايمنی از جمله 
در  نگهبان  وجود  عدم  بسته،  مدار  دوربين های  نصب  عدم  مناسب،  پاركينگ های  وجود  عدم 
بسيار  آن ها  ارتکاب  شهرک ها  اين  داخل  در  و...  مناسب  نورپردازی  عدم  محالت،  و  بلوک ها 

راحت تر از نواحی مديريت شده ی  داخل شهر است.
3-	راهبردهای	پيشنهادی	CPTED	در	فضاهای	مختلف	شهرک	های	اقماری

ما در اين مقاله، اصول را در بخش های مختلف شهرک های اقماری از جمله مناطق مسکونی، 
و  اتوبوس  ايستگاه های  عمومی،  توالت های  بوستان ها،  و  سرباز  عمومی  فضاهای  پاركينگ ها، 

تاكسی و نگهبانان محله بررسی می نماييم.
3-1-	مناطق	مسكونی

در طراحی يک محيط مسکونی بايد اهداف زير رعايت شود:
به  افراد  از ورود غيرقانونی  به وجود می آورد كه  را  ايمنی  اين كار موانعی  كنترل ورودی: 

محوطه ی ساختمان، مناطق درونی ساختمان و خود ساختمان جلوگيری می كند.
نظارت و كنترل از طريق طرح های فيزيکی: با استفاده از مکانيسم های فيزيکی، فرصت های 
اقدام های  باعث  می كند،  كمک  مجرمان  شناسايی  به  عمل  اين  می يابد.  بهبود  كنترل  و  نظارت 

1. محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمينولوژی حقوق، واژه آزادی تن.
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شتاب زده ی مجرمان احتمالی و تسهيل كار و دخالت پليس می شود.
ابزار نظارت مکانيکی: اين ابزار افراد ساكن ساختمان را مجهز به وسايل امنيتی می كند كه قادر 

خواهند بود  هر نوع تالش برای ورودی غير قانونی را شناسايی و گزارش دهند.
نقشه و ساخت: طراحی كردن، ساختن يا تعميركردن فضاهای مسکونی برای افزايش و تقويت 

امنيت و بهبود كيفيت.
استفاده از زمين: سياست هايی را تبيين می نمايد كه از  هر نوع استفاده ی نادرست از زمين 

جلوگيری كرده و مانع استفاده از ساختمان به صورتی كه تأثيرات منفی داشته باشد، می شود.
اقدامات ساكنين: ساكنين را تشويق می كند تا مسائل ايمنی و امنيتی را رعايت و اجراء نمايند  

تا خانه هايشان كم تر نسبت به جرم و بزه كاری آسيب پذير باشند.
تعامل اجتماعی: باعث تعامل و رابطه ی ساكنين می شود و كنترل و پيوند اجتماعی را تقويت 

می كند.
 خدمات امنيت خصوصی: مبلغ مناسبی را برای خدمات شهروندی داوطلبانه و حرفه ای برای 

تقويت و افزايش نيازهای امنيتی ساكنين تعيين می كند.
نيروهای پليس: باعث تقويت خدمات پليس برای مؤثرتربودن می شود.

روابط جوامع و پليس: با شركت دادن شهروندان در كارهای متقابل مبنی بر  همکاری بر پليس 
برای جلوگيری و گزارش جرم، رابطه ی بين پليس و جامعه افزايش می يابد.

هشياری جامعه: برای جلوگيری از جرم و مقابله با جرم و بزه كاری در مناطق مسکونی باعث 
ايجاد  هشياری های الزم در بين  همسايگان و افراد جامعه می شود.

مانع  از مکان های عمومی جدا می كند و  را  مناطق خصوصی  قلمرو:  تشخيص و شناسايی 
تخلف و اقدامات غير قانونی مجرمان آينده می شود.

در  اطمينان  ايجاد  و  منطقه  اقتصادی  هيجان  و   شور  افزايش  برای  ناحيه:  منطقه  يا  تصوير 
سرمايه گذاران و اعتماد در ساكنين، اين امر باعث ايجاد تصويری مثبت در بين افراد جامعه می شود.2
نحوه ی طراحی محيط مسکونی و ساختمان می تواند از طريق افزايش نظارت طبيعی و كاهش 
فرصت های مجرمانه در ايجاد فضايی امن در محله نقش مؤثری داشته باشد. ساختمانی كه از 
لحاظ عناصر طراحی ضعيف باشد، عالوه بر اين كه از سطح كيفيت زندگی می كاهد، موجب 
بايد با طراحی خود كاربری فضا را مشخص  بروز مشکالت ديگری نيز خواهد شد. طراحان 
نمايند. اگر كاربری فضا مبهم و نامعلوم باشد، گمنامی و رفتارهای نامشروع افزايش پيدا می كند. 

در طراحی بلوک های مسکونی اين شهرک ها نکات زير بايد رعايت شود:
ورودی ساختمان به اين علت كه تنها راه دسترسی مشروع و مجاز به ساختمان تلقی شده و 

2. عامری سياهويی، حميدرضا، نقش معماری در پيشگيری از جرم، 1378، چاپ اول، انتشارات مجد.
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مرز ميان فضای عمومی و خصوصی از اين جا آغاز می شود نيازمند دقت و توجه ويژه ای است. 
در طراحی ورودی ساختمان نکات زير بايد رعايت شود؛

1. برای تفکيک مرزهای ميان فضای عمومی از خصوصی از موانع نمادين و واقعی استفاده كنيد.
می توان  آن  طريق  از  كه  بوته ها  و  نرده ها  مانند  به  فيزيکی هستند  موانع  واقعی همان  موانع 

مرزهای ميان فضای عمومی و خصوصی را مشخص كرد. 
 2. پله ها می بايست به گونه ای طراحی گردند كه  هم ديده شوند و هم بتوانند باعث ديده شدن 
شوند به طوری كه ساكنين  همديگر را بشناسند و مزاحمين را زودتر شناسايی كنند.  هم چنين در 
طراحی راه پله ها بايد سعی شود از چرخش زياد و ناگهانی كه موجب ايجاد نقاط كور می شود، 

اجتناب كرد.
 3. درب های ورودی ساختمان در اين مجتمع های مسکونی بهتر است حالت ارتجاعی داشته 
باشد به نحوی كه درب پس از باز شدن، خود به خود و به طور مستقيم بسته شود. اين امر باعث 
می شود تا اگر ساكنان  فراموش كنند كه درب را ببندند، خود درب بسته می شود. باز بودن درب 
به خصوص در نيمه شب، محرک بسيار قوی برای يک مجرم بالقوه و مستعد ارتکاب جرم است.
4. ورودی بلوک ها بايد طوری استقرار بيابد كه امکان رؤيت آن توسط صاحبان واحدهای 
آن بلوک باشد. بنابراين می بايست از قرار دادن درب ورودی در مناطق تاريک و مخفی و ايجاد 

موانعی كه مانع از رؤيت درب ورودی می كند، خودداری نمود.
استفاده  آسانسور  و  ورودی  درب  مثل  خاص  مشترک  مکان  يک  از  كه  افرادی  تعداد   .5
كه  است  داده  نشان  باال،  تعداد  با  در ساختمان های  راه های ورودی  بررسی  می كنند، كم شود. 
در ساختمان هايی كه  يک درب ورودی برای صدها نفر ساكن مورد استفاده قرار می گيرد، مانع 
مؤثری در شناخت  همسايگان و ديگر استفاده كنندگان مجاز از آن ساختمان می شود. بالعکس، 
از ساختمان هايی كه از  هر راه ورودی، واحد های كمی استفاده می كنند، ميزان ترس از جرم و 
نيز  نتيجه در مورد آسانسورهای جمعی و آسانسورهای مجزا  اين  نرخ بزه ديدگی كم تر است. 
وجود دارد. از اين جهت بهتر است كه از تعداد بيش تری آسانسور در ساختمان ها استفاده كرد و 
 هر آسانسور را محدود به يک سری از واحدهای ساختمان كرد. استفاده از آسانسور به صورت 
طبقات زوج و فرد يکی از اين راه حل ها می باشد. اين ايجاد محدوديت و احساس قلمرو ناشی 

از آن نيز، باعث كاهش نرخ بزه ديدگی می گردد.
6. اين شهرک ها را بايد به صورت »خوشه ای« طراحی و تقسيم كرد، به گونه ای كه فضای 
عمومی سرباز مختص به بلوک خاصی باشد و »قلمرو« گروه خاصی تلقی شود. زيرا وسعت و 
گستردگی فضا در اين مناطق باعث می شود كه افراد نتوانند نسبت به قلمرو خود احساس تعلق 

پيدا كنند.
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مشترک  نقاط  در  می يابد؛  ويژه ای  اهميت  نورپردازی  وضعيت  اقماری  شهرک های  در   .7
بلوک ها از قبيل درب ورود و خروج، پاركينگ، محل عبور افراد پياده و ماشين رو، البی، پاگردها 
و پله ها و ... بايد به ميزان مناسب نور و روشنايی وجود داشته باشد. ورودی ساختمان نيز به 
حدی بايد روشن باشد كه فرد قبل از ورود به ساختمان درون آن را ببيند و روشنايی خارجی 
نيز بايد به حدی باشد كه فرد فضای بيرون را به راحتی مشاهده كند. روشنايی نيز نبايد موجب 

ايجاد سايه شود زيرا اثری معکوس خواهد داشت.
8 . عالئم و تابلوهای مناسب و خبری نيز می تواند تصوير مثبتی در شهرک ايجاد كند. عالوه 
بر اين، برای مشخص سازی فضا می توان از نصب شماره بلوک ها در جلوی  هر بلوک و در خيابان 
اصلی كمک گرفت. اين تابلوها بايد كاماًل فضا را معرفی كرده،  هشدارهای الزم را بدهند و اينکه 
آيا برای تمام افراد قابل دسترسی است يا خير؛  هم چنين بايد خوانا و شفاف بوده و نبايد فضايی 

برای مخفی شدن ايجاد نمايند و در خط ديد افراد اختالل ايجاد كنند.
 9. مجتمع های مسکونی واقع در اين شهرک ها معموالً دارای محل تخليه ی زباله  هستند. اين 
محل بايد به گونه ای باشد كه امکان بروز خرابکاری در آن نباشد. ضمن اين كه در صورت لزوم 
دارای امکان رؤيت كافی باشد.ايجاد نظم در اين قسمت، عالوه بر اينکه به لحاظ بهداشتی مفيد 

است، در ايجاد حس امنيت در ساكنان و ناظرين نيز مؤثر است.
قرار  استفاده  مورد  و  شوند  طراحی  گونه ای  به  بايد  آن،  لوازم  و  ساختمانی  مصالح   .10  
می گيرند كه امکان تخريب و ونداليسم به حداقل برسد. وجود آثار خرابکاری در القای ترس 
منتظر  بايد  نشوند،  كنترل  ديوارنويسی ها  می باشد. چنانچه  مؤثر  فکر ساكنين  در  امنيت  و عدم 
خرابکاری های بعدی و به تبع آن مناسب شدن محيط برای ارتکاب جرم بود. بنابراين عالوه بر 
رفع اين حاالت ايجاد شده، می بايست نحوه طراحی و مصالح به كار رفته نيز به گونه ای باشند 

كه حداقل ميزان خرابکاری قابل وقوع باشد.
11. ساختمان های متروكه و نيمه تمامی كه بنا به علل متفاوت، ساخت و ساز در آن ها متوقف 
شده و يا به كلی رها شده اند، از جمله فضاهای بدون دفاعی هستند كه ممکن است در بخش های 
مختلف سطح شهرک به چشم بخورند. اين گونه ساختمان ها در بسياری از موارد بدون حصار 
و ديوار بوده و محل مناسبی برای ارتکاب اعمالی كه نياز به اختفاء دارند، محسوب می شود. 
... از عملکردهايی است كه اين گونه فضاها به  استفاده از مواد مخدر، كارتن خوابی، قمار و 
صورت بالقوه آمادگی پذيرش آن را در حريم درونی خود، دارا می باشند؛ عالوه بر اين، در بعضی 
موارد، ساختمان های متروكه به تصرف گروه هايی از مردم در آمده و از آن ها به عنوان مسکن و 
سرپناه چندين خانواده استفاده می شود. بنابراين اين ساختمان ها بايد سريعًا شناسايی و شروع به 
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بازساخت بشوند.3
 12. در شهرک ها، وجود دربان و نگهبان ورود و خروج برای جلوگيری از ورود بيگانه ها و 
كنترل ورود و خروج می تواند مفيد باشد. در بلوک هايی با تعداد ساكنين زياد می توان در طبقه ی  
همکف قسمتی را طراحی كرد كه در آن فردی به عنوان نگهبان ساختمان برای نظارت كامل به 
ورود و خروج ساختمان داشته باشد. از آن جا كه اين فرد پس از مدتی به شناخت كامل در مورد 
تمامی افراد ساكن می رسد،  شناخت غريبه ها برای وی آسان شده، از اين رو غريبه ها امکان ورود 
و خروج بدون كنترل الزم را از دست می دهند. محل قرارگيری نگهبانی  همان گونه كه گفته شد 

بايد در جايی باشد كه كنترل كافی بر درب ورودی و آسانسورها وجود داشته باشد. 
3-2-	پاركينگ	ها

پاركينگ ها يکی از فضاهای پركاربرد و مهم در ساختمان های چند واحدی به دليل رفت و آمد 
تعداد زيادی ماشين محسوب می شود. در عين حال، اين فضاها، در صورت طراحی نامناسب و 
عدم رعايت مسائل امنيتی می تواند تبديل به محلی برای وقوع جرايم مختلف از جمله سرقت 
اتومبيل، سرقت اشياء درون اتومبيل و ضرب و جرح شود. بسياری از مشکالت و ناهنجاری های 
اجتماعی در مجتمع های ساختمانی در پاركينگ ها روی می دهد. امروزه در طراحی پاركينگ ها 
و دسترسی  طبيعی، روشنايی  نظارت  ديد،  از خط  عبارتند  كه   CPTED اصول  از  اصل  چهار 

مستقيم بايد مد نظر قرار بگيرد.
بنابراين در طراحی پاركينگ ها بايد اصول زير مورد توجه قرار گيرد:

ساختمان  به  پاركينگ  از  دارد  امکان  كه  جايی  تا  زيرزمينی  و  سرپوشيده  پاركينگ های  در 
دسترسی مستقيم فراهم آيد. محل پارک ماشين ها بايد به صورت رديف های مستقيم طراحی شود 
تا خط ديد شفافی فراهم شود. راه پله هايی كه در فضای اطراف پاركينگ ها قرار دارند بايد سرباز 
بوده و قابل ديدن باشند. در كنج ها از آيينه های محدب استفاده شود. روشنايی در پاركينگ بايد 
طوری باشد كه فرد قبل از سوار شدن به ماشين، صندلی عقب خود را ببيند. روشنايی بايد ثبات، 

سازگاری و مستمر بوده و ايجاد سايه نکند.
محل نگهبانی نيز بايد در قسمت ورودی مسيرهای اصلی بوده و از ديد كافی برخوردار باشد. 
مسيرهای اصلی و خروجی ها بايد به وسيله ی عالئم رنگی خاص و سمبل های ويژه مشخص 
شوند به طوری كه افراد بتوانند به راحتی محل پارک ماشين خود را پيدا كنند. بهتر است در اين 
پاركينگ ها از رنگ های انعکاسی استفاده بشود. به راحتی مورد را گزارش دهند. به نگهداری و 
تميزی پاركينگ ها بايد اهميت داده شده و در محيط از  هرگونه ديوار نويسی و تخريب عاری 

بوده و در برابر آن واكنش سريعی داده شود.
3. رحمت، محمدرضا، پيشگيری از جرم از طريق معماری و شهرسازی، 1390، چاپ دوم، تهران نشر ميزان.
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دارای   دارد،  امکان  كه  جايی  تا  بايد  زيرزمينی  و  پوشيده  سر  پاركينگ های  اين  هم چنين 
ستون های كم و نازک )از نظر قطر( باشد؛ تا فضايی برای مخفی شدن فراهم نکند و اگر ديوارهای 
عمودی در پاركينگ های غيرقابل اجتناب است از سوراخ و حفره هايی در درون ديوار استفاده 

شود تا نظارت ايجاد شود.
هم چنين اندازه ی پاركينگ ها تا جايی كه امکان دارد بايد كوچک باشد زيرا نظارت آسان تر و 
آسيب پذيری فضا كم تر می شود و اگر ساختن پاركينگی بزرگ در مجتمع های مسکونی غيرقابل 
اجتناب است بهتر است به بخش هايی با ورودی های مجزا تقسيم  بشوند كه  هر كدام از اين 
بخش ها ظرفيت تعداد ماشين مشخصی را داشته باشد. در پاركينگ ها بهتر است به تعداد كافی و 
در جاهای مناسب تلفن عمومی وجود داشته باشد )در صورت عدم وجود نگهبان( تا در صورت 

بروز  هرگونه حادثه ای افراد بتوانند به راحتی گزارش بدهند.
 در پاركينگ های سرباز مجتمع های مسکونی، نظارت غيررسمی يا طبيعی معموالً از طريق 
پنجره ها فراهم می شود. در واقع،  هر فرد بايد بتواند از ساختمان خود بر ماشينش نظارت داشته 
باشد. اگر ساختمان جديدی ساخته می شود بايد طوری طراحی شود كه از ساختمان بتوان بر 
يا روبروی  پنجره ها  كنار  به نحوی طراحی شود كه در  پاركينگ  يا  نظارت داشت و  پاركينگ 
ساختمان باشد. پاركينگ های خارجی )سرباز( در شب به طور ميانگين بايد حدود بيست لوكس 
)واحد روشنايی( روشنايی داشته باشد. تجهيزات روشنايی بايد ضد تخريب باشد در اين رابطه 
باز  ايجاد می كند حذف شود و فضايی شفاف و  بايد  هرگونه مانعی كه در نظارت مؤثر خلل 

ايجاد گردد.
 3-3-	فضاهای	عمومی	سرباز	و	بوستان

گاهًا در بعضی از شهرک های اقماری با مساحت زياد، بوستان يا فضای سبز وجود دارد. طراحی 
مناسب در اين گونه فضاها بايد بتواند تعداد كاربران فضا و كاربری مشروع از فضا را افزايش 
داده و فاقد فضايی مرده و غيرقابل دفاع بوده و نهايتًا فرصت های مجرمانه را كاهش دهد. امنيت 
ايجاد نظارت  برای  توانايی آن  به طراحی فضا و  فضاهای عمومی سرباز و بوستان ها مستقيمًا 
طبيعی خط ديد و نبود نقاط غافل گيری و مخفی شونده بستگی دارد. فضاهای عمومی زير به طور 
بالقوه می توانند خطرناک باشند؛ فضاهايی كه مجرمان به راحتی می توانند در آن مخفی شوند، 
فضاهايی كه با يک نگاه اجمالی نمی توان آن را برانداز كرد، فضاهايی كه در آن وجود بوته ها و 

موانع مانع خط ديد می شود.
در طراحی اين گونه فضاها بهتر است نکات زير رعايت بشود:

1. اين گونه فضاها بايد به نحوی طراحی شوند كه كاربری مشروع را تقويت نموده و از طرف 
خيابان ها و ساختمان های مجاور قابل نظارت باشند. اين فضاها بايد از سمت مناطق پرجمعيت 
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با  ارتباطی شبکه ای  تا  باشند  بايد به كنار گذرها و معابر عمومی متصل  قابل دسترسی بوده و 
عابران داشته باشد و موجب جذب بيش تر افراد شود.

2. فضاهای سبز بايد  همواره مورد مراقبت و نگهداری قرار گرفته و تميز باشند. تميز بودن 
بوستان ها و فضاهای سبز، پاک كردن ديوارنويسی ها، تعمير خرابکاری ها و جمع آوری زباله در 

ايجاد تصويری مثبت از فضا بسيار مؤثر بوده و منجر به افزايش استفاده از آن فضا خواهد شد.
3. روشنايی نقش بسيار تعيين كننده  در امنيت اين گونه فضاها دارد. در اين رابطه بايد مطمئن 

شد كه مسيرها و مناطق مورد نظر برای كاربری شب به حد كافی روشن  هستند.
4. يکی از اجزای الينفک بوستان ها و فضاهای سبز، وجود عالئم و تابلوها است. عالئم و تابلوها 
در اين مناطق به ايجاد تصويری مثبت از فضا كمک می نمايند و اين احساس را در بازديدكننده ايجاد 

می كند كه عالوه بر نظارت طبيعی، نظارت رسمی نيز در اين شهرک ها وجود دارد.
 5. در اين گونه مکان ها بايد فضايی طراحی شود )نشيمن گاه  يا سايبان( تا بزرگ ساالن بتوانند 

به راحتی بر كودكان و فرزندان خود نظارت داشته باشند.
3-4-	توالت	های	عمومی

يکی از فضاهايی كه درون شهرک های اقماری بزرگ ممکن است وجود داشته باشد و معموالً 
موجب ترس از جرم می شود، توالت های عمومی است. گاه اين ترس از جرم به حدی می رسد 
كه اين گونه محيط ها كاماًل از كاربری مشروع خود خارج شده و به محلی برای ارتکاب بسياری 
از ناهنجاری های اجتماعی از قبيل استعمال مواد مخدر، سرقت، تجاوز و ... تبديل می شوند. يک 
توالت عمومی استاندارد از ديد CPTED بايد بتواند امنيت افراد را تضمين كرده و عالوه بر 

نظارت طبيعی، نظارت رسمی نيز بر آن وجود داشته باشد.
هم چنين در مورد طراحی اين مکان ها بهتر است نکات زير رعايت شود:

مجزا،  فضايی  در  نه  باشد  داشته  قرار  آمد  و  رفت  پر  و  مکانی شلوغ  در  بايد  توالت ها   .1
دورافتاده و خلوت كه در آن حضور مردم اندک است.

آن  اطراف  در  مناسب  نور  از  و  باشد  ديد  قابل  و  باز  كاماًل  بايد  توالت ها  2. محل ورودی 
استفاده شود. از ساخت راهروهای طوالنی و پر پيچ و خم برای رسيدن به اين گونه مکان ها بايد 

اجتناب كرد.
3. در اطراف توالت های عمومی نبايد فضايی مناسب برای پرسه زدن افراد و صندلی هايی 
اين  اطراف  در  بالقوه  تجمع مجرمان  زيرا موجب  داد،  قرار  تلفن های عمومی  يا  نشستن  برای 

فضاها می شود.
	3-5-	ايستگاه	های	اتوبوس	و	تاكسی

امنيت در ايستگاه های اتوبوس و تاكسی يکی از مسائل مهم پيش روی اين شهرک ها است. اين 
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گونه شهرک ها به دليل اين كه در حومه ی شهرها واقع شده اند، با وسايل عمومی مثل اتوبوس 
به  اتوبوس می توانند  ايستگاه های  دارند.  زيادی  به شهر، سروكار  آمد  و  برای رفت  تاكسی،  و 
صورت بالقوه مركز جرم باشند، زيرا توسط افراد مختلف و در ساعات متمادی مورد استفاده 
نکرده و  اين فضاها  هيچ كس احساس مسئوليت  برابر  اينکه، در  از  همه  قرار می گيرند. مهم تر 
اين  نتيجه  در  است.  محيط  اين  از  مديريت  و  نگهداری  مسئول  كه چه كسی  نيست  مشخص 
مکان ها می توانند منبع ترس از جرم باشند )مخصوصًا برای بانوان و سالمندان(. نبود روشنايی و 
رؤيت پذيری مناسب نيز بر مشکالت اين فضاها می افزايد. طراحی مناسب در اين گونه فضاها 
بايد بتواند استفاده از حمل و نقل عمومی را افزايش داده و با بهبود نظارت، موجب كاهش ترس 

از جرم شود. در طراحی اين فضاها بهتر است نکات زير رعايت شود:
1. ايستگاه های اتوبوس بايد روشن بوده و افراد را در شرايط جوی مختلف محافظت كند؛ 
ميزان نور نبايد به حدی باشد كه موجب درخشندگی و خيرگی شده  يا ايجاد سايه نمايد. عالوه 

بر اين، روشنايی بايد فضای اطراف ايستگاه ها را نيز روشن كند.
2. طراحی ايستگاه های اتوبوس بايد به گونه ای باشد كه افراد منتظر در ايستگاه، از خيابان و 
مناطق مجاور قابل مشاهده باشند.  هرگونه مانعی كه موجب اختالل در ديد می شود بايد حذف 

گردد.
3. .ديوارهای ايستگاه های اتوبوس بايد شفاف بوده و تابلوهای تبليغاتی نبايد در خط ديد 
برای  نبايد فضايی  اتوبوس  ايستگاه های  كند؛  هم چنين طراحی  ايجاد  اختالل  نظارت طبيعی  و 

مخفی شدن به وجود آورد.
	3-6-	نگهبانان	محله

 نگهبانان محله شايد يکی از مهم ترين شاخص های ركن نظارت رسمی در تئوری CPTED به 
منظور كاهش جرم در شهرک های حاشيه ای و برخورد با رفتارهای ضداجتماعی است. آنان به 
منزله ی جايگزين پليس در نظر گرفته نشده اند و می توانند به شکل موفقيت باری در كنار پليس 
با  مبارزه  و  زنی  از گشت  فراتر  را  نقش خود  نگهبانان محله  مناطق،  از  بسياری  در  كنند.  كار 
رفتار های ضد اجتماعی، به منظور ترتيب دادن اموری برای جوانان، نظافت محيط و تبديل كردن 
نقاشی ها و شعارها  پاک كردن  تدابير شامل  داده اند.  زندگی تسری  برای  بهتری  مکان  به  منطقه 
و  حمل  برای  زباله ريختن،  همکاری  و  ونداليسم  گزارش دادن  مکان های همگانی،  ديوار های  از 
جابه جايی اتومبيل های رها شده و زباله می شود. آنان با  همکاری با مردم محلی، می توانند مسائلی 
را كه بر منطقه اثر می گذارد و به مردم برای يافتن راه حل هايی كمک می كند، بشناسند. امروزه 
او يک نقش اداره ی محلی در شهرک ها دارد و اغلب در شهرک ها گشت سواره  يا پياده می زند.
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نتيجه	گيری
اطراف خود  از محيط  انسان ها  همواره  نمی توان شک كرد.  از محيط  انسان  تأثيرپذيری  در 
تأثير می پذيرفته اند و  همواره خود را با محيط اطراف منطبق می كرده اند و اين انطباق پذيری يک 
قاعده بوده است. از طرف ديگر  هميشه از محيط برای تأثيرگذاری بر رفتار انسان استفاده می شده 
كنار محيط طبيعی،  اما در  بوده است.  به محيط طبيعی  بيش تر معطوف  تأثيرپذيری  اين  است. 
محيط فيزيکی و ساخته شده نيز بر رفتار انسان تأثيرگذار است. مدت نه چندان زيادی نيست كه 
به رابطه ی محيط فيزيکی با رفتار انسان و به ويژه به تأثير اين محيط بر بزهکاری پی برده شده 
است. تئوري CPTED كه در دهه ی  هفتاد ميالدی در آمريکا و توسط جرم شناسی با نام سی. 
ری. جفری شکل گرفت، سرآغاز بحث مهمی بود. به عبارت ديگر او ادعا می كرد كه نحوه ی 
طراحی محيط فيزيکی می تواند عالوه بر بهبود كيفيت زندگی، بر ارتکاب جرم و ترس از جرم 

تأثير بگذارد. اين تأثيرگذاری از طريق كم كردن فرصت های مجرمانه است. 
دهه ی  هفتاد و  هشتاد ميالدی دهه ی توجه به مکان و موقعيت ارتکاب جرم بود. به عبارت 
ديگر تا قبل از اين دوره مطالعات و پيشگيری مکان محور از جرم مورد غفلت واقع شده بود. 
درست در  همين دوره بود كه در كنار شکل گيری تئوری مذكور، مبانی نظری جرم شناسی محيطی 
و پيشگيری وضعی نيز قوت گرفت. نظريه ی CPTED بر اين ادعا استوار است كه مي توان با 
طراحي درست و كاربري مناسب از فضا عالوه بر تأثير مثبت بر كيفيت زندگي، از وقوع جرم 
 هم پيشگيري كرد. اين نظريه، با توجه به شش عنصري كه مي توان براي آن برشمرد، به دنبال اين 
است كه با باال بردن احساس تعلق به مکان، تفکيک ميان فضاهای عمومی و خصوصی، افزايش 
رؤيت پذيري و نظارت، سخت كردن آماج جرم و محدود كردن دسترسي، فرصت هاي مجرمانه را 
كاهش دهد؛ فرصت هايي كه در رهيافت مکانيکي در پيشگيري از جرم علت اصلي وقوع جرم 
محسوب مي شوند. البته اين نظريه مدعي اين نيست كه پادزهر تمام جرايم است و مي تواند به 
طور كلی جرم را ريشه كن كند. بلکه اين نظريه، در قالب بخشي از يک سياست جامع پيشگيري و 
در كنار اجرای ساير راهبردهای پيشگيری از جرم، می تواند از اثربخشی مطلوبی برخوردار باشد.  

منابع	
1- رحمت ، محمدرضا )1390(، پيشگيری از جرم از طريق معماری و شهرسازی ، چاپ دوم ، تهران، ميزان

2- عامری سياهويي )1378( ، نقش معماری در پيشگيری از جرم ، چاپ اول ، تهران ، مجد
و  جزا  حقوق  ارشد  كارشناسی  نامه  پايان  محيط،  طراحی  طريق  از  جرم  از  ،پيشگيری   )1386( مجيد  بيگی،  قورچی   -3

جرم شناسی، دانشگاه پرديس قم
4- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، ترمينولوژی حقوق
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مهوش	فتحی
بهرام	لطفی

مبنا و هدف دادرسی مدنی در حقوق ايران

-	كارشناسی	ارشد	حقوق	خصوصی

-	كارشناسی	ارشد	حقوق	خصوصی

1:	مبنای	دادرسی
در مورد مبنای دادرسی، دو ديدگاه عمده وجود دارد، دسته ی اول فردگرايان و معتقدين به اصالت 
فرد در برابر جامعه هستند كه برقراری نظم اجتماعی و حفظ حقوق خصوصی اصحاب دعوا در 
نظرشان در درجه ی اول اهميت قرار دارد و دسته دوم سوسياليست ها هستند كه به اصالت اجتماع 
در برابر افراد خصوصی و برقراری عدالت قائل هستند و چون داعيه برقراری عدالت دارند به 
قضات اجازه فعاليت فراتر از آنچه اصحاب دعوا درخواست نموده اند می دهند و تفاوتی ميان دعوای 
عمومی و خصوصی قائل نيستند. جهت يافتن پاسخ اين سؤال كه مبنای دادرسی در حقوق ايران 

چيست، الزم است ابتدا مبانی دادرسی در قواعد و مقررات اسالمی بررسی گردد. 

1-1:	مبانی	دادرسی	در	اسالم
نخستين قواعد آيين دادرسی در اسالم آياتی از قرآن مجيد است. قرآن كريم دادرسی را بر دو اصل 
احقاق حق و اجتناب از هوای نفس قرار داده است. چنانکه در مورد قضاوت به داود نبی می فرمايد: 
»يا داود، انا جعلناک خليفه فی االرض فاحکم بين الناس بالحق و التبع الهوی فيضلک عن سبيل 
اهلل« )سوره ص، 26.(  ای داود ما تو را در زمين به منصب خالفت برداشتيم، پس در ميان مردم به 

چالش برانگيز  موضوعات  از  يکی 
دادرسی،  آيين  و  قضاوت  در 
كه  قضاست  و هدف  فلسفه  بحث 
اينجا  در  دارند  سعی  نگارندگان 
پاسخ  يافتن  جهت  بپردازند  آن  به 
دادرسی  از  هدف  كه  سؤال  اين 

بدانيم  است  الزم  چيست،  مدنی 
اسالم و حقوق  در  دادرسی  مبنای 
در  حاضر  مقاله ی  چيست.  ايران 
هدف  و  دادرسی  مبنای  بخش  دو 
دادرسی تنظيم شده است و بخش 
اول به دو مبحث مبنای دادرسی در 

در حقوق  دادرسی  مبنای  و  اسالم 
ايران تقسيم بندی شده و بخش دوم 
نيز به دو مبحث هدف از دادرسی 
در  دادرسی  از  هدف  و  اسالم  در 
گرديده  تقسيم بندی  ايران  حقوق 

است. 

مقدمه:
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آيين حق حکومت كن و به دنبال هوای نفس مرو كه تو را از راه حق به بيراهه برد. 
از جانبداری  هم چنين در مقام تأكيد عظمت عدالت و اجراء حق و بر حذر داشتن قضات 
خيانتکاران پيامبر )ص( را مخاطب ساخته می فرمايد: »انا انزلنا اليک الکتاب بالحق لتحکم بين الناس 
بما أراک اهلل و التکن للخائنين خصيما«)سوره نساء، 105( به راستی كه ما فرو فرستاديم كتاب را 
به سوی تو تا ميان مردمان به آنچه به تو نمود خدا، حکم كنی و به اين وسيله خاطرنشان می سازد 
امر خطير قضا صرفاً به اراده پيامبر تفويض نشده، بلکه او نيز بايد پيرو ارشاد خداوند و اجراكننده ی 
حق و عدالت باشد و نيز برای تأييد و تثبيت اين امر می فرمايد: »و انزلنا اليک الکتاب بالحق مصدقًا 
بين يديه من الکتب و مهيناً عليه فاحکم بينهم بما انزل اهلل و التبع اهواَء هم عما جآءک من الحق« 

)سوره مائده، 48(
در اين آيه پيامبر )ص( را فرمان می دهد تا به اقتضای هدايت و به پيروی ارشاد كتاب الهی، 
در ميان خلق حکم كند و از راه حق به پيروی هوای نفس و تمايالت و اغراض منحرف نگردد و 
نيز در جای ديگر می فرمايد: »و ان احکم بينهم بما انزل اهلل و التتبع اهواَء هم )سوره مائده، 49.( و 
نيز در مورد ديگر عموم، متصديان وظيفه قضاء را به رعايت امانت و اجرای عدالت در حکم كردن 
فرمان داده و با بيانی عام می فرمايد: »ان اهلل يأمركم ان تؤدوا االمانات الی اهلها و اذاحکمتم بين 
الناس ان تحکموا بالعدل ان اهلل نعما يعظکم به إن اهلل كان سميعاً بصيراً )سوره نساء، 58.( هم چنين 
می فرمايند: »فال و ربک اليؤمنون حتی يحکموک فيما شجر بينهم ثم اليجدوا فی انفسهم حرجاً مما 
قضيت ويسلمو تسليما. )سوره نساء، 65.( نه و به خدای تو! كه ايشان گرديده نباشند تا دادرسی و 
ميانجی كنند تو را در گفت و گويی كه ميان ايشان است، پس نيابند در دل های خويش تنگی در 
آنچه دادرسی كرده باشی و تن بدهند تن دادنی«. در مورد دادرسی ميان نامسلمانان نيز می فرمايد: 
»و ان حکمت فاحکم بينهم بالقسط ان اهلل يحب المقسطين« )سوره مائده، 42( و اگر حکم كردی، 

پس حکم كن ميانشان به عدالت، همانا خدا دادگران را دوست دارد. 
در سنت پيامبر )ص( و ائمه نيز در اهميت دادگری و شيوه دادرسی احاديث بسياری روايت 
شده است. چنانکه پيامبر )ص( می فرمايند: يک ساعت دادگری، از يک سال عبادت بهتر است. 
يا شريح، قد  اين حقيقت، به شرح قاضی می فرمايد:  تأكيد  نيز در مقام  اميرالمؤمنين علی )ع( 
جلست مجلسًا ال يجلسه اال بنی او وصی بنی او شقی. )سرخسی، المبسوط، ج 16، ص 8(  ای 
شريح، تو بر مسندی نشسته ای كه جز پيامبر يا وصی پيامبر بر آن نمی نشيند. و نيز امام صادق 
العادل فی المسلمين  العالم بالقضاء  )ع( می فرمايند: اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هی االمام 
كبنی او وصی بنی« )حر عاملی، و مسائل الشيعه الی تحصيل مسائل الشريعه، ص 6.( از دادرسی 
بپرهيزيد، زيرا دادرسی در ميان مسلمانان ويژه پيشوايی است؛ دانا به قضا و دادگر يا برای پيامبر 

)مانند پيامبر( يا جانشين پيامبر. 



143

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

از نظر مقررات فقه اسالمی قاضی بايد طرفين دعوی را در سالم و كالم و نظر و مجامله و ساير 
انواع اكرام و احترام در يک سطح قرار دهد و در حکم كردن چنان بی نظر باشد كه كسی طمع به 

جانبداری او نبندد و دشمن از عدالت پروری اش نا اميد گردد. 
در دين مبين اسالم، مسأله عدالت آنچنان حائز اهميت بوده كه يکی از شروط برگماری قاضی 
داشتن عدالت است، از ديدگاه حقوق دانان اماميه و بيشتر مکتب های حقوق اسالم عدالت قاضی از 
ويژگی هايی است كه به اجماع رسيده است. )ساكت، نهاد دادرسی در اسالم، ص 166(حقوق دانان 
در اصالت اين شرط، گذشته از دليل های عقلی آيه هايی از قرآن كريم را نيز به گواهی گرفته اند. 
برای نمونه »عهد من نرسد به ستمکاران« )بقره، 124(. يکی از داليل ذكر شده نيز اين است كه كسی 
كه با گناه ورزی به خود ستم كند چگونه می تواند به ديگران ستم نکند؟ بنابراين اهميت عدالت در 

دادرسی را می توان از آيات فوق الذكر فهميد. 
همانگونه كه گذشت در اسالم اصوالً اجرای عدالت و برقراری قسط در جامعه ارجح بر نظم 
بوده و هر جا در قرآن كريم صحبت از قضاء و دادرسی شده، برقراری عدالت نيز ذكر شده و هيچ 
جا نظم را ارجح بر عدالت ندانسته اند و شارع در مقام قانون گذار و پيامبر )ص( و جانشينان ايشان 
در مقام اجرای احکام اسالمی دغدغه ی برقراری قسط و داد در جامعه داشته و اين گرايش در نحوه 
رسيدگی نيز اثرگذار می باشد. قابل ذكر است كه بيان اهميت وافر عدالت در قضای اسالمی نافی 
اهميت برقراری نظم نيست، منتها آنچه مورد ادعای ما و تأييد آيات و احاديث و ادله فقهی می باشد 
اين است كه برقراری عدالت در جامعه اسالمی مبنای اصلی بوده و بر ايجاد نظم در جامعه رجحان 

داده می شود. 
برخی از حقوق دانان معتقدند كه مبنای دادرسی در اسالم عدالت بوده و به تبع آن نتيجه گيری 
مؤلفه های  اجرای عدالت است و  نيز كشف حقيقت و  اسالم  دادرسی در  از  می كنند كه هدف 
دادرسی عادالنه را نيز: 1- معتبر بودن حق دادخواهی در جامعه 2- آگاهی و اطمينان مردم از وجود 
اين حق 3- تضمين تشکيالت مورد نياز برای دادخواهی از سوی حاكميت 4- وجود و انجام 
قضاوت و دادرسی عادالنه می دانند. )محقق داماد، نشست امنيت قضايی( در بخش هدف از دادرسی 

در اين مورد بيشتر بحث خواهيم نمود. 

2-1:	مبنای	دادرسی	در	حقوق	ايران	
 در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در بخش قضا چنين آمده است: 

»مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حركت اسالمی به منظور پيشگيری از 
انحرافات موضعی در درون امت اسالمی امری است حياتی، از اين رو ايجاد سيستم قضايی بر پايه 
عدل اسالمی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق دينی پيش بينی شده است. اين نظام 
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به دليل حساسيت بنيادی و دقت در مکتبی بودن آن الزم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات 
ناسالم باشد. )و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل( )و چون در ميان مردم به داوری نشينيد 

به عدل داوری كنيد. )نساء 58( 
بنابراين بنياد قضا بر پايه عدل اسالمی و متشکل از قضات عادل دانسته شده است و می توان نتيجه 
گرفت كه در قانون اساسی آنچه در درجه اول اهميت در دادرسی قرار گرفته، برقراری عدالت است. 
هرچند ماده ی 3 قانون آيين دادرسی مدنی كه مقرر می دارد: »قضات دادگاه ها موظفند موافق 
قوانين به دعاوی رسيدگی كرده و حکم مقتضی صادر و يا فصل خصومت نمايند...« ممکن است 
ما را به پذيرش ارجحيت نظم و به تبع آن نظريه فصل خصومت سوق دهد اما با تأمل در باقی مواد 
قانونی مانند ماده ی 199 قانون آيين دادرسی در پذيرش آن ترديد می كنيم. زيرا ماده ی 199 قانون 
آيين دادرسی مدنی مقرر می دارد: »در كليه امور حقوقی دادگاه عالوه بر رسيدگی به داليل مورد 
استناد طرفين دعوا هرگونه تحقيق يا اقدامی كه برای كشف حقيقت الزم باشد، انجام خواهد داد.« 
نشانگر پذيرش دادرسی تفتيشی و فعال بودن قاضی در جهت كشف حقيقت و اجرای عدالت بوده 
و ما را به پذيرش نظريه كشف حقيقت سوق داده و مؤيد ادعای ما در مورد ارجحيت عدالت بر 

نظم می باشد. 
پرسشی كه اينجا مطرح می گردد اين است كه آيا پذيرش علم قاضی به عنوان يکی از ادله 
اثبات دعوا در سيستم مدنی می تواند ناقض اين ادعا گردد كه به نظر می رسد پاسخ منفی باشد. زيرا 
همانطور كه در بخش نظام دادرسی اسالم خواهد آمد منظور از علم قاضی اصوالً علم متعارف بوده 
و قاضی بايد دليل علم خود را ذكر نمايد و علم حاصله از راه های غير متعارف و نيز صدور حکم به 
استناد علم دادرس بدون بيان دليل آن قابل پذيرش نمی باشد. در ضمن علم قاضی در حقوق ايران 
در بيشتر موارد در مسائل كيفری كاربرد داشته و در امورد مدنی خيلی كاربرد ندارد )برای مطالعه 
بيشتر و مشاهده نمونه آرای كيفری ر. ک علی عالمه حائری، علم قاضی، فصل 9 ص 97 به بعد.(

 بنابراين پذيرش علم قاضی به عنوان يکی از ادله اثبات دعوا حتی اگر در امور مدنی باشد، 
نمی تواند ناقض ادعای ارجحيت عدالت بر نظم در حقوق دادرسی ايران باشد. زيرا استناد قاضی به 
علم حاصله از راههای متعارف و با بيان دليل خود نيز در جهت كشف حقيقت و برقراری عدالت 
بوده و می تواند مؤيد اين ادعا باشد كه مقام قانون گذار در جهت كشف حقيقت و برقراری قسط 
به قاضی اختيارات بيشتری داده تا بتواند به علم خود نيز استناد نموده و حقيقت دعوا را كشف و 

حکم مقتضی صادر نمايد. 

2:	هدف	دادرسی	مدني	
همانگونه كه در بخش مبنای دادرسی آمد، قائلين به نظر اول )ليبرالها كه داعيه دار حفظ حقوق 
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فردی و برقراری نظم می باشند( پيرو نظام رسيدگی اتهامی و قائلين به نظر دوم )سوسياليست ها كه 
طرفدار اجتماع و برقراری عدالت می باشند( پيرو نظام نفتيشی هستند. به تبع همان مباحث در مورد 
هدف دادرسی نيز دو دغدغه عمده نظم يا عدالت مطرح است كه تحت عنوان نظريه فصل خصومت 
)كه هدف دادرسی را برقراری نظم می داند( در برابر نظريه كشف حقيقت )كه هدف دادرسی را 
برقراری عدالت می داند( مطرح می باشد سعی خواهيم نمود كه سير قوانين دادرسی در حقوق ايران 

را نيز مطرح كرده ونظرات فقها و حقوق دانان را نيز در ضمن مطرح نمائيم. 

1-2:	هدف	دادرسی	در	اسالم	
در دين مبين اسالم، قضاوت وظيفه پيامبران و جانشينان ايشان دانسته شده و مقام عظيم و خطيری 
محسوب می شود و برای آن آداب و شرايط خاصی مقرر است، كه در بخش نظام دادرسی اسالم از 
نظر گذشت. در كتب فقهی، فقها اصوالً در باب قضا در مورد هدف از قضاوت به طور خاص بحثی 
نکرده و صرفاً در باب معنای قضا و قضاوت فصل خصومت را ذكر كرده اند. به طور مثال صاحب 
عروهی الوثقی قضاء را »دادرسی ميان مردم به هنگام ستيز و برخورد و بركنار ساختن اختالف و پايان 
دادن موضوع مورد اختالف ميان آنان« تعريف كرده اند. )طباطبايی يزدی، تکلمه العروه الوثقی، ص 2(
صاحب جواهر نيز در معنای قضا می نويسند: »قضا در عرف عبارتست از واليت شخصی كه 
جامع شرايط افتاء باشد بر حکم درباره اشخاص معين تا اثبات حق كند و يا استيفاء حقی نمايد و به 
مستحق حق برساند.« )نجفی، جواهرالکالم، ج2، ص 8.( شهيد ثانی در مسالک و ميرزای قمی در 
جامع الشتات و فاضل هندی در كشف اللثام نيز همين معنا را برای قضا بيان كرده اند. در كتب لغت 
نيز چنين آمده »اساساً قضا به معنای حکم و فصل خصومت است« )فيروز آبادی، القاموس المحيط، 

كلمه قضا( اين نظر در صحاح جوهری و تاج العروس زبيدی نيز آمده است. 
راغب اصفهانی در مفردات می نويسد: قضا انجام دادن كار است چه در گفتار و سخن و چه در 
رفتار و كنش و هر كدام دو گونه است: يا خدايی است و يا آدمی است. سخن خدايی مانند: »و 
قضی ربک ان ال تعبدوا اال اياه« )سوره اسرائيل، 4.( يعنی دستور داد خدايت كه جز او را نپرستيد 
كنش خدايی مانند: »فقضا هن سبع سموات فی يومين« )سوره سجده، 12.( يعنی خداوند هفت 
آسمان را در دو روز آفريد كه اشارتی است به ايجاد آفرينش و آفريدگاری و گزاردن او. و نيز قاضی 
را در زبان مردم حجاز پايان دهنده كارها معنا كرده اند. اين واژه به معنای جدا كردن و بريدن و پايان 
دادن است. داور از آن رو كه به اختالف و دعوا با رأی خود پايان می دهد و از آن آسوده می شود 

قاضی نام می گيرد. )ابن منظور، لسان العرب، ص 186- 187.(
حضرت امام خمينی )ره( نيز قضا را دادرسی ميان مردم برای كنار ساختن اختالف آن ها معنا 
كرده اند. و نيز دادرسی از ميان بردن ستيز و دعوا از ميان دو يا چند كس است برابر دستور و حکم 
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خداوند و نيز به معنای حکم دادن جهت اثبات يا نفی حق معنا شده است. دادرسی همان حکم دادن 
است خواه حقی را اثبات كند يا نفی و خواه اين نفی و اثبات برای كسانی معين در اختالفی ويژه 
باشد يا در مصالح همگانی مسلمانان مانند حکم به حالل و مانند آن. )الموسوی گلپايگانی، كتاب 

القضاء، ص 11.(
عالوه بر اين از جمله دالئلی كه در فقه جهت پذيرش علم قاضی بيان می كنند وجوب فصل 

خصومت است. )سنگلجی، آيين دادرسی در اسالم(
در آداب قضاوت نيز بر قاضی ترک تلقين واجب است. تلقين در لغت فهماندن و ياددادن است 
و اصطالحاً يکی از متداعيين را به چيزی كه مستلزم ايراد ضرر به ديگری باشد راهنمايی كنند. علت 
منع تلقين آن است كه دادرس چون برای سد باب منازعات منصوب شده است، تلقين يکی از دو 
خصم موجب فتح باب منازعات می شود. )همان، ص 65.( اما اينکه قاضی بايد با صدور حکم خود 
اختالف را رفع و فصل خصومت نمايد آيا به اين معناست كه با استفاده از قرعه و انتخاب تصادفی 

نيز می توان تشخيص داد حق با چه كسی است؟ 
اگر هدف از قضاوت از بين بردن اختالف و فصل خصومت به هر قيمتی باشد بايد بتوان با 
پرتاب سکه و قضاوت رايانه كه دارای شعور نيست حکم قضيه را صادر نمود، بنابراين منظور از 
معناكردن قضا به فصل خصومت نمی تواند به معنای پذيرش فصل خصومت به هرقيمتی باشد؛ 
زيرا اگر فصل خصومت به هر قيمتی و بدون در نظر داشتن نتيجه حاصله، هدف قضا بود ديگر 
نيازی به تأكيد برقراری عدالت و شرط عدالت در مورد قاضی و شاهد و... نمی بود و از آنجا كه 
شارع عاقل ترين است و حکم بدون دليل بيان نمی كند و خداوند بارها در قرآن كريم پيامبر و 
قضاوت كنندگان را به عدل و داد فرمان داده و از مجموعه آيات و احاديث كه در بخش مبانی ذكر 
شده می توان نتيجه گرفت كه برقراری عدالت در درجه اول برای شارع و در دين مبين اسالم هدف 
بوده و فصل خصومت نيز در درجه ی بعدی دارای اهميت است و در سيستم رسيدگی اسالم اجرای 
عدالت بايد منتهی به رفع خصومت شود و نمی توان اختالف را به بهانه عدم دست يابی به حقيقت 

و اجرای عدالت واقعی، باقی و باب نزاع را مفتوح نگه داشت. 
بنابراين با توجه به آيات قرآن كريم به عنوان منبع اصلی فقه كه مؤيد عدالت طلبی در اسالم و 
اهميت وافر عدالت در دادرسی می باشد، می توان نتيجه گيری كرد كه دين مبين اسالم كشف حقيقت 
را اولی دانسته و در اسالم قاضی بايد ابتدا كشف حقيقت نمايد. )محقق داماد، همان( البته بايد 
افزود: در نظام دادرسی اسالم اگر چه قاضی به دنبال كشف حقيقت و اجرای عدالت می باشد، اين 
امر موجب خروج دادرس از بی طرفی نمی شود و قاضی ثالث بی طرفی است كه محدود به خواسته 

طرفين بوده و البته در چارچوب ادله قانونی به دنبال حقيقت می گردد. 
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2-2:	هدف	دادرسی	مدنی	در	حقوق	ايران	
در كشور ما اولين تدوين قواعد آيين دادرسی مدنی توسط دكتر احمد متين دفتری در تاريخ 1318/6/15 
صورت گرفت. در اين قانون چنين آمده است: »هيچ دادگاهی نمی تواند به دعوايی رسيدگی كند مگر 
اينکه شخص يا اشخاص ذی نفع رسيدگی به دعوا را مطابق قانون درخواست نموده باشند.« )ماده 2. 
قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 1318(. اين ماده كه از اصل ابتکار خصوصی مذكور در نظام دادرسی 
اتهامی سخن می گويد يکی از نشانه هايی است كه گويای تعلق خاطر نويسندگان اين قانون به نظام 

اتهامی و مفهوم خصوصی دعوا است. ماده ی 358 قانون مذكور نيز مقرر می دارد كه: 
»هيچ دادگاهی نبايد برای اصحاب دعوا تحصيل دليل كند بلکه فقط به دالئلی كه اصحاب دعوا 
تقديم يا اظهار كرده اند رسيدگی می كند. تحقيقاتی كه دادگاه برای كشف امری در خالل دادرسی 
الزم بداند از معاينه محل و تحقيق از گواه و مسجلين اسناد و مالحظه پرونده مربوط به دادرسی و 

امثال اينها تحصيل دليل نيست«. ماده ی 359 اين قانون نيز مقرر می دارد:
»رسيدگی به داليل در صورتی كه صحت آن بين طرفين مورد اختالف باشد به درخواست يکی 
از طرفين يا به نظر دادگاه به عمل می آيد«. اين مواد به اصل تسلط طرفين بر جهات و موضوع دعوا 
اشاره دارد و حاكی از پذيرش نظام اتهامی است. ماده ی 136 اين قانون نيز بر اصل علنی بودن جلسه 
دادرسی و رسيدگی تأكيد می نمايد. ماده ی 358 قانون ياد شده، از قاعده منع تحصيل دليل سخن 
می گويد، به اين معنا كه دادرس مجاز نيست به اطالعاتی كه خارج از تحقيقات دادرسی تحصيل 
كرده ترتيب اثر بدهد يا اينکه خود برای اصحاب دعوا تحصيل دليل كند. تخلف از اين قاعده منافی 
با بی طرفی دادگاه است. بی طرفی دادرس كه بزرگترين وثيقه امنيت قضايی است اقتضاء می كند كه 
دادرس تا ختم دادرسی فقط گوش باشد و عملی كه داللت بر تمايل او به يکی از اصحاب دعوا 
داشته باشد از او سرنزند و در هيچ يک از دو كفه ترازوی عدالت خود چيزی نگذارد كه موجب 
سنگينی آن شود. )متين دفتری، آيين دادرسی مدنی، ص 349( بنابراين ديدگاه كه به آن نظر مرسوم 
گفته اند در امور مدنی دادرس مأمور كشف واقع نيست، در پی اجرای عدالت است ولی با چراغی 
كه طرفين بر سر راهش نهاده اند، تحصيل دليل بر او ممنوع است و در هر حال پايبند خواسته ها در 

دالئل اصحاب دعوا است. )كاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، ص 43.(
نويسنده ی قانون مزبور اذعان دارد كه قاعده منع تحصيل دليل را نبايد طوری تعبير كرد كه مانع 
تحقيقات و رسيدگی دادگاه و به عبارتی كشف حقيقت شود و نيز بيان می دارند: البته اصوالً در 
دادرسی بايد به دالئلی رسيدگی كنند كه يکی از اصحاب دعوا به آن استناد نمايد و يا اتفاق می افتد 
كه در خالل دادرسی اموری مطرح می شود كه اظهارات و مستندات طرفين برای كشف صحت و 
سقم آن كفايت نمی كند و دادرس ناچار است در اطراف آن تحقيقات بکند. اين گونه تدابير منافاتی 

با بی طرفی دادرس و قاعده منع تحصيل دليل ندارد. )متين دفتری، همان(
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قاعده ی منع تحصيل دليل در فقه به عنوان »منع تلقين دليل« ذكر شده و جزو آدابی است كه 
تركش بر قاضی واجب است. )سنگلجی، همان ص 116. 117.( تلقين دليل يعنی اينکه قاضی يکی 
از متداعين را به چيزی رهنمون شود كه مستلزم وارد شدن ضرر بر طرف ديگر دعوی باشد مانند 
آنکه قاضی مدعی را به چيزی كه موجب پذيرفته شدن دعوايش گردد راهنمايی كند مصداق آن 
فرضی است كه قاضی به مدعی بگويد كه دعوای خود را به نحو اجمال اظهار كرده ای، در حالی كه 
الزم است آن را به نحو جزم و قطع مطرح كنی، بنابر تحليل ايشان اين قاعده در فقه ريشه در قاعده 

»وجوب تسويه بين خصمين« دارد. )همان ص 117.(
دكتر دولت آبادی كه خود پيشنهادكننده ی ماده ی 8 به وزير وقت بوده اند آن را متأثر از حقوق 
برخی كشورهای اروپايی، ويژه آيين دادرسی مدنی كانتون برن سوئيس می دانند. )دولت آبادی، ماده 
8 قانون اصاًلح پاره ای از قوانين دادگستری، ص 157.( قاعده منع تحصيل دليل عالوه بر اينکه مانع 
ابتکار قاضی در احقاق حق و احراز واقع بود و دادرس را به واسطه بيم از تعقيب انتظامی محتاط 
بار می آورد، عيب مهم ديگری كه داشت اين بود كه در موارد بسياری كه مثاًل مدعی ذی حق بود و 
قدرت مالی نداشت كه وكيل بگيرد در مقابل طرف خود كه بی حق بود و وكيل داشت نمی توانست 
ادعای خويش را اثبات كند و چون دست قاضی هم برای احقاق حق بسته بود نتيجتاً حق به حقدار 
نمی رسيد و به واسطه محدود بودن اختيارات قاضی در رسيدگی عماًل طرفين دعوا از تساوی حقوق 

برخوردار نبودند. )همان، ص 157.(
با اين وجود از آن ماده كه صريحاً به منع تحصيل دليل اشاره دارد همان نظريه ی مرسوم استنباط 
شده و رويه قضايی به دليل مشخص نشدن مرز دقيق بی طرفی و تحصيل دليل بر همان منع تحصيل 
دليل اصرار كرده و دادرس را مطابق اصول مغلوب خواسته های طرفين دانسته است. وانگهی مواد 
ديگری كه درباره ادله در اين قانون مقرر شده به نحوی است كه كمتر به دادرس روحيه مختاربودن 
را القاء می كنند و او را به سمت تحقيقات علی الرأس سوق می دهند. اين طرز تلقی موجب شده 
دادرسان همواره از بيم فرو غلتيدن در جانبداری و دچار شدن به نقض منع تحصيل دليل به سمت 
تحقيقات علی الرأس گرايش جدی نداشته باشند تا شائبه نفوذ استبداد در تشکيالت قضايی آن زمان 
علی رغم ديدگاههای آزادی خواهانه طراحان آن تقويت نشود. از جمله قرائن نيز كه نشان ميدهد 

تمايل اين قانون به سمت نظام اتهامی است ماده 299 است:
»هرگاه يکی از طرفين سندی ابراز كند كه در آن سند به سند ديگری رجوع شده باشد و مربوط 
به دادرسی باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند ديگر را بخواهد« و نيز ماده 304 درمورد اسنادی كه 
نزد ثالث است: »... . به درخواست اصحاب دعوا نامه ای به اداره مربوطه نوشته...« مواد 307. 306 در 
مورد استناد به پرونده جزايی و مدنی و ماده ی 407 آن قانون در مورد گواهی هر يک از طرفين دعوا 
كه متمسک به گواهی گواه شده اند... . و سرانجام ماده ی 426 در خصوص تحقيق محلی: »هرگاه 
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يک طرف يا طرفين به اطالع اهل محل متمسک شوند...« 
ديوان عالی كشور نيز در آراء مختلفی با حركت در چارچوب دادرسی اتهامی نقش نظارتی خود 

را اعمال نموده وآراء زير در اين زمينه حايز توجه اند:
»صدور حکم زائد بر مورد مطالبه موجب نقض است«. )رأی شماره 3328- 1319/10/14( 
واقع شده  از اصحاب دعوا  يکی  استناد  اهالی محلی مورد  و  اطالعات مجاورين  كه  »در جايی 
باشد رسيدگی نکردن به آن مخالف قانون... . است«. )رأی 126-1316/1/23( »ترتيب اثر ندادن 
به درخواست رجوع به كارشناس و بازجويی از مطلعين بدون ذكر دليل موجه موجب نقض و 
نقض حکم است«. )رأی شماره 1811- 1318/8/5( »عدم توجه به درخواست تعيين كارشناس 
 -3325 شماره  )رأی  است«.  حکم  نقض  موجب  حساب  به  رسيدگی  و  دفتر  به  مراجعه  برای 
1319/10/14( »ترتيب اثر ندادن به درخواست معاينه محل و تحقيق ازاهل محل بر خالف مواد 

426 و 436 آيين دادرسی مدنی و موجب نقض حکم است...«. )رأی شماره 3779- 1319/9/3(
»صدور حکم بر خالف مستند دعوی موجب نقض است«. )رأی شماره 3779- 1319/9/3( 
»اگر پژوهش خواه در دادخواست پژوهشی خود برای اثبات بی اساس بودن نظر كارشناس تقاضای 
تحقيق محلی نمايد دادگاه نمی تواند بدون ذكر دليل قانونی تقاضای مزبور را نپذيرد«. )حکم شماره 
1894- 1321/6/31( »اگر خواسته دعوا فقط اعتراض به ثبت و صدور حکم بر بی حقی و مطالبه 
خسارت باشد و در موعد قانونی هم به خواسته چيزی اضافه نشود با اين حال صدور حکم بر رفع 
يد بر خالف قانون است«. )حکم 1150- 1325/9/19( »حکم كردن به زائد بر ميزان خواسته اصوالً 

و قانوناً جايز نخواهد بود«. )حکم 210- 1316/1/31(
»اگر مستند خواهان برای اثبات دعوا معاينه و تحقيق از اهل محل باشد، ترتيب اثر ندادن به 
درخواست مذكور بر خالف مواد 426- 436 قانون آئين دادرسی مدنی بوده و موجب نقض حکم 
است«. )حکم 3230- 1329/9/30( از سوی ديگر هدف حل و فصل كردن دعوا نيز اينگونه در 
قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 1318 آمده است: دادگاه های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق 
قانون رسيدگی كرده حکم داده يا فصل نمايند... . و ديوان نيز در تأييد آن گفته: »اگر دادگاه دعوای 
مطروحه را قطع و فصل نکند حکم صادره بر خالف ماده 3 قانون آئين دادرسی مدنی بوده و نقض 

خواهد شد«. )حکم شماره 255- 1329/2/5(
تا سال 1356 كه قانون اصاًلح پاره ای از قوانين دادگستری مصوب خرداد 1356 تصويب شد 
نقش قاضی در رسيدگی به دعوای مدنی همچنان منفعل بود اما به موجب ماده ی 8 اين قانون در 
رسيدگی به كليه دعاوی حقوقی از روش و موعد اقامه داليل بر اصحاب دعوا همان است كه در 
قانون آيين دادرسی مدنی پيش بينی شده ولی دادگاه می تواند هرگونه تحقيق و اقدامی را برای كشف 
واقع به عمل آورد، در مواردی كه بر دادگاه معلوم باشد استناد يا تقاضای يکی از طرفين مؤثر در 
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اثبات ادعا نيست، دادگاه می تواند با استدالل از ترتيب اثر دادن آن خودداری كند. اين ماده نشانگر 
اراده ی قانون گذار مبنی بر پذيرش نقش فعال قاضی در احراز واقع و اجرای عدالت می باشد و از 
آن استنباط می شود كه قاضی در خدمت عدالت و محدود به اجرای خواسته های طرفين نيست. 
اين حركت با ماده ی 28 قانون تشکيل دادگاه های عمومی مصوب شهريور 1358 ادامه پيدا كرد كه 

اشعار می دارد:
»در كليه ی امور حقوقی دادگاه اعم از )دادگاه حقوقی يا صلح( عالوه بر رسيدگی به داليل مورد 
استناد طرفين دعوی هرگونه تحقيق يا اقدامی كه برای كشف حقيقت الزم باشد انجام خواهد داد« و 
سرانجام ماده ی 199 قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 
تصويب گرديد كه ادامه دهنده ی همان حركت بوده و مقرر می دارد در كليه امور حقوقی دادگاه 
اقدامی كه برای كشف  يا  عالوه بر رسيدگی به داليل مورد استناد طرفين دعوا هرگونه تحقيق 

حقيقت الزم باشد انجام خواهد داد. 
اگرچه مفهوم قاضی فعال در نظام حقوقی ما در امور مدنی به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته 
اما مواد مزبور نشانگر اين واقعيت است كه اين مفهوم در نظام حقوقی ما وجود دارد و آراء ديوان 

در انتقاد از خنثی بودن قاضی كه در زير می آيد مؤيد اين ادعاست. 
 »با توجه به اختيارات حاصله برای دادگاه از ماده ی 28 قانون تشکيل دادگاه های عمومی مصوب 
1358 و اينکه دادگاه بر اساس همين اختيارات قرار تحقيق محلی صادر كرده خواهان ها اشعار 
داشته اند:... . چون نمی دانستند فلذا در دادخواست تقديمی به شهادت شهود استناد نکرده اند و اكنون 
حاضرند شهود خود را به دادگاه معرفی كنند تا از آنان استماع گواهی شود به اين جهت اقتضاء 
دارد دادگاه اختيارات الزم را حسب اختيارات حاصله از مقررات قانونی فوق االشعار ادامه داده و 
پس از استماع شهادت شهود استشهاديه كه پيوست پرونده است و انجام هرگونه رسيدگی ديگر كه 
از نظر دادگاه ضروری تشخيص داده شود اتخاذ تصميم شايسته به عمل آورد«. )رأی شماره 230- 

)1370/4/15
در رأی ديگر ديوان چنين آمده: 

»اگر چه در زمينه دليل جعليت مطلبی عنوان نکرده ولی بايد با استفاده از ماده ی 8 قانون اصاًلح 
پاره ای از قوانين دادگستری در جهت كشف حقيقت و احراز صحت و سقم ادعای خوانده با تجديد 
جلسه رسيدگی فوق التوصيف نسبت به دعوت طرفين برای اخذ توضيح از خوانده در زمينه ارائه 
داليل دعوای جعل و نيز ارائه اصول مستندات از ناحيه خواهان اقدام و پس از رسيدگی به داليل 
دعوای جعل در صورت ارائه آن )يعنی اصل سند( با توجه به نتايج حاصله از رسيدگی های مزبور 

مبادرت به صدور رأی نمايد«. )رأی شماره 427- 1363/6/31(
اين رأی نشانگر اين است كه وظيفه قاضی اجرای عدالت و كشف حقيقت است ؛ همانطور كه 
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دادگاه انتظامی قضات در رأيی درباره ماده 28 قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب گفته: 
»تحقيقات دادگاه صرفاً ] بايد [ به منظور كشف واقعيت باشد«. )رای شماره1370/04/15-230(

ماده 3 قانون آيين دادرسی مدنی كه می گويد:
»قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانين به دعاوی رسيدگی كرده حکم مقتضی صادر و يا فصل 
خصومت نمايد... و اال مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد« 
و رأی ديوان عالی كشور »اگر دادگاه دعوای مطروحه را قطع و فصل نکند حکم صادره بر خالف 
ماده ی 3 قانون آئين دادرسی مدنی بوده و نقض خواهد شد«. )حکم 255- 1329/2/5( مؤيد اين 
ادعاست كه فصل خصومت و رفع نزاع در هر صورت واجب و الزم است. البته حقوق دانان بزرگی 
نيز بر خالف اين نظر را بيان داشته اند و معتقدند: »هدف از دادرسی و اداره داليل كشف واقع 
و دستيابی به حقيقت است« )كاتوزيان، همان، ص 173( »كشف واقع امور الزمه ی كار قضايی 
بوده...«. )واحدی، بايسته های آيين دادرسی مدنی ص 21( »جستجوی حقيقت قلب فرايند دعوا 
است«. )مدنی، ادله اثبات دعوا پايه ص 25.( »از آنجايی كه منبع قوانين اصوالً احکام اسالمی است 
و در اسالم كشف حقيقت اولی است...«. )محقق داماد، همان.( »اگرچه دادرس بايد هميشه بی طرف 

باشد ولی فی الواقع طرفدار احقاق حق و عدالت است«. )محسنی، اداره دادرسی مدنی، ص52.(
دادگاه عالوه بر رسيدگی به داليل مورد استناد طرفين دعوا هرگونه تحقيق يا اقدامی كه برای 
كشف حقيقت الزم باشد انجام خواهد داد. پرسش اساسی اين است كه با توجه به سير قانون گذاری 

و نظرات حقوق دانان هدف از دادرسی مدنی چيست؟
از ابتدای تصويب ماده ی 8 قانون اصاًلح پاره ای از قوانين دادگستری و به ويژه پس از تصويب 
ماده ی 28 قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب هم اكنون نيز در ارتباط با آثار نصوص مزبور 
بر قاعده ی منع تحصيل دليل، ديدگاه های متفاوتی قابل ابراز بوده و می باشد. بر پايه نخستين ديدگاه، 
نصوص مزبور اثری بر قاعده منع تحصيل دليل ندارد و منظور از اقدامات و تحقيقاتی كه دادگاه 
برای كشف حقيقت، عمل می آورد همان هايی است كه در بخش دوم ماده ی 358 قانون مذكور 
تصريح شده و رسيدگی دادگاه و صدور رأی مستلزم انجام آن ها بوده و به معاينه محل و تحقيق از 
گواه ها و مسجلين اسناد و مالحظه پرونده مربوطه به دادرس و امثال اين ها خالصه می شود . اين 
ديدگاه مردود می باشد زيرا هرگاه منظور از اقدامات و تحقيقات همان موارد مصرح در ماده ی 358 
می بود، تصريح جديد الزم نمی گرديد. در برابر ديدگاه تفريطی ياد شده، ديدگاهی افراطی طرح و 
ادعا شد از اين پس هدف دادرسی رساندن حق به حقدار است و بنابراين دادگاه بايد هرگونه اقدامی 
را كه برای كشف حقيقت الزم است انجام دهد حتی آنهايی كه تاكنون مجاز نبوده است. از سوی 
ديگر چون هدف رساندن حق به حقدار است رعايت مقررات مربوطه به ادله، توان اثباتی آنها، آيين 

قانونی و زمان تهيه و ارائه ادله الزامی نمی باشد، اين ديدگاه نيز قابل دفاع نبوده و نمی باشد. 
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ديدگاه قابل پذيرش معدل دو ديدگاه مزبور است: در حقيقت قانون گذار با تصويب ماده ی 8 
و سپس 28 و سرانجام 199 قانون آئين دادرسی مدنی، اراده ی خود را مبنی بر تعديل قاعده منع 
تحصيل دليل اعالم نموده اما در مقابل، نه تنها نصوص مزبور با توجه به فلسفه تدوين، شيوه تنظيم 
و سوابق امر منطوقاً، مفهوماً يا مدلوالً توان مجاز نمودن تمام ممنوع ها را در ارتباط با تهيه ادله و 
ارائه آن ندارد، بلکه هر نص جديدی علی القاعده بايد با توجه به نصوص موجود تفسير شده و به 
اينها حمل گردد. بنابراين ادله اثبات دعوا همان هايی است كه در قانون شمارش شده و توان اثباتی 
هر يک از آن ها به زمان ارائه می باشد و استناد به ادله نيز علی القاعده همان است كه در قانون 
آمده است، اما دادگاه می تواند رأساً نيز اقدامات و تحقيقاتی را دستور دهد كه انجام آن ها مستلزم 
درخواست هر يک از طرفين است. )شمس، آيين دادرسی مدنی، ص115به بعد( يکی از اساتيد 

حقوق دادرسی نيز معتقدند:
 »به استناد حکم ماده ی 199 برای قاضی بايد توانايی انجام هرگونه تحقيق و اقدام جهت كشف 
حقيقت را شناسايی نمود، اگرچه توانايی قاضی در انجام هرگونه تحقيق و اقدام برای كشف حقيقت 

يک توانايی قانونی به شمار می آيد ولی محدود به اصولی است... )محسنی، همان، ص145.(
او دادرس فعال و پويايی است كه با رعايت اصول حقوقی دادرسي و مقررات قانونی در گستره 
اثبات وقايع نيز از توانايی هايی برخوردار است. توانايی های او برای اينکه در راستای نظريه همکاری 
)جهت آشنايی با نظريه همکاری طرفين و دادرس ر. ک. همان، ص101( و به ويژه خاستگاه آن 

يعنی تعادل باشد بايد در چارچوب اصول و مقررات دادرسی اعمال شوند: 
1- اصل رعايت حدود خواسته: بنابراين دادرس نمی تواند به بهانه اختيار حاصل از ماده ی 199 به 
دنبال تحقيق و اقدام نسبت به موضوعات و وقايعی باشد كه اصحاب دعوا در دادرسی بيان نکرده اند. 
2- اصل توجه به ادله بر شمرده شده در قانون: از اين رو دادرس از توجه به هر دليل ديگری 
به معنای وسيله اثبات غير از سند، اقرار، شهادت، سوگند امارات قانونی و قضايی از جمله امارات 

ناشی از كارشناسی، تحقيق و معاينه محل معذور است. 
3- اصل بی طرفی دادرس: بر اين پايه حتی در فرضی كه دادرس رأساً می تواند به داليل استناد 
كند و يا دستور ابراز و افشای دليل يا مدركی را صادر كند اين كار وی نبايد مبتنی بر جانبداری او 

به نفع يکی از طرفين دعوا و ضرر طرف ديگر و سلب امتيازی از او شود. 
4- اصل تقابل و رعايت حقوق دفاعی: كه ايجاب می كنند تاريخ و محل رسيدگی و داليل اثبات 
موضوعات به اطالع رسانده شده )ماده ی 200 ، قانون آئين دادرسی مدنی( و آن ها بتوانند درباره 
موضوع رسيدگی تبادل نظر و گفتگو كرده و از فرصت آزادانه و معقول و متعارف دفاع برخوردار 

باشند. 
5- اصل يا دست كم اقتضای متناسب بودن اقدام يا تحقيق با شرايط اقتصادی شخص ذی نفع: 
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بنابراين دادرس نبايد از ميان روش های قانوناً قابل پذيرش تحقيق به ترتيبی استناد كند كه برای 
طرف مورد نظرش در دعوا پرهزينه به شمار آيد. 

6- اصل تسريع دادرسی: بر اين پايه دادگاه بايد به دنبال انجام تحقيق اقداماتی باشد كه زمان 
دادرسی را از حد معقول و متعارف خارج نساخته و به سمت اطاله سوق ندهد. )محسنی، همان، 

صفحه 192.(

نتيجه	گيری
هدف از دادرسی مدنی كشف حقيقت و اجرای عدالت بوده، صرف نظر از اين كه منشأ مقررات 
آيين دادرسی مدنی احکام اسالمی يا برگرفته از قوانين خارجی باشد. مقررات آيين دادرسی نشانگر 

پذيرش سيستم تفتيشی از طرف قانون گذار می باشد. 
بنابراين در پاسخ به تعارض مواد 3 و 199 قانون آيين دادرسی مدنی با توجه به مبانی فقهی 
و مقدمه قانون اساسی و صراحت ماده ی 199 بايد گفت: در قوانين فعلی ايران هدف از دادرسی 
كشف حقيقت و اجرای عدالت است، منتها كشف حقيقتی كه منتهی به رفع نزاع گردد و نمی توان 
به بهانه عدم دستيابی به عدالت باب نزاع را مفتوح نگه داشت. ناگفته نماند كه دستيابی به اين امر 
مستلزم پيش بينی اصول دادرسی عادالنه است، )كه اين مساله يکی از نواقص قانون فعلی ماست.( 
زيرا كشف حقيقت به هر قيمتی جايز نبوده و بايد وقت و هزينه معقول و متعارفی صرف گردد و 
اختالف نيز خاتمه يابد. بنابراين دادرس جايز نيست به بهانه كشف حقيقت خارج از اصول دادرسی 
عمل كرده يا متوسل به داليلی خارج از ادله قانونی گردد. دادرس همچنان ثالث بی طرفی است كه 
در چارچوب دادرسی عادالنه و مطابق ادله برشمرده شده قانونی رسيدگی نموده و موظف به اجرای 

عدالت و برپايی قسط بوده و از اين طريق رفع خصومت می نمايد. 
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مقدمه
ما ايرانيان سابقه تاريک و نااميدكننده ای در انتقادپذيری داشته ايم. از حاكمانی كه هر نقدی را به گمان 
بدانديشی و سياه نمايي منتقد به فجيع ترين وجه مجازات داده اند تا مردمانی كه منتقد را بدبين و بدطينت 
و منفعل می دانند و طرد می كنند. در حوزه های تخصصی، موضوع اندكی پيچيده تر است و متأسفانه اين 
ظرفيت اندک، باتوجه به خصلت ذاتی همه چيز دانی ما، ظهور بيشتری دارد. در زمينه ی مسايل حقوقي، 
انديشه ی نقد قضايی احتماالً عمری به درازای تشکيالت قضايی دارد، اما نقد مکتوب و منسجم كه منجر 
به ايجاد رويه گردد، متأسفانه در ايران سابقه ای ناچيز داشته است. شايد اولين نمونه از اين دست، نقد 
قضايی كم نظير مرحوم علی اكبر داور در مقاله »اسرار عدليه« بوده كه از قضا، شاهد مثالی بر آستانه تحمل 
پايين ما در نقدپذيری نيز هست؛ چه اينکه پدر دادگستری نوين ايران را تحت عنوان »افترا« به محکمه 

كشاند!
به اقتضای حرفه وكالت، موارد بسيار از آرايی كه جای نقد و متأسفانه بيشتر نقد منفی دارد را ديده ايم 
و باز هم بايد گفت متأسفانه تعداد آرای صادره از اين دست به نحو غيرقابل قبولی باالست. تعداد باالی 
مراجعين به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، مراجعين به دبيرخانه ماده ی 18 در دادگستری های مراكز 
استان ها و مراجعين هر روزه به واحدهای معاضدت دادگستری ها كه احکام قطعی و غيرقطعی محاكم را 
در دست دارند، تنها نمونه هايی از اين دست هستند. شايد تصويب قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات 
مصوب 1390/7/17 تالشی برای جبران گوشه ای از كمبودهای موجود بوده است. البته با پذيرش اين 

واقعيت كه تصويب قانون به تنهايی كافی نبوده و صرفاً شکايت شکات را »مستند«تر )!( می نمايد. 
هدف از نگارش اين مقاله ارائه ی راهکار قطعي براي حل مشکل يا انگيزه خواني از صدور آراي اين 
چنيني نيست، بلکه صرفاً به زعم نگارنده، نقد علمی مداوم و گسترده آرای قضايی، يکی از سالم ترين و 
بهترين راه ها برای ايجاد رويه های صحيح و تأثيرگذار بر جريان رسيدگی و در نتيجه ارتقای كيفيت آرای 
قضايی است. آنچه مي خوانيد نقدی مبتنی بر نظرات و استدالل های شخصی اينجانب است و نگارنده، 
بسيار مشتاق است تا از نقطه نظرات خوانندگان در مخالفت با ديدگاه خود اطالع يابد. به اميد آنکه اين 
تالش كوچک مقدمه ای برای درک ضرورت نقد و كمک به گسترش و تداوم آن در ساير نشريات 

حقوقی باشد. 

سعيد	فهيم	خواه

از منظر قوانين و مقررات اصالًحات ارضی
–	وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	گيالن(

نقد يک رأی
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طرح	مسأله:
ـ. ع به وكالت از... ... . . دعوايی در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رشت به طرفيت... ... ... ... . . با  آقای ه
وكالت آقايان ا. ی و م. م مطرح و به موجب آن تخليه يد خواندگان از ششدانگ يک قطعه زمين به پالک 
ثبتی 25 سنگ اصلی 39 بخش 4 رشت واقع در طالشان و اجرت المثل ايام تصرف را از تاريخ انقضای 
مدت اجاره يعنی 1329/10/20 تا تاريخ صدور حکم خواستار شدند. دعوي مذكور در رسيدگي بدوي 
رد، ليکن در مرحله تجديدنظر تأييد گرديد. دادنامه ی صادره از مرجع تجديدنظر موضوع نقد يادداشت 

حاضر است. 

سابقه:
آقايان... ... ... ... ... ... . . با قيمومت خانم »ش« به موجب سند رسمی شماره 8731-8723 ششدانگ يک 
قطعه زمين با مشخصات ثبتی فوق را در تاريخ 1322/10/20 به اجاره به مرحوم ع. ش واگذار می نمايند. 
طی سند مرقوم، مقرر می گردد مستأجر )مورث خواندگان( مکلف به حفر يک حلقه چاه برای آبياری و 
حفظ عمارت و چپرنمودن تمامی باغ از نهال مرغوب چای و شخمزدن زمين و تعمير و تميزكردن مجاری 
و شيراب ها گردد. پس از انقضای موعد اجاره نيز تا زمان طرح دعوی، ملک در يد مستأجر و سپس وراث 
وی بوده است تا اينکه مالکين طی سند رسمی انتقال 70650- 83/2/9 و 623/7- 88/5/26 اقدام به انتقال 
قطعی ملک موضوع دعوی به خواهان ها می نمايند. طرفين معامله نيز با توجه به اندراج موضوع اجاره 
در متن سند به اين امر مستحضر بوده اند. در سند انتقال نيز به اين امر تصريح می گردد. خريداران پس از 
قطعيت معامله كه خود را مطلقاً مالک و حق دخل و تصرف را برای خود محفوظ می ديده اند، حسب 
شهادت شهود با يک دستگاه بولدوزر وارد زمين شده و شروع به تسطيح زمين و قلع و قمع بوته های 
چای و درختان و ساير اقدامات در جهت ايجاد آثار تصرف می نمايند، كه اين اقدام ايشان منتهی به طرح 
شکايت توسط ورثه مستأجر تحت عنوان تصرف عدوانی و تخريب می گردد. دعوی در شعبه 104 دادگاه 
عمومی جزايی رشت مطرح و حکم محکوميت متهمين )خريداران( به تحمل 91 روز حبس تعزيری از 
بابت ارتکاب بزه تصرف عدوانی و پرداخت مبلغ دو ميليون ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت از 
بابت ارتکاب بزه تخريب صادر می گردد. دادنامه ی مذكور با تجديدنظرخواهی وكيل محکومين در شعبه 
ششم دادگاه تجديدنظر استان مطرح و با اين استدالل كه چون مدت اجاره منقضی و ملک به صورت 
قانونی به تجديدنظرخواهان ها انتقال يافته و لذا مالکيتی بر اعيان، برای تجديدنظر خواندگان متصور نيست، 
بنابراين محکوم عليهم تبرئه و حکم نقض می گردد. رأی قطعی مذكور در مهلت مقرر مورد اعتراض وكيل 
شکات قرار گرفته و به دفتر كل شعب تشخيص تقديم و در نهايت به شعبه 13 تشخيص ارجاع می گردد. 
با مطالبه ی پرونده محاكماتی و مالحظه محتويات آن و تهيه گردش كار هيأت تشخيص در تاريخ 87/5/24 
تشکيل و پس از قرائت گزارش عضو مميز، اعتراض را موجه و رأی به نقض دادنامه قطعی می دهد؛ با اين 
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استدالل كه چون شکات مالک منافع مزروعی و اعيانی موجود در باغ چای كاری و درخت ها و بوته های 
چای و حق ريشه موجود در باغ مزروعی چای كاری می باشند و انتقال عين ملک مذكور از سوی مؤجرين 
به متهمان هيچ گونه تأثيری و ايراد و اشکالی در رابطه ی استيجاری و حق مربوطه و مالکيت منافع ايجاد 
شده بر مبنای اجاره نامه ی رسمی نداشته و شعبه ششم دادگاه تجديدنظر اين امر را ناديده گرفته، اقدام به 
اصاًلح و تبديل ميزان مجازات حبس بزه تصرف از نود و يک روز حبس به پرداخت مبلغ هفتاد هزار ريال 
جزای نقدی می نمايد. بدين ترتيب حقوق اعيانی و ساير منافع مستأجرين تأييد و استوار می گردد. قريب 
ـ. ع اقدام به طرح دعوی تخليه و مطالبه اجرت المثل  به دو سال بعد، همين مالکين جديد با وكالت آقای ه
ايام تصرف تا تاريخ صدور حکم در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رشت نموده و به موجب آن تخليه 
يد خواندگان از شش دانگ قطعه زمين متنازع فيه و اجرت المثل ايام تصرف از تاريخ انقضای مدت اجاره 
يعنی 1329/10/2 تا تاريخ صدور حکم خواستار شدند. طبق رأي دادگاه »نظر به اينکه به موجب تصريح 
مندرجات سند اجاره مزبور، مستأجر )مورث خواندگان( مکلف به حفر يک حلقه چاه برای آبياری و 
حفظ عمارت و چپر و پُر نمودن تمامی باغ از نهال مرغوب چای و شخم زدن زمين و تعمير و تميزكردن 
مجاری و شيراب ها شده كه جملگی اقدامات مزبور از عناصر عملکرد عمرانی مستأجر حقوق زارعانه و 
حق ريشه و آب و گل محسوب است و در جريان دادرسی دليلی كه نشانگر تخلف از تکليف مقرر، در 
طول دوران اجاره كه مطابق اجاره باعث توليد حق فسخ برای مؤجر می شد و متعاقب آن اعمال فسخ و 
اختتام رابطه ی اجاری باشد اقامه نشده بلکه اقرار قائم مقام مؤجرين به وصول مال االجاره حسب مکاتبه 
دفترخانه ی 54 تهران، مؤيد تحقق حقوق زارعانه در استمرار تصرفات مستأجر از بدو تا فوت و سپس 
ورثه ی وی )خواندگان( به لحاظ مراضات حاصله بر تداوم اجاره مستنبط از عدم تقاضای تخليه ی يد از 
ناحيه مالک قبلی )به تجويز ماده ی 501 ق. م( و وصول اجاره بها خواسته و مستند به تبصره ی 2 ماده ی 5 
اليحه ی قانونی نحوه ی خريد و تملک اراضی و امالک... مصوب 1358 و ماده ی 31 آيين نامه ی قانون ثبت 
اسناد و امالک كه حفظ حقوق زارعانه را حتی در صورت انتقال مالکيت مرعی می داند«، از سوی ديگر 
»مطالبه اجرت المثل از مبدأ زمانی 1329/10/20، توجهاً به اينکه اوالً استحقاق بر اجرت استيفای منافع به 
تبعيت از مالکيت ايجاد می شود حال آنکه خواهان ها سال ها بعد از تاريخ مبدأ اعالمی، ملک را به انتقال 
گرفته اند و قهراً مستحق اجور سنين قبل از تحصيل ملکيت نيستند و از تاريخ مالکيت نيز با توجه به وقوع 
جرم بنا به مدلول حکم كيفری و تخريب اعيان دسترنج رعيتی و از بين بردن زمينه انتفاع خواندگان از ملک 
وجهه استحقاقی برای خواهان ها باقی نمی ماند.« در نهايت دادگاه حکم به بی حقی خواهان ها در دعوی 
مطروحه صادر می نمايد. دادنامه ی صادره در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض وكيل خواهان ها قرار گرفته 
و پرونده در شعبه دوازده دادگاه تجديدنظر استان مطرح می گردد. شعبه ی مذكور نيز بدون تشکيل جلسه 

اقدام به صدور دادنامه ذيل می نمايد. كه موضوع نقد يادداشت حاضر می باشد.
ـ. ع راجع به آن قسمت از دادنامه صادره از  »تجديدنظرخواهی آقايان... ... ... ... ... . با وكالت آقای ه
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شعبه دوم دادگاه حقوقی رشت كه به موجب آن حکم به رد دعوی آنان به خواسته تخليه عين مستأجره 
يک قطعه زمين به پالک ثبتی 25 سنگ اصلی 39 بخش چهار رشت واقع در طالشان صادر گرديده است 
به داليل ذيل وارد و موجه است؛ الف- با توجه به مفاد سند رسمی اجاره به شماره 8733– 1323/10/20 
دفتر اسناد رسمي شماره 54 حوزه ثبتي تهران مدت اجاره هفت سال بوده است وفق ماده ی 494 قانون 
مدني عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف مي شود و در ما نحن فيه براساس گزارش مورخه 
1382/12/20 دفتر اسناد رسمي شماره 54 تهران قائم مقام قانوني مؤجر با اعالم فسخ اجاره عدم اذن در 
استدامه تصرف مستأجر را در ملک اعالم داشته مآالً عقدي بنام اجاره وجود ندارد تا موجر ملتزم به تبعات 
آن كه مالکيت منافع است در حق مستأجر باشد به عبارت ديگر سالبه به انتفاء موضوع است: ب- شروط 

ضمن عقد اجاره از جمله آن شروط چنين است:
 »1- مستأجر مکلف است هنگام رفع يد ملک را به همان نحو موجود تحويل مؤجر نمايد 2- مستأجر 
مکلف است ظرف مدت دو سال تمامي باغ را با نهال چاي پر كند و تحويل مالک نمايد 3- زمين باغ را 
شخم و مجاري و شيرآب ها را تميز نمايد.« بيانگر اين معنا است كه مستأجر صرفاً در مدت اجاره حق 
انتفاع داشته و بعد از انقضاء مدت اجاره مکلف به تحويل ملک به مالک مي باشد و ادامه تصرف منوط 
به اذن مؤجر است: ج- استدالل دادگاه صادركننده رأي بدوي به اين موضوع كه خواهان ها )تجديدنظر 
خواهان ها( در مقام تحصيل تصرف بر ملکي هستند كه در دادرسي كيفري ممنوع مي باشد و تسري 
حکم دادنامه شماره 1747-87/5/24 شعبه 13 تشخيص ديوان عالي كشور كه ناظر بر حق انتفاع موقت 
مستأجرين است، در اين مقام )تخليه عين مورد اجاره( فاقد وجاهت قانوني است زيرا الزمه چنين 
استداللي تصرف الي االبد مستأجر بر ملک مؤجر است و مالک نتواند هرگز بر ملک خود استيال يابد و اين 
موضوع برخالف مقتضي عقد اجاره است و در تعارض آشکار با قاعده تسليط است. د- استناد دادگاه 
بدوي به ماده ی 473 قانون مدني موجه نيست زيرا موجب انقالب عنوان مستأجر )تجديدنظر خواندگان 
مالک منافع فعلي( به مؤجر مي گردد و معلوم نيست مستأجر آنان چه كساني هستند و مالکين فعلي 
)قائم مقام قانوني مؤجر( چه سمتي را دارا هستند. هـ- هم چنين استناد دادگاه بدوي به تبصره ی 2 ماده ی 
5 اليحه ی قانوني نحوه ی خريد و تملک اراضي و امالک براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و بند 
دال ماده ی 4 قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات و حفظ آثار تاريخي كه ناظر بر وظايف دولت در 
قبال سلب مالکيت اشخاص حقيقي و حقوقي به قصد تملک جهت منافع عامه و انطباق آن با روابط بين 
مؤجر و مستأجر است، فاقد وجاهت قانوني بوده و منصرف از محل نزاع است. استدالل وكالي مدافع 
تجديدنظر خواندگان كه اُس و ملخص آن ادعاي حق ريشه و حقوق زارعانه و حق اولويت براي موكلين 
خود را داشته اند قابل اعتنا نيست، زيرا قطع نظر از صورت جلسه ی شماره 1410- 71/5/25 كميسيون 
ماده ی 12 قانون اراضي شهري كه حاكي از مخروبه بودن و رهاشدن آن به مدت مديد است و باير 
تشخيص داده شده، بر فرض ثبوت حقوق مذكور براي مستأجرين مطالبه آن مستلزم تقديم دادخواست 
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و تشريفات قانوني است و منافاتي با تخليه ی عين مستأجره پس از انقضاء مدت اجاره ندارد. بنابر مراتب 
مذكور دادنامه ی تجديدنظر خواسته در قسمت گفته شده قابليت استوارگرديدن را نداشته به استناد صدر 
ماده ی 358 قانون آيين دادرسی مدنی نقض و به استناد ماده ی 494 قانون مدنی ماده 198 قانون آيين 
دادرسی مدنی حکم بر تخليه ی ملک مستأجره موصوف صادر و اعالم مي گردد. اما تجديدنظرخواهي 
تجديدنظر خواهان راجع به قسمت ديگر از دادنامه تجديدنظر خواسته كه حکم به رد دعوي آنان مبني بر 
مطالبه اجرت المثل ايام تصرف صادر گرديده؛ به لحاظ عدم انتفاع مستأجرين و رهانمودن آن وفق گزارش 
كميسيون ماده ی 12 قانون اراضي شهري با لحاظ ذيل ماده 494 قانون مدنی وارد و موجه نيست و دليلي 
كه موجبات نقض اين بخش از دادنامه را فراهم نمايد ابراز و ارائه نگرديده و ضمن رد تجديدنظرخواهي، 

دادنامه تجديدنظر خواسته در بخش گفته شده تأييد و استوار مي گردد. اين رأي قطعي است.« 

تحليل	محتوايي:
فرآيند صدور رأي در ذهن قاضي، فرآيندي پيچيده است. درک درست موضوع خواسته، پيراستن خواسته 
از حواشي و زوائد، تحليل محتوايي مستندات و مدارک، احراز اعتبار و قدرت اثباتي اسناد و مدارک و 
كشف ارتباط آن ها با موضوع خواسته و سرانجام ارائه استدالل منطقي و اصولي و يافتن مستندات قانوني 
و قانون حاكم بر موضوع در جهت احقاق حق، همگي از اعمال ذهني طاقت فرسا و نيازمند صرف انرژي 
و وقت فراوان است. اما در اين ميان شايد نقطه اوج تبحر و تسلط قاضي بر صدور رأي كه به نوعي محل 
تجلي مراحل ديگر اين فرآيند نيز هست، »يافتن قانون حاكم بر موضوع« است. با اين مقدمه، نخست قانون 
حاكم بر موضوع را كشف سپس نقد خود را به مأخذ قانون مربوطه به نحو منسجم استوار مي نمائيم. دليل 
ديگر انتخاب اين شيوه در آن است كه نقد كليه استدالالت دادگاه تجديدنظر تحت تأثير قانون حاكم قرار 

خواهد گرفت و شيوه هاي ديگر موجب پراكنده گويي مي گردد. 
ملک موضوع دعوي در بخش 4 رشت و در طالشان واقع شده است. كساني كه آشنايي اندک با 
تاريخچه ساليان اخير ثبت در شهر رشت دارند به اين امر واقفند كه بخش 4 رشت درواقع مجموع قرائي 
بوده كه به مرور زمان در نتيجه گسترش شهر، داخل در محدوده شهر رشت قرار گرفته و سوابق اسناد 
مالکيت و اسناد صادره براي زارعين و مستأجرين در جريان اصاًلحات ارضي نيز مؤيد اين امر است. 
در پرونده ی حاضر با توجه به محل وقوع ملک )طالشان(، نوع كاربري ملک )باغ چاي( و نوع قرارداد 
)اجاره باغ چاي جهت كشف و...( جاي ترديدي در شمول قانون و مقررات اصاًلحات ارضي و قوانين 
مرتبط نسبت به موضوع دعوي باقي نمي گذارد. خصوصاً تصريح خود قانون درخصوص حاكميت آن 
نسبت به اراضي واقع در دهات و اينکه در رابطه با اينگونه اراضي، اصل بر شمول مقررات اصاًلحات 
ارضي است و مستثنيات آن نيز در ماده 3 قانون اصاًلح قانون اصاًلحات ارضي مصوب 1340/10/19 
احصا گرديده است. به موجب اين ماده: »مستثنيات از ماده 2 به قرار زير است:  1- باغات ميوه و باغات 
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چاي و قلمستان هايي كه عرصه و اعيان آن متعلق به مالک باشد...« در مانحن فيه با توجه به تعلق اعيان 
به مستأجر آنگونه كه در ادامه ی مطلب به تفصيل به آن خواهيم پرداخت مورد از شمول بند 1 مستثيات 
خارج و طبق ماده ی 2 و 6 مشمول احکام قانون است: »ماده ششم- زمين هايي كه بنا به مقررات اين قانون 
تقسيم و واگذار مي شود عبارت است از: الف- زمين هاي دهاتي كه در اجراي مواد 2 و 3 اين قانون مازاد 
بر حد نصاب باقي مي ماند اعم از اينکه از طرف مالک يا مالکين نسبت به آن تقاضاي ثبت شده يا نشده 
باشد. ب- زمين هاي موات پ- زمين هاي باير«. هم چنين بند 2 ماده ی اول همين قانون »زارع« و »ده« را 
چنين تعريف مي نمايد: »كسي است كه مالک زمين نيست و با دارا بودن يک يا چند عامل زراعتي شخصًا 
و يا به كمک افراد خانواده خود در زمين متعلق به مالک مستقيماً زراعت مي كند و مقداري از محصول 
را به صورت نقدي يا جنسي به مالک مي دهد... بند 10- ده يا قريه عبارت از يک مركز جمعيت و محل 
سکونت و كار تعدادي خانوار است كه در اراضي آن ده به عمليات كشاورزي اشتغال داشته و درآمد 

اكثريت آنان از طريق كشاورزي حاصل گردد و عرفاً در محل ده يا قريه شناخته مي شود.« 
در عرف زراعي مناطق مختلف ايران، زراعت در امالک يا ناشي از قراردادهاي معين مثل عقد اجاره 
يا عقد مزارعه بوده يا اشکال عرفي ديگري كه در اثر به كار انداختن نيروي بازو و سرمايه و به نسبت 
تعداد عوامل دخيل در توليد محصوالت كشاورزي ازجمله عمل زارع، بذر، ابزارآالت و... زراعت را شکل 
مي داده و زارع را صاحب سهمي از محصوالت مي نمود. در پرونده ی حاضر، زراعت ناشي از قرارداد 

اجاره يعني يکي از قراردادهاي معمول در اراضي زراعي در آن زمان بوده است. 
حال پس از كشف قانون حاكم بر موضوع كه با توجه به تعاريف ارائه شده و جايگاه طرفين دعوي 
و محل وقوع ملک، بدون ترديد، قوانين و مقررات اصاًلحات ارضي )شامل قانون اصاًلحي قانون 
اصاًلحات اراضي، و آيين نامه ی اجرايي آن و علي الخصوص قانون تقسيم عرصه و اعيان باغات مشمول 
قوانين و مقررات اصاًلحات ارضي بين مالکان و زارعان مربوط مصوب 1351و آيين نامه اجرايي آن 
مصوب 1352( است به بررسي حقوق مکتسبه ناشي از عمل مستأجر و مستندات قانوني آن مي پردازيم. 
فعل عمده مستأجر يعني كشت نهال چاي كه با مجوز عقد اجاره صورت گرفته، حسب ماده ی 33 
قانون مدني از موجبات و اسباب مالکيت است: »درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود« 
و پيامد منطقي اين مالکيت، ماده ی 504 همان قانون است: »هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در 
بنا يا غرس بوده، مؤجر نمي تواند مستأجر را به خراب كردن يا كندن آن اجبار كند و بعد از انقضاي مدت، 
اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقي بماند، مؤجر حق مطالبه اجرت المثل زمين را خواهد داشت...« 
پس با توجه به صراحت قانون در مالکيت مستأجر نسبت به نهال هاي كشت شده و اعياني احداثي در 
باغ چاي شکي باقي نيست. به عنوان فصل الخطاب اين مبحث، ماده ی 28 آيين نامه ی اصاًلحات ارضي 
مصوب 1343 قابل ذكر است كه اذعان مي دارد: »عرصه باغات و بيشه هاي واقع در محدوده دهات كه 
اعياني آن كاًل متعلق به زارعين است و هم چنين عرصه ساير اعيان هاي آن ها به استثناي خانه هاي مسکوني 
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به تراضي مالکين و زارعين ارزيابي و با استفاده از حقابه طبق معمول محل به زارعين فروخته خواهد 
شد. در صورت عدم تراضي مالک و زارع رأي سازمان اصاًلحات ارضي قاطع است«. تا همين جاي 
بحث، صرف اشراف به اينکه مستأجر در ملک مذكور مالک حق اعياني بوده به تنهايي براي رد دادنامه 
تجديدنظر كافي است، اما از آن جائيکه ظاهراً دادگاه تجديدنظر اساساً اعتقادي به وجود اين حق در ملک 
متنازع فيه نداشته، جهت روشن شدن موضوع، حقوق مکتسبه ناشي از اقدامات عمراني مستأجر را نيز 

بررسي خواهيم كرد. 
مقدمتاً، درخصوص حقوق متعلق به اعياني مذكور در دهات و مناطق مشمول قوانين و مقررات 
اصاًلحات ارضي و عرف زراعي مناطق مختلف بايد گفت، ريشه هاي عرفي اين حقوق دربرگيرنده ی 
مطالب عميق و بسيار مفصلي است كه در حوصله نوشته حاضر نيست و فقط به ذكر اين موارد بسنده 
مي شود كه پيش از قانون اصاًلحات ارضي، سيستم اجاره داري كه معموالً در مناطق معتدل مثل گيالن 
و مازندران رايج بوده يکي از دو نوع رابطه اي بوده كه بر روابط رعايا و مالکان حاكم بود.1 در پرونده 
حاضر نيز اساس ايجاد حق زارعانه براي مستأجر، وجود قرارداد اجاره بوده است. حق زارعانه طبق 
تعريف »... عبارت است از حق ريشه و بهاي شخم و كود و ارزش زحماتي كه زارع براي آبادكردن 
زمين متحمل شده است.«2 هم چنين »دسترنج رعيتي«: »آنچه از آثار مادي كه دهقان با اذن يا اجازه مالک 
زمين مزروعي در آن پديد آورده باشد از قبيل اشجار و غيره«. 3 قانون گذار در وضع قوانين مرتبط با 
حقوق امالک، عماًل »حق زراعانه« يا به تعابير مختلف، ازجمله »حق ريشه« و يا آب و گل در معناي 
اعم را به رسميت شناخته و متأثر از عرف قدرتمند مناطق مختلف كشور، حکم قانون را به صراحت 
به عرف رايج معطوف نموده است: ماده ی 31 آيين نامه ی قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 1317، 
ماده ی 74 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1346، تبصره ی 2 ماده ی 5 اليحه ی قانوني نحوه خريد 
و تملک اراضي و امالک... مصوب 1358، بند دال ماده ی 4 قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات 
براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب 1347، تبصره ی 2 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش 
رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363، و... . در تمامي قوانين مذكور، مهم ترين خصيصه اين 
حق، ايجاد نوعي حق تقدم يا به زبان عرفي آب و گل براي زارع است. كه ناشي از مرغوبيتي است كه 
زارع با بکار انداختن نيروي بازو و سرمايه خود در ملک ديگري به وجود آورده است. بنابراين صرف 
انقضاي مهلت قرارداد پايان دهنده ی رابطه طرفين قرارداد نيست چه اينکه اين حق حتي بدون تصريح 
در قراردادهاي زراعي در قالب شرط ضمني عرفي تبلور مي يابد.4 پس اين حق نيز مانند ساير حقوق 
در صورت تجاوز اشخاص  -حتي مالک- قابل دفاع و مستلزم حمايت قانون است. براي تقريب به 
ذهن، حق كسب و پيشه و تجارت را شاهد مثال مي آوريم كه ماهيتي مشابه حق زارعانه داشته و اساسًا 
حق آب و گل در عرف عام، در بر گيرنده ی هر دو مفهوم است. در دعوي حاضر، با توجه به مفاد 
سند اجاره و نوع عمل مستأجر همانگونه كه در رأي شعبه سيزدهم تشخيص ديوان عالي كشور مبني 
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بر محکوميت مالکين به مجازات تخريب و تصرف عدواني نيز آمده: »شکات )مستأجرين( مالک منافع 
مزروعي و اعياني موجود در باغ چاي كاري و درخت ها و بوته هاي چاي و حق ريشه موجود در باغ 
مزروعي چايکاري مي باشند... .«. مالحظه مي گردد كه حقوق متعلق به منافع مزروعي و اعياني مستأجر 
طي دادنامه صادره از عالي ترين مرجع قضايي نيز احراز گرديده و به رسميت شناخته شده است. از 
سويي دليلي كه مثبت تخلف مستأجر از شروط ضمن عقد و موجب فسخ قرارداد اجاره باشد از سوي 
مؤجرين ارائه نگرديد. بنابراين با تجميع اوصاف فوق، مقتضي ايجاد و ابقاي حق زارعانه، موجود و 
كليه موانع، مفقود مي باشند. از سوي ديگر الزمه ی به رسميت شناختن حقوق زارعانه، احراز حق نسق 
براي زارع و در نتيجه )حسب قوانين پيش گفته( مالکيت زارع )مستأجر( نسبت به اراضي اي است 
كه اعيان آن متعلق به وي مي باشد. در انتهاي بحث از حقوق زارع تأكيد مي نمائيم كه برخالف تصور 
دادگاه، حق اعياني در منافع مزروعي و حق ريشه مستهلک نيست و همانگونه كه گفتيم وجود حق 
اعياني به تنهايي براي به رسميت شناختن ساير حقوق مستأجر كافي است. تأكيد بر اين مهم از آن 
روست كه هر دو دادگاه بدوي و تجديدنظر علي رغم اصدار آراي متضاد درخصوص موضوع دعوي 
دچار اين خطا شده و با بياني متفاوت از هم ملک را با تقويم و پرداخت حق زراعانه قابل تخليه 

دانسته اند، حال آنکه با اشراف به نکته ي مورد اشاره اين سوءبرداشت نيز مرتفع خواهد گرديد. 
اگر چه براي نقد و تحليل استدالالت دادگاه اثبات مالکيت زارعين به تنهايي كافي است، اما پيش 
از نقد مورد به مورد استدالت دادگاه تجديدنظر مي گوييم كه تمامي اشکاالت موجود در دادنامه ناظر 
به عدم وقوف دادگاه بر حقوق مستأجر است و همين امر موجب شده كه اساساً دادگاه مسير استداللي 
اشتباهي را بپيمايد. در اين بخش حتي االمکان سعي شده از بازگويي و تکرار موارد پيش گفته اجتناب 
گردد و در صورت امکان به ذكر ملخص آن اكتفا شود. چه اينکه بعضاً استدالل مطرح شده در زمينه 

حقوق اعياني و الزم الرعايه بودن قواعد عرفي محل براي پاسخ به چند استدالل دادگاه كاربرد دارد. 
1( انقضاي موعد اجاره )مستند به ماده ی 494 قانون مدنی( و اعالم فسخ توسط مؤجر و درنتيجه 
موجود نبودن عقدي به نام اجاره )!( اولين استدالل دادگاه تجديدنظر در رد رأي دادگاه بدوي است. در 
پاسخ بايد گفت الزمه دست يابي به تحليل صحيح حقوقي اشراف به جايگاه خواسته در ميان قوانين 
مختلف و سپس در صورت امکان  تجميع قوانين حاكم بر مورد و در غير اينصورت اعمال قواعد 
اصولي تفسير است. تمسک به يک ماده، در نظر داشتن يک جنبه از خواسته و ناديده انگاشتن ساير 
جهات و استنادات موجب ضعف و سستي بنيادي دادنامه است. در خصوص خواسته اگرچه صرف 
موضوع اجاره به تنهايي مشمول قواعد و مقررات خاص مذكور در قانون روابط مؤجر و مستأجر 
يا قانون مدني مي باشد ليکن دادگاه اين واقعيت آشکار را ناديده گرفته كه اوالً موضوع با توجه به 
ويژگي هاي پيش گفته مشمول قوانين مرتبط با اصاًلحات ارضي است، ثانياً مستأجرين صرفاً مالک 
منافع نبوده بلکه مستظهر به مالکيت اعيان نيز مي باشند كه اتفاقاً در همين زمينه مواد 504 و 33 قانون 
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مدنی نيز متقاباًل مستند تجديدنظرخواندگان در پاسخ به رأي دادگاه خواهد بود. 
در مانحن فيه مالکيت اعيان و حقوق ناشي از آن ناظر به مالکيت منافع است و ناديده گرفتن اين حق 

و سپس استدالل روبنايي دادگاه پايه متزلزل دادنامه قرار گرفته است. 
2( استدالل دوم دادگاه »شرط ضمن عقد اجاره مبني بر رفع يد از ملک پس از انقضاي مدت و 
تحويل به مالک است« كه در تحکيم استدالل اول آمده است. باز هم در پاسخ بايد گفت مستند به 
نص صريح مواد 220 و 225 قانون مدنی، طرفين عقد نه تنها به نتايج عرفي عقد ملتزم هستند بلکه 
متعارف بودن امري حتي بدون تصريح در عقد هم به منزله ذكر در عقد است. درخصوص ماده 220، 
ذكر كلمه »نتايج« كليد حل مشکل و دقيقاً منطبق بر اين استدالل است كه نتيجه عرفي عمل زارع بر 
ملک ديگري، مالکيت اعيان و حقوق متعلق به آن است. پس اين مواد و استدالالت در پاسخ به اين 
بدعت ناصحيح دادگاه است كه عنوان نمود: »با اعالم فسخ، مؤجر ملتزم به تبعات عقد اجاره نيست«)!( 
اين بيان از دادگاه عماًل اجتهاد در برابر نص، خالف صريح قانون و نافي حقوق مکتسبه مستأجرين 
است. از سوي ديگر ماده ی 225 قانون مدني نيز كه برآمده از قاعده ی مشهور فقهي »المعروف عرفًا 
كالمشروط شرطا« است، پا را فراتر نهاده و حتي امر شايع در عرف را نيز به منزله ی تصريح در قرارداد 
دانسته است. )درخصوص عرف مربوط به قراردادهاي زراعي پيش از توضيح داده شده است( مضافًا 
اينکه، التزام به شيء )قرارداد اجاره با شرايط مذكور( التزام به لوازم آن )ايجاد حقوق پيش گفته براي 

مستأجر( را نيز در پي دارد. 
3( سومين استدالل دادگاه »عدم وجاهت استناد به دادنامه ی شعبه 13 تشخيص و تعارض آن با 
قاعده تسليط« است. اوالً حسب قاعده الزم االتباع بودن حکم قطعي جزايي در محکمه حقوقي، دادگاه 

تجديدنظر ملتزم به رعايت مفاد دادنامه شعبه 13 تشخيص بوده است. 
ثانياً مالکيت مستأجرين بر اعيان طي دادنامه قطعي شعبه مذكور احراز و بدان تصريح شده است 
و از اين حيث به اعتبار اين مالکيت اساساً خدشه اي وارد نيست. دادگاه تجديدنظر بدون رعايت اين 
اصول بديهي و الزم الرعايه، ابايي در بدعت گذاري نداشته و اساساً در مقام اعتراض به مفاد دادنامه 
قطعي شعبه ديوان نيز برمي آيد! اما درخصوص قاعده ی تسليط پرسش اساسي در اين بند از دادنامه 
اين است كه »آيا مستأجر با مالکيت بر اعيان و حسب قانون تقسيم عرصه و اعيان باغات، مستظهر به 

قاعده تسليط نيست؟«
4( استناد به مواد 473 و 485 قانون مدنی توسط دادگاه بدوي و پاسخ مرجع تجديدنظر براي 
نگارنده مبهم است. موضوع ماده ی 473، كفايت از مالکيت منافع عين مستأجره براي مؤجر و موضوع 
ماده ی 485، لزوم تعميرات در عين مستأجره است. نه در مدارک موجود در اختيار اينجانب و نه در 

دادنامه توجيه منطقي براي استناد به مواد مذكورمشاهده نگرديد. 
5( در ادامه بند پيشين و ابهام در استناد به مواد 473 و 485 قانون مدنی، دادگاه قوانين مؤيد 
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منافع مزروعي را كه دادگاه بدوي جهت تحکيم استدالل خود به آن ها استناد نموده بود، منصرف از 
محل نزاع دانسته و اساساً به قوانين اصاًلحي اصاًلحات ارضي و تقسيم عرصه و اعيان باغات... كه 
ارتباط مستقيم با موضوع داشته و مؤيد مالکيت تجديدنظر خواندگان )مستأجرين( است نيز اشاره اي 
نمي نمايد. نکته ی جالب اينکه دادگاه حتي به قوانيني كه خود به آن ها استناد نموده نيز به صورت 
جامعي نپرداخته و از جمله مواد پيش گفته )مواد 33، 504 قانون مدنی( را ناديده انگاشته است. البته 
اين ايراد بر دادنامه ی بدوي نيز وارد است كه قانون تقسيم عرصه و اعيان باغات... را مستند قرار نداده 

و به اين ترتيب اساساً رسيدگي به پرونده از ابتدا مسير اشتباهي پيموده است. 
6( استدالل ششم دادگاه تجديدنظر صورت جلسه شماره 1410- 71/5/25 كميسيون ماده ی 12 
قانون اراضي شهري است كه حاكي از مخروبه بودن و رهاشدن و در نتيجه بايربودن ملک است. اوالً 
باغات از شمول مقررات قانون زمين شهري، مستثني و ثانياً سازمان زمين شهري نيز از تملک باغات 
ممنوع مي باشند. سابقه اين صورت جلسه به زماني بر مي گردد كه با توجه به كمبود زمين در سطح 
شهر رشت، مسئولين وقت سازمان را به صرافت تملک اراضي واقع در جاده الكان  كه عموماً به 
صورت باغات چاي بوده و بعضاً به داليل سياسي يا اجتماعي بهره برداري از آن ها موقتاً متوقف شده 
بود مي اندازد و با طرح موضوع در كميسيون موضوع ماده ی 12 و با تلقي باغات مذكور به مخروبه و 
تشخيص نوعيت آن به باير، سعي در تملک آن مي نمايند. تعدادي از آراي كميسيون در نشريات آگهي 
مي شود و با اعتراض اشخاص ذي نفع در محاكم قضايي، تمامي اين آراء به اعتبار تشخيص نوعيت 
باغات به داير نقض مي گردد و به تبع آن آراي باقيمانده، بال اقدام و در سوابق سازمان مربوطه بايگاني 
مي گردد. صورت جلسه ی مورد استناد دادگاه نيز از جمله آرايي است كه هيچ اقدامي درخصوص آن 

صورت نپذيرفته است . 
در اين ميان نکته جالب توجه، تقابل اين صورتجلسه »با رأي صادره از عالي ترين مرجع قضايي و 
ترجيح آن به دادنامه ی شعبه 13 ديوان عالي توسط مرجع تجديدنظر است! )پيش از اين درخصوص 
رأي ديوان توضيح داده شده است(. اما در پاسخ به اين استدالل دادگاه، عالوه بر مواد فوق ذكر يک 
نکته در رد اطالق نوعيت »باير« به باغ مورد بحث الزم است و آن اينکه حق ريشه عالوه بر معناي 
معادل حق زارعانه، در عقد مزارعه يا اجاره قدر متيقن با زراعت و غرس گياهان داراي ريشه چند ساله 
بوجود مي آيد. ايجاد اين حق به دليل خصوصيت گياه موصوف است؛ مادامي كه ريشه آن ها در خاک 
باقي و محصولشان تجديد مي شود. اين حق در غرس گياهان داراي ريشه چند ساله، درواقع ناظر بر 
عمر دانه و )ريشه( گياه است. خصوصيتي كه در گياه كشت شده در ملک موضوع دعوي مورد بحث، 
يعني »چاي« به صورت بارز موجود است. در متن دادنامه ديوان نيز كه در دسترس مرجع تجديدنظر 
بوده به وجود باغ چاي، درختان تبريزي و خانه مسکوني صراحتاً اشاره شده است. پس اطالق نوعيت 

»باير« به ملک متنازع فيه فاقد وجاهت قانوني است. 
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7( استدالل نهايي دادگاه اين است كه بر فرض ثبوت حقوق زارعانه، مطالبه آن مستلزم تقديم 
خصوص  در  گفته  پيش  توضيحات  به  توجه  با  است.  قانوني  تشريفات  اجراي  و  دادخواست 
تفکيک حق زارعانه و حقوق اعياني و استناد به قانون تقسيم عرصه و اعيان باغات... و مالک بودن 
تجديدنظرخواندگان به موجب قانون فوق از ورود و تکرار مباحث اجتناب مي گردد چون با اعمال 
قانون پيش گفته تمامي اين ابهامات برطرف و اساساً محلي براي طرح استدالالت فوق باقي نمي ماند. 
در اينجا صرفاً به يادآوري اين نکته مهم بسنده مي شود كه حق اعياني در حقوق زارعانه مستهلک نيست 

تا به صرف پرداخت از سوي مالک، مستأجر ملزم به تخليه باشد. 
همانگونه كه گفته شد دادنامه ی كيفري صادره از شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان گيالن كه 
مالکين را از اتهام تخريب و تصرف عدواني تبرئه مي نمود با اعتراض وكالي شکات )مستأجرين( 
در شعبه سيزدهم تشخيص ديوان عالي كشور مطرح شده بود. در صفحه پنجم دادنامه صادره از 
عالي ترين مرجع قضايي كشور به تاريخ 87/5/24 آمده: »دادنامه صادره از شعبه ششم دادگاه تجديدنظر 
استان گيالن كه رابطه ی استيجاري و حقوق متعلقه به آن را كه كماكان براي شکات برقرار مي باشد 
ناديده گرفته... خالف بين قانون و شرع مي باشد...«. متأسفانه صدور رأي خالف بين قانون و شرع 
درخصوص مورد پس از حدود دو سال مجدداً در قامت رأي ديگري كه بررسي گرديد بروز و ظهور 
مي يابد. از اين حيث كليت دادنامه كه حقوق مذكور را ناديده انگاشته خالف بين شرع و قانون است. 
حقوق زارعانه اي كه ما به ازاي آباداني است و اين آباداني موجد حق نسق است، كه خود طبق قوانين 

پيش گفته موجب مالکيت عامل يا مستأجر مي گردد. 
متأسفانه دادنامه ی مذكور علي رغم اعتراض در اجراي آيين نامه ی اجرائي قانون اصاًلح ماده ی 18 
اصاًلحي قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب نيز مورد مداقه كافي قرار نگرفته و رد شده است. 
دادنامه مرجع تجديدنظر با ناديده گرفتن حقوق مکتسبه مستأجرين، عماًل آن را تضييع نمود و 
ساز و كار محکمه علي رغم هدف »دادگستري« كاركردي معکوس يافت. با پرهيز از بازگويي آثار و 
عواقب تلخ اجتماعي صدور آراي اين چنيني، در پايان اميدوارم با گسترش نقد و بررسي قضايي، آراي 
بحث برانگيز در معرض قضاوت افکار دست اندركاران حرفه هاي مرتبط قرار گرفته و از تضارب آراء، 

رويه هاي منطبق با قانون و عرف جايگزين بدعت هاي نادرست گردند. 

پی	نوشت	ها:

1. قدرت عموزاد مهديرجي، حق زارعانه، ص 47 
2. محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 235 

3. همان، منبع پيشين، ص 289 
4. قدرت عموزاد مهديرجي، حق زراعانه، ص 47. 
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گفتار	اول-	مفهوم	خدمات	عمومی
ارائه ی تعريفی واحد بدون توجه به مؤلفه های مهم خدمت عمومی كار ساده ای نيست، بنابراين 

می توان با در نظرگرفتن دو مفهوم سازمانی و ماهوی در نهايت تعريف جامعی از آن بيان داشت. 

الف-	تعريف	ماهوی	و	سازمانی	خدمات	عمومی
نظريه ی خدمات عمومی دارای دو چهره ی ايدئولوژيک و حقوقی است. از ديدگاه ايدئولوژيک، 
از منظر حقوقی، نظريه ی خدمات  ارائه ی خدمات عمومی است و  به  مشروعيت دولت وابسته 

فاطمه	كيا

چهارچوب مفهومی نظريه ی خدمات عمومی 

-	كارشناس	ارشد	حقوق	عمومی	دانشگاه	تهران	وكارآموز	وكالت	)كانون	گيالن(

مقدمه:	
ارائه ی  و  تهيه  عهده  دار  دولت 
راستای  در  عمومی«1  »خدمات 
»منافع عمومی«2 است كه مّهم ترين 
شمار  به  اداری  حقوق  موضوع 
خدمات  وظيفه   ی  اين  اگر  می آيد. 
عمومی را از دولت بگيريم، دولت 
علت وجودی و مشروعيت خود را 
 ،1390 )نوين،  می دهد3  دست  از 
»دليل  كه  عمومی  خدمات  ص2(. 
رفاه  در  بايد  را  آن  ارائه ی  اصلی 
كرد،  جستجو  عموم«  آسايش  و 
می تواند با توجه به اهداف متفاوتی 
كه دولت طبق قانون اساسی بر عهده 
دارد، يکی از مبانی حقوق اداری يا 
همان فلسفه ی وجودی دستگاه های 
 ،1389 )آگاه،  شود  دانسته  اداری 

ص 49(. در اين راستا فعاليت ها و 
نوزدهم  اواخر قرن  اداره در  اعمال 
دستخوش تغييراتی شد به طوری كه 
از  جديدی  عرصه ی  وارد  دولت ها 
رويکرد  با  كه  شدند  خدمتگزاری 
سنتی آن ها تا حدود زيادی متفاوت 
مقوله های  وارد  دولت ها  بود. 
دخالت در امور اقتصادی، اجتماعی 
بيشتری  مجال  و  شدند  فرهنگی  و 
خصوصی  بخش  حضور  برای  نيز 
حوزه ی  بنابراين،  شد.  فراهم 
خدمات عمومی گسترده تر شد، چرا 
كه جامعه اين موارد را نياز و منافع 
دولت  و  می كند  محسوب  عمومی 
زمينه ها  اين  در  كه  می يابد  اجازه 
آن  اداره ی  كند،  بيشتری  دخالت 

بر نحوه ی  يا  بگيرد و  را در دست 
باشد.  داشته  نظارت  آن ها  ارائه ی 
خود  خدمات  به  دولت ها  امروزه 
مباهات می كنند نه به ميزان قدرتی 
هرچند  هستند  بهره مند  آن  از  كه 
برخورد های  در  است  ممکن  كه 
دولتی  بين المللی،  نظامی  و  سياسی 
بر قدرت خود، به عنوان عاملی از 
اركان حاكميت ملی، تکيه كند. ولی 
به طور  در رابطه ی دولت و مردم، 
عمومی  خدمات  از  سخن  معمول 
است.  كننده  سركوب  قدرت  نه  و 
و  خدمت  در  قدرت  ديگر  بيان  به 
در  نه  است  عمومی  منافع  همراه 
ص   ،1386 )كاتوزيان،  آن  مقابل 

 .)134

1. Public services. 
2. Public interest. 
3. No cause for existence and legitimacy. 
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عمومی مبنای تأسيس نظام حقوقی خاص، يعنی حقوق عمومی، انگاشته می شود )گرجی، 1390، 
صص 211-212(. دو گونه تعريف از خدمات عمومی ارائه شده است:

1-	مفهوم	سازمانی
در مفهوم سازمانی به جای توجه به ماهيت و اهداف خدمات عمومی كه همانا نفع عمومی است 
به نهادها و سازمان های ارائه دهنده ی خدمات عمومی توجه می شود. به بيان ديگر، خدمات عمومی 
در اين مفهوم عبارت است از يک سازمان يا ساختار حقوقی كه به وسيله ی آن، نيازها و منافع عموم 
برآورده می شود. واژه ی »اداره«1 در معنای سازمانی، به عنوان دستگاهی كه عهده دار انجام فعاليت ها 
و عملياتی در راستای ارائه ی خدمات عمومی برای نيل به هدف معينی می باشد تعريف شده است 
)طباطبائی مؤتمنی، 1385، ص10(. حال پرسشی كه در اينجا مطرح می گردد اينکه خدمات عمومی 
نوعاً توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی و نهادها و سازمانهای اداری ارائه می شود، آيا نهادهای 

خصوصی نيز می توانند دست به فعاليت های عام المنفعه بزنند؟
پاسخ اين پرسش را می توان در رأی شورای دولتی فرانسه مورخ 13 می 1938 به وضوح مشاهده 
نمود. در اين رأی آمده است كه يک نهاد خصوصی مانند صندوق بيمه ی اجتماعی پايه يا همگانی 
می تواند به ارائه يک خدمت عمومی )خدمات بيمه های اجتماعی( بپردازد. اين رأی اهميت به سزايی 
دارد چرا كه به نهادها و اشخاص حقوق خصوصی اجازه می دهد تا مبادرت به فعاليت هايی كنند كه در 
صالحيت اشخاص حقوق عمومی قرار دارد. هم چنين برای شناسايی صالحيت دادرس اداری مالک 
خدمات عمومی در نظر گرفته شده است. زمانی كه خدمات عمومی توسط اشخاص خصوصی انجام 
می گيرد شخص عمومی فقط ناظر نبوده بلکه اجازه فعاليت، تفويض اختيار و موافقت قبلی با انجام 
عمل توسط آن ها صورت می پذيرد. بنابراين، می توان گفت كه در مفهوم سازمانی، خدمات عمومی 
فعاليتی است كه نه تنها شخص عمومی به طور مستقيم آن را برعهده دارد بلکه بطور غيرمستقيم يعنی 

از طريق نظارت، تفويض اختيار و... آن را به عهده می گيرد )عباسی، 1389، صص 146-145(. 

2-	مفهوم	ماهوی
 در تعريف ماهوی، هدف عمده و اصلی خدمت عمومی، يعنی نفع عمومی، مورد توجه است. در اين 
مفهوم خدمت را عبارت از اعمالی می  دانند كه به وسيله ی يک شخص عمومی در راستای برآوردن منافع 
عمومی انجام می شود. تمام و بخشی از اعمال مزبور در چهارچوب قواعد حقوق عمومی تحقق می يابند 
)گرجی، پيشين، ص 211(. خدمت عمومی بايد در راستای »منافع عمومی« حركت كند. زيرا منافع 

عمومی تحديدكننده ی »قدرت، اختيارات و حاكميت« مقامات عمومی است )نوين، 1386، ص 26(. 

1. Administration. 
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اين مفهوم مورد تأكيد »لئون دوگی« و مکتب خدمت عمومی بوده و در آموزه ی علمای حقوق 
مقبوليت عام يافته است. آنچه در مفهوم ماهوی خدمت عمومی مورد توجه می باشد هدف آن است كه 
امروزه با توجه به تغييرات فراوان در نيازها و خواسته های اجتماعی، دستخوش تحول شده به گونه ای 
كه در مواردی تشخيص مفهوم خدمت را دشوار كرده است. اين در حالی بود كه همه ی وظايف و 
تکاليف سنتی دولت از جمله دادگستری، امور نظامی و دفاعی، سالمت عمومی و... ماهيتاً جزء خدمات 
عمومی قرار داشت. اّما در سده ی بيستم زمانی كه دولت در امور مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
شروع به دخالت  كرد، دادرس اداری در كشور فرانسه مجبور شد كه رويه ی قضايی خود را با اين 
تحول اجتناب ناپذير همگام سازد. دادرسان اداری فرانسه ناچار شدند به صورت موردی به شناسايی 

اعمالی كه در زمره ی خدمات عمومی هستند بپردازد )عباسی، پيشين، ص 147(. 
نهايتاً با درنظرگرفتن اين دو مفهوم می توان تعريف زير را از خدمات عمومی به عمل آورد:

تأمين  و  اموال  تهيه ی  در جهت  است  عمومی  منافع  ارضای  برای  فعاليتی  عمومی  »خدمت 
)رضائی زاده،  ارائه می شود«  نهادهای خصوصی  يا  اشخاص حقوقی عمومی  توسط  كه  خدمات 

1385، ص 225(. 

گفتار	دوم-	تاريخچه	ی	خدمات	عمومی
هم زمان با تحول در كاركرد دولت ها و تبديل دولت ها به دولت حداكثری، مفهوم خدمات عمومی 
بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت. چنانکه دولت های حداقلی گذشته تحت عنوان دولت ناظم 

ديگر پاسخگوی نياز های عمومی نبودند. 

الف-گذار	دولت	ناظم	به	دولت	خدمتگزار
بعد از رنسانس، قدرت سياسی در آلمان دچار سير تحوالتی شد كه منجر به تحقق الگوی ويژه ای 
از دولت گرديد. دولت ناظم يا پليس با محوريت پليس، نظم و به عنوان مهد حقوق عمومی مدرن، 

تمامی اروپای مركزی را درنورديد. 
به سوی  تنها  نه  را  مردم خود  آن،  واسطه ی  به  دولت  كه  است  وسيله ای  پليس  دولت  يک 
خشنودی بلکه به سمت سعادت و خوشبختی هم هدايت می كند. به تعبير ديگر، در اين دولت 
رضايت و خشنودی فردی كفايت نمی كند و چنين وضعی بايد در مورد كليت جامعه مصداق داشته 

باشد )واعظی، 1389، ص 73(. 
دولت های ناظم دولت های حداقلی بودند كه محدوده ی فعاليتشان بيشتر معطوف به اموری چون 
حفاظت از تماميت ارضی و استقالل، برقراری امنيت داخلی، مجازات مجرمين، حفاظت از مالکيت 
خصوصی و مواردی از اين قبيل بود. انديشه ی اقتصاد ليبرالی كه طبق آن دولت مجاز به دخالت 
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در امور اقتصادی- اجتماعی نبود و امور اقتصادی را تابع روابط آزاد و بازار قرار می داد در اواخر 
قرن نوزدهم با بحران روبه رو گرديد و مورد انتقادات شديدی قرار گرفت. دولت ناظم يا نگهبان كه 
براساس انديشه های ليبرالی تأمين كننده ی دفاع ملی، نظم و عدالت بود و به نوعی حداقل دخالت 
را در زندگی اجتماعی و اقتصادی داشت، جای خود را به دولت رفاه )خدمتگزار( داد كه مسئول 
تأمين نيازمندی های شهروندان بود )اميرارجمند، 1386، ص 36(. با مطرح شدن دولت های رفاه و 
گسترش حوزه ی فعاليت های دولت در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به بيان ديگر در تمامی 
مسائل مردم، نقش دولت در نحوه ی ارائه ی خدمات عمومی پررنگ تر شد اّما اين دولت ها نيز خالی 

از اشکال نبودند كه در ادامه به بيان آن می پردازيم. 

1-تعريف	لغوی	و	اصطالحی	دولت	رفاه:	
رفاه و امنيت اجتماعی در حکومت های جديد جزء مؤلفه های اصلی دولت های رفاه می باشند. 

اصطالح دولت رفاه در دو معنی بکار می رود:
1-دولت هايی با نظام اقتصادی مختلط كه در آن، دولت بخش بزرگی از خدمات عمومی را بر 

عهده دارد. 
2- نظام های سياسی كه دولت در آن از طريق بيمه و تضمين های همگانی دولتی امور اجتماعی، 

بهداشتی، اقتصادی و تحصيل مردم را سامان می دهد. 
دولت رفاه دولتی است كه قانون، وظيفه ی اصلی تهيه و بهبود رفاه عمومی را بر عهده ی نهادهای 
قدرت عمومی گذاشته و نقش آن گسترده تر از فعاليت های مربوط به حقوق و امتيازات حاكميتی 
است. هدف اين دولت تأمين نياز های اجتماعی و اقتصادی و به ارمغان آوردن رفاه و خوشبختی برای 
شهروندان نيز می باشد )عباسی، پيشين، ص 29(. اين دولت به افرادی كه قادر نيستند هزينه های خود را 
تأمين كنند كمک نقدی می نمايد، دولت ها از طريق تضمين يک حداقل درآمد ثابت )بطور مثال بيمه ی 
بيکاری، بيمه ی سالخوردگی( يا از طريق كمک های نقدی ديگر در هنگام سوانح، ناتوانی جسمی، 
روحی، بيماری و... از شهروندان خود حمايت و پشتيبانی می كند )رحيق اغصان، 1384، ص 403(. 

هم چنين اين دولت وظيفه دارد كه امکانات بهداشتی و درمانی، بيمه ی بيکاری، بازنشستگی، 
اعانه  ی خانوادگی و... را فراهم سازد. وظيفه ی مهم تأمين امنيت و فعاليت های حمايتی و پليسی، 

گسترش تعليم و تربيت بر عهده ی دولت رفاه می باشد )آشوری، 1373، ص 164(. 
 دولت خدماتی را كه شهروندان به آن نياز دارند تأمين و در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

مداخله می نمايد. از اين نظر وظايف اصلی دولت عبارتند از:
1- دولت فعاليت های اعضای جامعه را از راه وضع مقررات الزم االجراء كه آن ها موظف به 
پيروی از آن می باشند قانونمند می كند. نه تنها دولت به وضع مقررات می پردازد بلکه از اجرای 
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قواعدی كه خود وضع می كند پاسداری می نمايد، اين همان نقش سنتی دولت است. 
2- دولت خدمات و اموال را در اختيار اعضای جامعه می گذارد. اين خدمات انواع گوناگونی 
يا  و...  راه ها  مخابرات،  پست،  به  مربوط  مانند خدمات  باشد  مادی  به صورت  می تواند  و  دارد 
غير مادی مانند حفظ نظم، حفاظت از سالمت و بهداشت، آموزش و پرورش، كمک های اجتماعی 
به نيازمندان و... كه دولت خود مستقيماً به انجام اين خدمات عمومی می پردازد يا اينکه از طريق 

سازمان هايی بر انجام آن ها نظارت می نمايد )عباسی، 1389، صص 304-303(. 

2-	تاريخچه	ی	پيدايش	دولت	رفاه	
در  فقط  اساساً  كه  است  معينی  سياسی  و  اقتصادی  ساختارهای  نيازمند  رفاه  دولت  شکل گيری 
كشورهای پيشرفته صنعتی دارای نظام اقتصادی آزاد ايجاد می شود. دولت رفاه تأسيسی است كه به 
قرن بيستم تعلق دارد و قبل از سال 1914، يعنی زمانی كه نخستين موج بزرگ جهانی شدن به پايان 

خود رسيد، هنوز به وجود نيامده بود. 
كشورهای اروپايی از جمله پيشگامان برنامه های رفاهی برای مردم خويش بودند ولی ريشه های 
فکری آن را بايد در بيمه های ملی و همگانی دوران »اوتوفان« بيسمارک آلمانی در سال های 1883-1889 
جستجو كرد. بسيمارک در اوايل دهه ی 1880 برنامه ی رفاه اجتماعی خود را عرضه كرد كه براساس آن 

كارگران در مقابل تصادفات، بيماری، بيکاری و پيری بيمه می شدند )بونولی، 1380، ص53(. 
مداخله ی سازمانی بيسمارک در اصاًلحات اجتماعی به عنوان دولت پيشرو منجر به امضای 
فصلی از قانون گذاری اجتماعی توسط او شد. اين امر بعضاً در فرانسه و ايتاليا نيز پيروی شد و 
انجام  انتهای دهه ی 80 ميالدی و جنگ جهانی اول، قانون گذاری در زمينه ی وقايع صنعتی  در 
شد. هم چنين قوانين جديد در زمينه ی بيمه بازنشستگی و از كارافتادگی وضع شد. درست است 
كه سياست های بيسمارک به سرعت به ساير كشورها رسيد ولی هدف اين سياست ها در همه ی 

 .)61-225 .pp ,2009 ,).Mannori )L.(, Sordi )B( كشورهای غربی همگن نبود
ايده های دولت رفاه به شکل امروزی برای اولين بار در كشورهای اسکانديناوی مطرح شد. 
گسترش خدمات رفاهی در اين كشورها كه از دهه ی 1930 آغاز شد تا دوره ی پس از جنگ جهانی 
دوم هم ادامه داشت. اين گسترش نتيجه ی قدرت فزآينده ی احزاب سوسيال دموكرات و توانايی 
آن ها در نمايندگی مؤثر ائتالف وسيعی از كارگران، دهقانان و طبقات متوسط رو به پايين شهری بود. 
در حقيقت ايده ی تأمين رفاه همگانی از طريق گسترش فعاليت های رفاهی از طرف دولت 
هم زمان با اوج گيری ركود اقتصادی دهه ی 1930 در كشورهای صنعتی غربی به وجود آمد كه اين 
ركود با شدت تبليغات احزاب كمونيست، افزايش بيکاری، گسترده شدن اعتصابات گروهی، تشديد 
تنش های بين المللی، بحران اقتصادی و سياسی دولت های صنعتی و گسترش سوسيال دموكراسی در 
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عرصه ی جهانی همراه بود. به طور كلی جنبش سوسيال دموكراسی در اروپا در پيشرو انديشه های 
دولت رفاه نقش بسيار مؤثری داشته و موفق ترين آن ها حزب سوسياليست سوئد در مدت سی سال 

حکومت خود بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. 
دولت رفاه در اياالت متحده ی آمريکا از سال 1933 به وسيله ی برنامه ای موسوم به نپوديل آغاز 

گرديد كه توسط روزولت رئيس جمهور آمريکا اعالم شد )فريد من، 1378، ص131(. 
فرق اين برنامه با برنامه های دولت رفاه در اروپا اين بود كه برنامه های دولت رفاه در اروپا 
بيشتر به حمايت از مصرف كنندگان می پرداخت در حالی كه برنامه های رفاه در آمريکا حمايت از 

توليد كنندگان را مدنظر قرار می داد. 
دولت رفاه به معنای واقعی خود در كشورهای جهان سوم شکل نگرفت و علت اين امر نيز 

فقدان ساختار سياسی مناسب )دموكراتيک( در اين كشورها بود. 
امروزه تقريباً تمامی كشورهای صنعتی سرمايه داری برای حفظ موجوديت خود به ارائه ی خدمات 
عمومی پرداخته اند و به شکل دولت های رفاه در آمدند. علت اين امر مهم می تواند فشار سازمان های 
كارگری، احزاب كمونيست سوسيال  دموكرات در داخل، فشار نهضت های انقالبی و آزادی بخش در 

خارج از آن ها باشد كه سبب شد توجه بيشتری به دولت رفاه شود )آقابخشی، 1374، ص 363(. 
وسعت نقش دولت رفاه و شيوه ی مداخله ی مقامات آن منجر به تنوع دولت رفاه در كشورهای 

مختلف شده است. اينک به بيان مختصری از انواع دولت رفاه در برخی كشورها می پردازيم. 
در كشورهای اسکانديناوی دولت نقش بسيار فعالی بر عهده دارد و شهروندان خود را از مزايای 
بسياری برخوردار می سازد. اياالت متحده  ی آمريکا دولت رفاه بسيار محدودتری دارد، اين دولت 
برای گروه های خاصی از شهروندان از قبيل )اعضای سابق ارتش و سالمندان( مزايا و بيمه هايی را 
در نظر می گيرد كه با سياست اجتماعی نظام های اروپايی قابل مقايسه است. در حالی كه ساير انواع 
بيمه تنها به شکل خصوصی و داوطلبانه وجود دارد. در انگلستان بيمه ی بهداشت و درمان در يک 
نظام ملی سازمان يافته ی دولتی عرضه می شود. در آلمان بيمه ی بهداشت و درمان از طريق انواع 
طرح های بيمه تأمين می شود كه بسياری از آن ها ظاهراً خصوصی هستند ولی عضويت در آن ها 

اجباری می باشد )مارتين ليپست، 1383، ص782(. 

3-	نقد	دولت	رفاه
منتقدان دولت رفاه به اين امر تأكيد داشتند كه مردم در چنين دولتی كم كارترند و پشت گرمی آن ها 
به كار و كوشش كمتر می شود و امکان گزينش شخصی چنان محدود و نظارت دولت چنان فراگير 

می شود كه شکل تازه ا ی از بردگی پديد می آيد. 
بدين ترتيب دخالت در همه ی عرصه های زندگی شهروندان توسط دولت ها و محدودشدن 
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حيطه ی اختيار و آزادی شهروندان نتايجی منفی برای جوامع نوين به دنبال داشت. 
تا دهه ی 1970 دولت رفاه در دوران شکوفايی خود به سر می برد اما با بحران اقتصادی دچار افول 
گشت. اين بحران اقتصادی منجر به كسادی اقتصادی، افزايش بيکاری، فشا رهای پولی و تورمی در 
آمريکا و اروپای غربی شد. هم چنين پيدايش اين بحران در دهه ی 70 و مشکالت ناشی از آن، به 
تغيير ساختار اقتصادی، شکست برنامه ريزی دولت ها، تعارضات ميان دولت های ملی و سياست های 
بين المللی مربوط می شود. بدين ترتيب به تدريج دخالت و كنترل دولت ها كاهش يافته و شركت های 

چند مليّتی و فعاالن غير دولتی وارد عرصه شدند و حركت به سمت خصوصی سازی آغاز شد. 
بحران دولت رفاه كه از سال 1970 آغاز شد در نتيجه ی پراكنده شدن سرمايه و نيروی كار بود 
چرا كه متعاقب ايده ی دولت رفاه هيچ ايدئولوژی يا بينش روشنی وجود نداشت و اين در حالی بود 
كه نگرش ليبرال مدرن، ديدگاهی شفاف به مسأله ی سرمايه داری داشت. در نهايت عللی از قبيل، 
كاركردهای كنترلی و عدم توجه به آزادی های فردی، ركود و بيکاری در اروپا و آمريکا و بحران 
اقتصادی به عنوان داليل پايان يافتن دولت رفاه ذكر شده اند )سودرستن، 1384، صص 150-148(. 

	ب-	پيدايش	نظريه	ی	خدمات	عمومی
نظريه ی خدمات عمومی برای اولين بار در رأی 8 فوريه ی سال 1873 بالنکو پذيرفته شد. »بالنکو« 
دختر بچه ای بود كه در خيابان به وسيله ی واگن متعلق به دولت كه از جانب كارگران كارخانه ی 
دولتی تنباكوسازی »بردو« رانده می شد، مجروح گرديد. پدر وی به استناد قانون مدنی فرانسه عليه 
دولت و كارگران ادعای خسارت نمود. اين قضيه مورد اختالف دادگاه های عمومی و ادارات فرانسه 
واقع گرديد. سرانجام رأی مشترک ديوان تميز و شورای دولتی فرانسه داير بر مسئوليت مدنی دولت 
عليه انجام وظايف كاركنانش بدون تعيين آنکه وظيفه انجام شده از امور حاكميتی يا تصدی گری 
است، صادر گرديد و زيربنای نظريه ی خدمت عمومی و نهايتاً منجر به پايه گذاری حقوق اداری 

فرانسه شد )انصاری، 1389، ص 75(. 
نظريه ی خدمات عمومی در قرن 18 توسط علمای حقوق اداری و رويه ی قضايی فرانسه مطرح 
شد. از اين زمان نظريه ی خدمات عمومی به منظور ايجاد مبنايی واحد برای قواعد پراكنده ی حقوق 
اداری مطرح گرديد. به موجب اين نظريه كه در واقع منتج از چند رأی شورای دولتی و دادگاه حل 
اختالف فرانسه است حقوق اداری به عنوان حقوق حاكم بر خدمات عمومی وحدت خود را در اين 
مفهوم پيدا می كند و آنچه مربوط به سازمان و عملکرد خدمات عمومی می شود يک عمل اداری تلقی 
و به سبب ماهيت اش تابع حقوق اداری است و مسائل آن در حيطه ی صالحيت دادگاه اداری قرار 
می گيرد )امير ارجمند، پيشين، ص 37(. نظريه ی خدمات عمومی در ميان ديگر نظريات حقوق اداری 
از جايگاه ويژه ای برخوردار است و حقوق دانانی چون پروفسور »ژز« و »آندره دولوبادر« اين نظريه را 
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بسط و گسترش دادند. طرفداران اين نظريه معتقد بودند كه كليه  ی فعاليت های دولت به منظور انجام 
خدمات عمومی صورت می گيرد ولی همه ی اين خدمات تابع حقوق اداری نيستند )موسی زاده، 
1387، ص 53(. آنان معتقد بودند كه اين اعمال چون اعمالی صرفاً اداری هستند و جنبه ی حاكميتی 
دارند بايد به طور رايگان در اختيار همه ی افراد قرارگيرند؛ برعکس آن دسته از اعمالی كه جنبه ی 
انتفاعی دارند و دولت در آن در پی كسب سود و درآمد است بايد تابع قواعد حقوق مدنی و بازرگانی، 
نه حقوق اداری باشد. زيرا زمانی كه دولت وارد عرصه ی تجارت شود و خدمات بازرگانی و صنعتی 
ارائه دهد از امتيازات قدرت عمومی بهره مند می شود كه اين خود كفه ی ترازو را به طرف دولت 
سنگين تر می كند و در نتيجه هيچ كس تاب رقابت با او را نخواهد داشت. اين امر ابتکار و خالقيت 
فردی، كه انگيزه ی شکوفايی فرد است را از بين می برد لذا آن ها معتقد بودند كه بايد خدمات انتفاعی 
و بازرگانی دولت را يک استثناء بر اصل غيرانتفاعی بودن خدمات اداری سنتی دانست. زمانی كه جامعه 
تحت تأثير افکار مکتب اقتصاد آزاد بود و شعار معروف »طبيعت را به حال خود بگذاريد و در آن 
دخالت نکنيد« را سر می داد،2 اين نظريه به عنوان يک نظريه ی كليدی محسوب می شد كه به كمک آن 
صالحيت محاكم اداری و محاكم قضايی مشخص می گرديد كه چه اعمالی از اعمال دولت، اداری و 

چه اعمالی از حيطه ی آن خارج می باشد )طباطبائی مؤتمنی، پيشين، ص 9(. 
به طور خالصه خدمات عمومی چهار عنصر اساسی دارد: )هداوند، 1389، ص 134(. 

1- هدفی كه آن فعاليت به دنبال آن است )منفعت عمومی(
2- سازمانی كه در مورد آن تصميم گيری می كند )دولت يا ساير نهادهای عمومی(

3- ساز و كاری كه به وسيله ی آن محقق می شود )استفاده از قدرت عمومی يا قرارداد(
4- آنهايی كه درگير ارائه ی خدمت اند )كارمندان دولتی يا اشخاص خصوصی(

ج-	خدمات	عمومی	از	ديدگاه	»لئون	دوگی«
مفهوم خدمت عمومی در آثار »لئون دوگی« حقوقدان فرانسوی در طول دهه     ی نخست قرن بيستم 
بنيانگذار مکتب خدمت عمومی لقب گرفته است. مفهوم خدمت  لئون دوگی  پيدا كرد.  توسعه 
 1906 سال  در  فرانسه  دولتی  شورای  رأی  كه  می گردد  بر  عمومی  خدمت  نظريه ی  به  عمومی 
آن  در  كه  محله ای  كارگران  سنديکای  درخواست  به  رأی  اين  می باشد.  آن  بر  تأييدی  مهر  نيز 
شركت پيمانکاری ساخت قطار »بردو« كار خود را رها كرده بود، مربوط می شود. »لئون دوگی« 
از بنيانگذاران اين سنديکا بود و در مورد آن نظرياتی نوشته است. مفهوم خدمات عمومی در نگاه 
وی بسيار وسيع است و اين مفهوم از بخش عمومی به عنوان بخشی كه ارائه كننده ی خدمات 
است فراتر می رود. هم چنين او بر روی اشخاص مخاطب خدمات عمومی تأكيد می كرد از آنجا كه 
2. Laissez Fair, Laissez Passer. 
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اعتقاد داشت اشخاص خصوصی بايد حق استفاده از سيستم قضايی برای به دست آوردن خدمات 
عمومی را داشته باشند. از نظر دوگی، دولت تنها منبع وضع قانون نمی باشد بلکه در كنار قانون 
نوشته شده توسط مجلس، زيرگروه های ديگری همچون بخش، استان و يا حتی سنديکا ها هستند 
كه قانون وضع می كنند و اين زيرگروه ها تنها از طريق دادگاه های اداری به دولت متصل می شوند. 
»لئون دوگی« معتقد بود كه اشخاص از طرق مختلف با استفاده از سيستم قضايی می توانند در جهت 
درخواست ارائه ی خدمات عمومی يا تضييع شدن حق خود در اين خصوص اقدام كنند، به طور مثال 
اشخاص ذی نفع در يک قرارداد پيمانکاری می توانند براساس همين قرارداد از شركت پيمانکاری 
شکايت نمايند. اين مکانيزم قضايی از حقوق  مدنی گرفته شده است. برعکس اشخاصی كه دارای 
اين رابطه ی قراردادی نيستند می توانند خود را جانشين دولت كنند و به جای آن درخواست اجرای 
خدمات عمومی را نمايند. در چنين حالتی مخارج و ريسک های قضايی با شخص است. دوگی 
 .)93-83 .pp ,2005 , .Didry )C(( راه ديگری را هم پيشنهاد می كند و آن اخذ خسارت است
فعاليت  را  عمومی  خدمت  او  است،  عمومی  خدمات  حقوق  اداری  حقوق  دوگی،  نظر  از 
اداری كشور فرانسه و بسياری كشورهای ديگر می باشد  عام المنفعه ای می داند كه مبنای حقوق 
)عباسی، پيشين، ص 144(. دوگی حق حاكميت دولت را انکار می كند و حاكميت را بر پايه ی 
خدمات عمومی بررسی می كند، وی وجود حاكميت را برای دولت به معنی انکار قواعد حقوقی 
در روابط داخلی و بين المللی می داند و معتقد است كه قدرت و حاكميت وقتی مشروع است كه 
دولت اين قدرت را برای انجام خدمات مورد انتظار عموم به كار گيرد و در انجام وظايف خود 
قانونمند باشد. به اين ترتيب او می كوشد دولت خدمتگزار را به جای دولت حاكم بنشاند )طباطبائی، 
پيشين، ص 9(. سرانجام تعريفی كه دوگی از خدمت عمومی ارائه می دهد عبارت است از: »فعاليتی 
كه بايد به وسيله ی دولت تأمين و كنترل شود زيرا كه انجام اين فعاليت برای توسعه ی وابستگی 
متقابل اجتماعی الزم است و دارای چنان ماهيتی است كه نمی تواند كاماًل به واقعيت بپيوندد مگر با 
مداخله ی نيروی حکومتی« و اضافه می كند »نظريه ی خدمات عمومی، به نظريه ی اساسی و بنيادين 

حقوق عمومی مدرن تبديل شده است.« )رضائی زاده، پيشين، ص 228(. 

گفتارسوم-	نحوه	ی	ارائه	ی	خدمات	عمومی
در مبحث حاضر برای شناسايی نحوه و چگونگی ارائه ی خدمات عمومی ابتدا بايد با انواع خدمات 
عمومی آشنا شده و سپس به اين قضيه ی مهم كه چه كسانی خدمات عمومی را ارائه می دهند 
بپردازيم. زيرا بسته به نوع خدمت عمومی، می تواند اشخاص ارائه كننده ی آن نيز متفاوت باشند. 
بنابراين، در گفتار اول به تعريف انواع خدمات عمومی و در گفتار دوم به چگونگی ارائه ی اين 

خدمات و اشخاص ارائه كننده ی آن می پردازيم. 
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الف-	انواع	خدمات	عمومی
طرفداران نظريه ی خدمات عمومی بر اين اعتقاد بودند كه كليه فعاليت های دولت به منظور انجام 
خدمات عمومی صورت می گيرد ولی همه ی اين خدمات تابع حقوق اداری نيستند، بر اين اساس 

خدمات عمومی بر حسب نظام حقوقی حاكم بر آن به چهار دسته به شرح ذيل تقسيم می شوند:

1-	خدمات	عمومی	اداری
اين نوع خدمات، در زمره ی خدمات عمومی سنتی هستند كه بدون قصد انتفاع و كسب سود، برای 
برآوردن نيازهای همگانی توسط سازمان های دولتی ارائه می شود )موسی زاده، پيشين، صص 52-
60(. اين دسته از خدمات دولت شامل اعمال و فعاليت های مربوط به حاكميت است مانند حفظ 
نظم و امنيت در جامعه، اجرای عدالت، دفاع از كشور و... كه اصوالً هدف آن ها كسب انتفاع نيست 
و اكثراً به صورت رايگان در اختيار مردم قرارداده می شود، لذا در انجام اين خدمات از اختيارات و 
امتيازات گسترده ای موسوم به »امتيازات قدرت عمومی« بهره می گيرند )طباطبائی، پيشين، ص 13(. 

اين نوع خدمات تابع حقوق اداری است. 

2-	خدمات	عمومی	صنعتی	و	بازرگانی
امروزه خدمات عمومی از قبيل نظم، پليس و دادگستری همچنان وجود دارند، ولی در كنار آنها، 
مجموعه ای از خدمات عمومی ديگر نيز افزوده شده كه جنبه های فنی، صنعتی و بازرگانی دارند. اين 
امر منجر به جايگزينی اقتصاد محلی به وسيله ی اقتصاد ملی شده است. با اين اوصاف، دولتمردان 
مأموريت های پيچيده و وظايف بسياری برعهده دارند. آن ها بايد كاركرد اين خدمات را كه برای 
زندگی روزانه مردم ضروری است، تضمين نمايند )دوگی، 1388، ص 113(. اين فعاليت های دولتی 
كه خدمات عمومی صنعتی و تجاری شناخته می شوند تابع حقوق خصوصی هستند. اين دسته از 
خدمات به دليل خصيصه ی بازرگانی و صنعتی ای كه دارند، امور استخدامی، بودجه و منابع مالی 

آن ها تابع مقررات انعطاف پذير قانون بازرگانی است. 

3-	خدمات	عمومی	اجتماعی
خدمات عمومی اجتماعی به خدمات نهادهايی چون انجمن های خيريه گفته می شود و اين خدمات 
دارای اهداف اجتماعی است كه تابع حقوق مختلط می باشند. انجمن خيريه در حقيقت نهادی 
است كه دولت الزم ندانسته آن را تابع خدمات عمومی بداند، بلکه به دليل اهميت فعاليت اينگونه 
امتيازات حقوق عمومی را به آن ها اعطاء  نياز های همگانی، دولت برخی  انجمن ها در بر آوردن 

می كند. 
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4-	خدمات	عمومی	صنفی	و	حرفه	ای
خدمات عمومی حرفه ای شامل خدمات اتحاديه ها و نظام های صنفی مانند نظام پزشکی و... می باشد. 
اين نوع از خدمات در زمره ی خدماتی است كه تابع حقوق مختلط است. شورای دولتی فرانسه نظام 
حقوقی اين خدمات را مختلط دانسته و برخی از فعاليت های آن ها را در زمره ی حقوق اداری و برخی 
را در زمره ی حقوق خصوصی می داند. اين مؤسسات از سوی اصناف و ارباب حرف و مشاغل انتخاب 
می شوند، اما به اين دليل كه عهده دار امور و خدمات عمومی هستند، مانند سازمان های عمومی از 

اختيارات و امتيازات قدرت عمومی بهره مند می باشند )موسی زاده، پيشين، ص 241(. 

گفتار	دوم-	چگونگی	ارائه	ی	خدمات	عمومی
با توجه به تنّوع خدمات عمومی، ارائه ی آن ها توسط دولت يا بخش خصوصی ميّسر می باشد. به 
طوری كه در ارائه ی برخی از خدمات لزوم دخالت منحصر دولت احساس می شود و در برخی 
ديگر بخش خصوصی وارد عمل می گردد. بنابراين با در نظر گرفتن روند تحولی اخير در جمهوری 
اين  بر  از خدمات عمومی كه سابق  ايران و حركت به سمت خصوصی سازی بسياری  اسالمی 
منحصراً توسط بخش دولتی ارائه می گرديد هم اكنون توسط بخش خصوصی و در زير نظارت 
دولت يا منحصراً توسط بخش خصوصی ارائه می گردد، كه در ادامه به توضيح آن خواهيم پرداخت. 

الف-	توسط	بخش	عمومی
 بخش عمومی بخشی از حيات اقتصادی- اداری جامعه است كه در ارتباط با ارائه ی كاالها و 

خدمات به وسيله  دولت و برای دولت می باشد. 
غير سودجويانه  كارها و خدمات  آن،  مبنای  كه  با خدمات عمومی  را  عده ای بخش عمومی 
است يکی می دانند )ابوالحمد، 1379، ص 712(. برخی از خدمات عمومی به شکل انحصاری 
توسط دولت ارائه می شود و بخش خصوصی اجازه ی فعاليت در آن زمينه را ندارد. بخش عمومی 
شامل دولت )دولت مركزی( و نهادهای محلی می باشد. در ايران در كنار دولت كه ارائه ی برخی 
از خدمات عمومی را برعهده می گيرد، طبق قانون، نهادهای محلی چون شوراها و شهرداری ها نيز 

موظف به ارائه ی خدمات در محدوده ی محّلی خود می باشند. 
1-	دولت

تنها در موارد  علی االصول حوزه ی فعاليت بخش عمومی، اعمال حاكميت است و دولت اصوالً 
ضروری دست به اعمال تصدی می زند. اگر دولت وارد حوزه ی فعاليت هايی شود كه بخش خصوصی 
انجام می دهد، در واقع به تصدی گری دست زده است. ارائه ی خدمات عمومی توسط دولت در ايران 
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همانند ساير نظام های حقوقی شامل مواردی از قبيل آموزش، دفاع مّلی، امنيت، دادگستری و... است، 
كه براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران اجازه ی ارائه ی خدمات عمومی توسط دولت 
در صالحيت مجلس شورای اسالمی می باشد. همان طور كه در ساير نظام ها از جمله در فرانسه در 
صالحيت قوه قانون گذاری آن ها است. ارائه ی خدمات عمومی توسط بخش دولتی در ايران شامل 
ارائه ی خدمات به صورت انحصاری و داشتن حق نظارت می باشد. در مواردی  كه ارائه ی خدمات 
توسط دولت و بخش غير دولتی به شکل مشاركتی انجام می شود دولت می تواند خدمات را خود ارائه 
و هم به بخش خصوصی اجازه دهد كه در اين زمينه فعاليت نمايد )امامی، استوار سنگری، 1388، 
ص 41(. نکته ی مهم اين است كه در هر حال بر آن بخش از خدمات عمومی كه به وسيله ی بخش 
خصوصی ارائه می شود دولت نيز حق نظارت دارد زيرا ارائه ی خدمات عمومی به وسيله ی بخش 
خصوصی يا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ماهيت فعاليت را تغيير نداده و الزامات آن را كاهش 
نمی دهد. بنابراين در مواردی كه خدمات عمومی به صورت انحصاری توسط بخش خصوصی ارائه 
می گردد مانند آنچه كه توسط واحدهای صنفی انجام می شود، دولت دارای حق نظارت ويژه می باشد 
هرچند كه نتواند در اين زمينه دخالت كند. در اين خصوص می توان اموری مانند امور صنفی، وكالت 
و دفاتر اسناد رسمی را مثال زد كه توسط بخش غير دولتی ارائه می گردد ولی دولت نيز برآن نظارت 
دارد. در اين حالت تبعات منفی ناشی از اين خدمات متوجه دولت نمی شود و از اين نظر جامعه هم 

مشاركت بيشتری خواهد داشت هر چند كه نظارت دولت بايد وجود داشته باشد. 

2-	نهادهای	محلی	
خدمات عمومی محلی كه واحدهای محلی موظف به اجرای آن می باشند، توسط قانون برای اين 

واحدها تعيين تکليف می گردد. 
همان طور كه اصل 100 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران بيان می دارد: »برای پيشبرد تسريع 
برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و ساير امور رفاهی از طريق 
همکاری مردم با توجه به مقتضيات محلی، اداره امور هر ده، روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان 
با نظارت شورايی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت می گيرد كه اعضای آن را 
مردم همان محل انتخاب می كنند. شرايط انتخاب شوندگان و حدود و اختيارات و وظايف آن ها كه 
بايد با رعايت اصول وحدت ملی و تماميت ارضی و نظام جمهوری اسالمی و تابعيت از حکومت 
مركزی باشد، را قانون معين می كند.« مجوز ارائه ی خدمات عمومی توسط واحدهای محلی در 
قانون شوراها،  بر اساس ماده ی 71  مثال  به طور  قانون شوراها مشخص شده است.  چهارچوب 

اختيارات شورای اسالمی شهر در ايجاد خدمات عمومی اقتصادی، صنعتی و بازرگانی عبارتند از:
1- اقدام در خصوص تأسيس تعاونی های توليدی، توزيع و مصرف ارزاق عمومی با توافق 
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دستگاه های ذيربط )بند 7(. 
2- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ی ميدان های عمومی توسط شهرداری برای خريد و 

فروش مايحتاج عمومی با رعايت مقررات موضوعه )بند 28(. 
3- وضع مقررات الزم در مورد تشريک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذی ربط برای 

دايركردن نمايشگاه های كشاورزی، هنری، بازرگانی و... )بند 29(. 
طبق بند )ک( ماده ی 68 قانون شوراها، يکی از وظايف شورای اسالمی روستا در امور اقتصادی 
ايجاد زمينه ی مناسب و جلب مشاركت عمومی در جهت اجرای فعاليت های توليدی وزارتخانه ها 
و سازمان های دولتی است. در جمهوری اسالمی ايران مديريت امور و خدمات مربوط به نيرو و 
انرژی همانند آب، فاضالب، برق، گاز و سوخت در اختيار دولت مركزی، وزارت نيرو )ماده ی 1 
قانون سازمان برق ايران مصوب 1346/4/19( و وزارت نفت است و اصوالً اين امور در صالحيت 

شوراهای محلی نمی باشد )عباسی، پيشين، ص 106(. 

ب-	توسط	بخش	خصوصی
خصوصی سازی صرفاً انتقال مالکيت از دولت به بخش خصوصی نيست، بلکه يک فرآيند چندجانبه 
است، يک انقالب بزرگ اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی و حقوقی است )طجرلو، 1389، ص 97(. 
در ايران قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اولين قانونی است كه 
در آن از لفظ خصوصی سازی استفاده شده و هم چنين روش های خصوصی سازی در آن مورد توجه 

قرار گرفته است. 
در پی كوچک كردن حجم دولت در اقتصاد ايران، اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی ايران را 
به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسيم می كند. ولی به دليل پاسخگو نبودن اين اصل در پی 
كوچک سازی دولت لوايحی بر اين اصل با عنوان سياست های اصل 44 ابالغ شده است. اين مسأله 
باعث گرديده تا موج جديد واگذاری شركت های دولتی به بخش خصوصی به راه افتد و شاهد 

اوج گيری فرآيند كاهش تصدی گری بخش دولتی در ايران باشيم. 
خصوصی سازی فرآيندی است كه طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظايف و تأسيسات 
را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنين انتقالی اقدام می كند. 
از پيامدهای اجرای اصل 44 قانون اساسی تفکيک بخش نظارت از اجرا می باشد. به واسطه ی 
اين امر دولت زمان كافی برای هدايت و نظارت در تمام زمينه ها و بخش ها از جمله بخش مالی و 
اقتصادی را خواهد داشت. اين امر به افزايش كيفيت محصوالت، خدمات، كاهش بهای تمام شده ی 
توليدات و خدمات منجر می شود. دولت وظيفه ی حاكميتی خود را در نظارت، برنامه ريزی و راهبرد 
مؤثر اقتصادی نه دخالت مستقيم در فرآيند توليد، فروش و صادرات اعمال می كند كه اين امر باعث 
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می شود دولت زمان و انرژی خود را صرف بهينه سازی امور و برنامه ريزی نمايد. 
ابالغ سياست های كلی اصل 44 قانون اساسی در حقيقت اصاًلح ساختار نظام اقتصادی كشور، 
تعيين نقش و وظايف دولت، توانمند سازی بخش های تعاونی و خصوصی است. با اجرايی شدن 
به  بنگاه ها  از مالکيت و مديريت مستقيم  تغيير كرده و  اين پس  از  اين سياست ها، نقش دولت 
سياست گذاری، هدايت و نظارت تبديل خواهد شد. به تبع آن، اقتصاد ايران به تدريج از دولتی بودن 
خارج می شود و بخش های غير دولتی، اعم از عمومی، تعاونی و خصوصی، عهده دار اداره ی بنگاه های 

كوچک و بزرگ اقتصادی خواهند شد )زارع، 1388، صص 54-53(. 
و  زمينه ی خصوصی سازی  در  پيشگام  كشور  عنوان  به  درانگلستان  بررسی خصوصی سازی 
كشوری كه از اعمال اين سياست اهداف و دستاوردهای قابل توجهی كسب كرد، می تواند مفيد 
واقع شود. در انگلستان در طول قرن 19 بنگاه ها و مؤسسات فراوانی كه در زمينه ی ارائه ی كاالها 
و خدمات عام المنفعه مانند حمل و نقل، ارتباطات، آب، برق، مسکن، بهداشت و آموزش فعاليت 
می كردند تحت تصدی دولت قرار گرفتند. در قرن بيستم نيز ظهور مشکالت بازار و وقوع جنگ 

جهانی دوم و مشکالت مرتبط با آن باعث گسترش حوزه  ی فعاليت دولت در اقتصاد گرديد. 
تجربه ی خصوصی سازی در انگلستان از روز نخست تدوين شد اّما همراه با يک طرح جامع 
نبود و حتی اهداف نيز در هر مرحله تغيير می كرد و بسته به مورد تعريف می شد. تا سال 1983 
كه وزارت دارايی اهداف برنامه ی خصوصی سازی را اعالم كرد بيانيه ای دراين زمينه انتشار نيافته 
بود، سياست خصوصی سازی در انگلستان به دو بخش تقسيم می شود. مرحله ی  اول از سال 1979 
باقی  توجيه  برای  بود كه هيچ مشخصه  و ويژگی خاصی  تا 1983 كه شامل فروش مؤسساتی 
ماندن آن ها در بخش دولتی وجود نداشت و فعاليت های اين مؤسسات توسط بخش خصوصی 
نيز انجام می شد. اين مؤسسات در معرض رقابت داخلی و خارجی بودند. مرحله ی دوم شامل 
واگذاری مؤسسات ارائه دهنده ی تسهيالت عمومی نظير آب، برق و تلفن بود كه به دليل ماهيتشان 
تنها توسط يک مجموعه انجام می شدند چرا كه نيازمند يک شبکه اند و رقابت در اين زمينه عملی 
نيست. خصوصی سازی در اين زمينه به معنای تبديل يک انحصار دولتی به يک انحصار خصوصی 
بود و اين امر اتخاذ تدابيری را برای جلوگيری از سوء استفاده و تضمين منافع مصرف كننده طلب 

 .)561-559 .pp ,1988 ,).Veljonovoski )C(می كرد

ج-	ارائه	ی	خدمات	عمومی	در	انگليس	و	فرانسه	
سيستم غيرمتمركز با سازمان های محلی انتخابی تحت عنوان حکومت محلی، عمدتاً در كشورهايی 
به كارگرفته شده است كه از نظام حقوقی انگلوساكسون نشأت گرفته اند. از جمله ی  اين كشورها 

عبارتند از: انگلستان، آمريکا، كانادا، استراليا، نيوزلند، برخی از كشورهای آفريقا و غيره. 
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در كشورهايی كه از نظام حکومت غيرمتمركز يا فدرال برخوردار می باشند با سه طبقه يا سه 
اليه حکومتی مواجه هستيم:

1- حکومت فدرال مركزی3
2- حکومت اياالت4
3- حکومت محلی5

ميزان اختيارات و دايره ی وسعت هر يک از اين سه طبقه توسط قانون اساسی هر كشوری به 
طور مشروح و گاهی به اختصار نوشته می شود. در شمار اختيارات حکومت مركزی مسايلی از قبيل 
روابط خارجی، دفاع ملی، ضرب مسکوكات و چاپ اسکناس، تعيين ارزش برای پول رايج كشور 
يا ارزهای خارجی، تجارت خارجی، رفت و آمد و اقامت اتباع بيگانه می باشد. مسائلی چون مسايل 
فرهنگی و بهداشتی، زيست محيطی، تدوين قوانين مدنی و كيفری و پروژه های بزرگ اقتصادی در 

اختيار حکومت اياالت می باشد. 
حکومت های محلی نيز معموالً اختيارات رفاهی و آموزشی و اجرای خدمات عمومی را در 

قلمرو خود بر عهده می گيرند. 
با توجه به اين كه وظيفه ی اصلی و اساسی دولت، تهيه و ارائه ی خدمات عمومی در جهت منافع 
عمومی است دولت مشروعيت خود را فقط از اين طريق بدست می آورد، بدين خاطر مؤسسات 
تحت نظارت حکومت محلی در كشورهای انگلوساكسون نقش مهمی در حکومت ايفا می نمايند. 
»آقای برايبانت«6 حقوق دان فرانسوی می گويد: »هرگاه و در هر زمان كه راه حل های جديد، و 
تغييرات جديدی برای آينده در حقوق اداری فرانسه ارائه يا ايجاد شود، اين حقوق ماهيت و روح 

خودش را كه ارائه ی خدمات عمومی است نبايد از دست بدهد«( نوين، 1386، ص 193(. 
در كشورهای انگلوساكسون ماهيت حقوقی حکومت های محلی كه انجام و ارائه ی خدمات عمومی 
را بر عهده دارند را بايد مؤسسات واسط ميان »واحدهای حکومتی« و »واحدهای اداری يا سازمان های 
اداری« دانست. زيرا از آن جهت كه به ارائه ی خدمات عمومی7 می پردازند يک واحد اداری يا سازمان 
اداری تلقی می شوند و از آن جهت كه با وضع و تدوين مقررات اجرايی و اخذ ماليات و عوارض 

گوناگون، صرفاً در حوزه ی قلمرو خود مبادرت می نمايند، واحد حکومتی به حساب می آيند. 
دو تأسيس حقوقی ديگر در بطن حکومت های محلی كشور های انگلوساكسون وجود دارد كه 
شامل مؤسسات شهرداری و مؤسسات شبه شهرداری می شوند. اين تقسيم بندی در كشورهايی كه 

3. Federal Government. 
4. State government. 
5. Local Government. 
6. G. Brabant. 
7. Public Services. 
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دارای سيستم حکومت متمركز می باشند ديده نمی شود. هر چند اين حکومت های متمركز به لحاظ 
سلسله مراتب اداری و مسأله ارائه ی خدمات عمومی دارای تقسيماتی از جمله استان، فرمانداری، 
شهر، شهرستان، بخش و ده می باشند كه هر يک از اين ها به حکومت مركزی وابسته هستند و از 
شخصيت حقوقی به آن معنی كه در علم حقوق مطرح می باشد محروم اند. اين وابستگی به حکومت 
مركزی گاهی به طور صريح و روشن در قانون اساسی و ساير قوانين ذكر می شود و گاهی نيز بطور 
ضمنی استنباط می گردد. حکومت های محلی در انگلستان تغييرات قابل توجهی در نقش، ساختار و 
سازمان هايشان متحمل شدند. حکومت های مركزی همواره حاكميت خود را بر حکومت های محلی 
حفظ می كردند. اما در اواخر دهه ی 1970 تا زمان انتخابات دولت كارگری در 1997 در انگلستان، 
حکومت های محلی شروع به دخالت در حوزه های مالی، كنترل اقتصادی، نظم و ساير فعاليت ها 
كردند، به گونه ای  كه دولت فعلی گرايش های مركزيت گرايی قبلی را نداشت. اين وضع ادامه پيدا كرد 
تا جايی كه حکومت های محلی به عنوان تنظيم گر )مقررات گذار( در عرصه ی خدمات عمومی محلی 
در آمدند. ولی كماكان دولت مركزی از ابزارهای حقوقی و اقتصادی پيچيده جهت كنترل، بازررسی و 

 .)15-1 .pp ,2003 ,).McEldowney )J( نظارت بر حکومت های محلی استفاده می كرد
به وسيله ی آن  از ديدگاه حقوق فرانسه »خدمات عمومی يک ساختمان حقوقی ای است كه 
احتياجات، نيازها و منافع عمومی تأمين و ارضاء می شوند.« يا می توان گفت: »در فرانسه خدمات 
به مؤسسات محلی و  فعاليت ها  اين  دارد و سپس  برعهده  فعاليت های است كه دولت  عمومی 

نهادهای وابسته به دولت مانند شهرداری گسترش داده می شود« )نوين، پيشين، ص 161(. 
در نظام حقوقی فرانسه، تفاوت دقيقی ميان دولت و نهادهای عمومی از يک سو و اشخاص 
خصوصی از سوی ديگر وجود دارد. نهاد عمومی، سازمانی است كه وظيفه ی خدمات عمومی را در 
جهت تأمين منافع عمومی محقق می سازد. اين نهاد ممکن است، يک سازمان دولتی يا دولت محلی 
يا يک شركت عمومی از نوع تجاری يا اداری باشد. نهادهای عمومی با مقرراتی صريح در زمينه ی 
اختياراتشان كنترل می شوند. اين نهادها ممکن است اختياراتی ذاتی برای حمايت از منافع عمومی 
داشته باشند. اين امر ممکن است امتيازهای شخصی را ايجاد كند. به عنوان مثال نهادهای عمومی از 
اين اختيار برخوردار هستند كه شرايط قرارداد را به طور يک جانبه تغيير دهند. برای حقوق دانان كامن ال 
اين كه نظريه ای به نام مالکيت عمومی وجود دارد كه می تواند متفاوت از مالکيت خصوصی باشد كمی 
عجيب به نظر می رسد. تصورات انگليسی ها در مورد خصوصی سازی اين است كه يا نهادی عمومی 
كاری را سازمان می دهد يا اشخاص خصوصی آن را انجام می دهند. بر مبنای اين نظريه نقش دولت در 
حقوق عمومی، پذيرش مسئوليت برای مشخص ساختن خدمات و نظارت بر خدماتی است كه ارائه ی 
آن به بخش خصوصی واگذار شده است. برخالف حقوق اداری فرانسه، كامن ال فاقد نظريه ی انتزاعی 
خدمات عمومی به عنوان تفاوت عينی مکانيزم گردش امور می باشد )بل، بايرون، 1390، ص 120(. 
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در فرانسه حکومت محلی به عنوان بخش جدايی ناپذير نظام مديريت مّلی است. قانون اساسی 
جمهوری چهارم فرانسه حکومت های محلی را تحت عنوان »واحدهای مديريت محلی« نام گذاری 
می كند. در حالی كه قانون اساسی جمهوری پنجم به حکومت محلی تحت عنوان »موجوديت های 

محلی« می نگرد. 
كمون ها8 )شهرها و روستاها( به عنوان كانون اساسی حکومت محلی به شمار می آيند و واحد 
تقسيمات كشوری فرانسه محسوب می شوند. تمامی شهرها دقيقاً دارای يک شکل حکومت محلی 
هستند يعنی دارای يک شورا، يک شهردار و ستاد اداری می باشند. در اين كشور شورای شهر و يا 
روستا9 از راه جلسات شور و مشورت و با در اختيار داشتن شهرداری يا دهياری، امور مربوط به شهر 
يا روستا شامل خدمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اداری، مالی، ورزشی، محيط زيست و... را 
 )C. Communes 26-121 .Lاداره می كند. از هنگام تصويب قانون مصوب 2 مارس 1982 )ماده
شورای شهر يا روستا می تواند »درباره ی همه موضوعات مربوط به منافع محلی« اظهارنظر نمايد. 
اين شورا از راه شهرداری و مؤسسات وابسته به آن، امور و خدمات عمومی و عام المنفعه را برای 
امور  فرانسه در  تأمين و سازماندهی می نمايد. هم چنين شوراها در  نيازهای ضروری مردم  رفع 
اقتصادی شهر نيز نقش به سزايی دارند، به طور مثال خدمات مربوط به مديريت توليد و شبکه ی 
پخش آب مصرفی، گاز، برق، سوخت های گرمازا و فاضالب از خدمات غيررايگانی است كه 

توسط شورا صورت می گيرد )عباسی، 1387، صص 283-285(. 
در فرانسه براساس قوانين مصوب 10 اوت 1871 و 8 آوريل 1884 قواعد مربوط به شهرستان ها، 
شهرها و روستاها در صالحيت واحدهای محلی صالح می باشد كه از طريق شور و مذاكره توسط 
شوراهای محلی انجام می شود. اين صالحيت اعطايی به واحدهای محلی در طول سده ی بيستم 
همواره در حال گسترش بوده است. انجام برخی از خدمات عمومی محلی مانند پليس، گردآوری 
زباله ها، مقابله با آتش سوزی در شهرها و روستاها به موجب قانون الزامی می باشد در حالی كه برخی 
از خدمات عمومی اداره شده توسط واحدهای محلی جنبه اختياری دارند و در نتيجه، به قدرت و 
صالحيت نسبتاً اختياری و تشخيصی شوراهای محلی بستگی می يابند. به تدريج همراه با افزايش و 
تنوع زياد درخواست های مردم و گسترش نيازهای محلی، واحدهای محلی در حوزه های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... مداخالتی صورت دادند؛ در تمام اين مداخالت و ارائه  ی خدمات، 

عنصر مهم تأمين منفعت عمومی كاماًل مشهود بوده است )عباسی، پيشين، ص 159(. 
در حالی كه خدمات مشخص شده در قانون اساسی فرانسه همانند ساير قوانين اساسی كشورها 
ارائه  دولت  يعنی  ملی  واحد  توسط  و...  ديپلماسی  دادگستری،  ملی،  امنيت  ملی،  دفاع  از جمله 

8. Commune. 
9. Conseil municipal. 
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می شود، واحدهای محلی هم چنان در حال گسترش مداخالت خود در حوزه های محلی هستند. 
با  فرانسه  محلی  عمومی  خدمات  نظام   1986 تا   1982 سال های  اساسی  اصاًلحات  پی  در 
تغييراتی روبه رو بوده است. به غير از همکاری ميان شهرداری ها در زمينه ی سياست انرژی كه 
موفقيت كوتاه مدتی را به همراه داشته، ساختارها و توانمندی های منطقه ای به ندرت تغيير كرده اند. 
نوين سازی امور اداری محلی تنها از پيشرفت های اندكی بهره مند بوده است. نظام نظارت در بخش 
خدمات عمومی تقريباً بدون تغيير مانده و برنامه های نوين سازی امور اداری مشکالت حل نشده ای 

)..81 .p ,2003 , .Douence )J( ( را به بار آورده است

نتيجه	گيری
يکی از عمده ترين و اصلی ترين وظايف دولت ها ارائه ی خدمات عمومی به شهروندان می  باشد. 
ارائه ی خدمات عمومی به مردم در جهت تأمين منافع عمومی آنان است. در گذشته وظايف دولت ها 
محدود به وظايف سنتی چون تأمين نظم و امنيت داخلی، امنيت خارجی و مواردی از اين قبيل بوده، 
اّما هم اكنون وظايف دولت با مداخالتی كه در فعاليت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته، 
گسترده تر شده است. در مقابل افزايش وظايف و اختيارات دولت ها، حقوق مردم در برابر دولت نيز 
افزايش يافته است به طوری كه مردم بيش از گذشته خواهان حقوق خود از دولت می باشند و دولت 
موظف به ارائه ی آن ها به مردم است. با تبديل واحدها و بنگاه های دولتی به خصوصی هم اكنون 
ما شاهد ارائه ی خدمات عمومی به مردم به وسيله ی بخش خصوصی هستيم. بخش خصوصی در 
شرايطی می تواند بدون نظارت دولت نيز به ارائه ی خدمات عمومی به مردم بپردازد اّما در كشورهای 
مختلف همانند جمهوری اسالمی ايران هنوز بخش خصوصی تحت نظارت دولت و با مداخله ی 
غيرمستقيم آن به وظايف خود عمل می كند. روند خصوصی شدن نهادهای دولتی باعث تغييراتی 
در ارائه ی خدمات عمومی به مردم شد كه نمونه اش افزايش قيمت ها در راستای اجرای قانون 
هدفمند  سازی يارانه ها بوده است. دولت ها هم چنين ارائه ی بخشی از خدمات عمومی محلی خود 
را به واحدهای محلی براساس مجوز های قانون اساسی و قانون شوراها واگذار كرده  است. اين 
امر در كشور هايی كه دارای نظام عدم تمركز هستند شايان توجه است. در جمهوری اسالمی ايران 
براساس قانون شوراها و شهرداری، ارائه ی برخی خدمات عمومی توسط شوراهای اسالمی شهر و 
روستا و شهرداری ها در محدوده ی شهری و روستايی انجام می گيرد، هرچند كه دولت نيز بر روی 
آن نظارت دارد. در مواردی شوراها حتی اجازه يافتند مقرراتی وضع كنند و يا عوارضی را از مردم 

دريافت نمايند، اّما اعمال آن ها در ديوان عدالت اداری مورد نظارت قرار می گيرد. 
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دكتر	سيد	ابراهيم	قدسی
حسين	گلدوزيان

تبيين جرم آلودگی محيط زيست
)با تأملی بر ماده ی 688 قانون مجازات اسالمی(

-	دانشيار	دانشكده	حقوق	و	علوم	سياسی	دانشگاه	مازندران

-	دانشجوی	دوره	دكتری	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی	دانشگاه	مازندران

متوجه  بشر  مدت هاست  گرچه 
زندگي  در  زيست  محيط  اهميت 
آخر  دهه هاي  اما  است،  شده  خود 
اوج طرح  زمان  بايد  را  بيستم  قرن 
دانست.  محيطي  زيست  مسائل 
از  بشر  كه  بزرگي  خطر  امروزه 
محيطي  زيست  مشکالت  ناحيه ي 
آرامش  نه تنها  مي كند،  احساس 
زده،  هم  بر  را  او  زندگي  امنيت  و 
در  هم  را  او  موجوديت  بلکه 
داده  قرار  خطر  و  تهديد  معرض 
مشکالتي  كنار  در  بنابراين،  است. 
كه بشر امروز دارد، فاجعه ي به هم 
خوردن تعادل زيست محيطي، يکي 
دغدغه هاي  و  مسائل  مهم ترين  از 

اوست. 
زيست  محيط  آلودگی  مشکل 
امروز جهان، مشکل تنها يک كشور 
بلکه  نيست  قلمرو خاص  يک  يا  و 
در  كه  است  جهان  كل  مشکل 

بردارنده ي مسائل مختلفي نيز هست 
كه از جمله مي توان به آلودگي آب و 
هوا، گرم شدن كره ي زمين، باال آمدن 
گونه هاي  انهدام  درياها،  آب  سطح 
اليه ي  فرسايش  جانوري،  و  گياهي 
باران هاي  جنگل ها،  تخريب  ازن، 
صوتي،  آلودگي هاي  اسيدي، 
آزمايش هاي هسته اي و... اشاره كرد. 
اين همه، نتيجه ي عملکرد خود 
بر  انسان  تأثير  هرچند  است.  انسان 
محيط زيست پيرامون خود عمري به 
قدمت حيات او دارد، اما تخريب و 
انقالب صنعتي  دنبال  به  آن،  نابودي 
و افزايش سريع جمعيت، به گونه اي 
خطرناک شدت يافت و پيشرفت علم 
تا  انسان را قادر ساخت  و فن آوري 
و  ساخته  خويش  مقهور  را  طبيعت 
مستمر  اما  تدريجي،  انهدام  موجب 

محيط زيست گردد. 
داده  نشان  علمي  تحقيقات 

محيط  مختلف  اجزاي  كه  است 
هوا،  رودخانه ها،  درياها،  زيست، 
غيره  و  گياهان  حيوانات،  خاک، 
مرتبط  و  وابسته  يکديگر  به  همه 
لحاظ همين وحدت و  به  و  هستند 
يکپارچگي، هرنوع آلودگي مي تواند 
موازنه و تعادل ميان عناصر مزبور را 
 ،2009 ،Heckenberg( بر هم زند
ص13(. از اين رو به منظور حفظ و 
حراست از طبيعت و محيط زيست، 
و  قواعد  وضع  انديشه ي  تدريج  به 
از  و  گرفت  شکل  جهاني  مقررات 
سازمان هاي  و  كنفرانس ها  رهگذر 
بين المللي تکامل يافت. در اين قواعد 
آلودگي  از  جلوگيري  مقررات،  و 
محيط زيست مورد تأكيد قرار گرفت 
و معيارهاي جهاني مشتركي، جهت 
به نظم در آوردن فعاليت هاي مرتبط 
 ،White( با محيط زيست انجام شد

2005، ص280(. 

مقدمه	
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1.	تعريف	محيط	زيست1
برای پرداختن به اين موضوع و ارائه تعريف مناسب از اصطالح رايج »آلودگی محيط زيست«2 
ابتدا بايد محيط زيست را بازشناسيم. بعضي از نويسندگان از اين كه بتوان تعريفي جامع و حقوقي 
از محيط زيست ارائه داد، اظهار ترديد كرده اند؛ زيرا حقوق داخلي ايران و بسياري از كشورها در 
خصوص تعريف محيط زيست ساكت هستند و بيشتر محيط زيست را در رابطه با عناصر طبيعت، 
منابع طبيعي، شهر و مناظر به كار برده اند. به همين جهت مفهوم محيط زيست از نظر كشورها با 
توجه به اهميتي كه هر كشور به يکي از عناصر زيست محيطي مي دهد، مي تواند متفاوت باشد. 
براي اين كه بتوانيم تعريف جامعي از محيط زيست ارائه دهيم به ناچار بايد برخي از مفاهيم را كه 
شناخت محيط زيست، متوقف بر آشنايي به آن هاست تعريف كنيم و در انتها تعريف مورد نظر از 

محيط زيست را بيان نماييم. 

1-1.	طبيعت
اگر بخواهيم از واژه اي با مفهوم مبهم نام ببريم، اين واژه چيزي جز كلمه ي طبيعت نخواهد بود؛ زيرا 
به تمام موجوداتي كه پروردگار در جهان بي انتها آفريده است، طبيعت گفته مي شود؛ به عبارت ديگر، 
هر چيزي كه دست بشر در ايجاد آن دخالت نداشته باشد، طبيعت نام دارد )تقی زاده، 1374، ص10(. 

1. Environment
2. Environmental pollution

حق محيط زيست مانند هر حق 
ضمانت اجراست.  نيازمند  ديگری 
معرض  در  است  ممکن  كه  چرا 
در  امروزه  گيرد.  قرار  سوءاستفاده 
آلودگی  كشورها  بسياری  قوانين 
محسوب  جرم  زيست  محيط 
می شود و برای مرتکبين آن مجازات 
كه  بپذيريم  اگر  است.  شده  تعيين 
نقدی  جزای  )حبس،  مجازات ها 
از  پيشگيری  در  می تواند  غيره(  و 
محيط  جرايم  باشد؛  مفيد  جرائم 
نيست.  مستثنی  قاعده  از  زيستی 
تصويب  بر  ريو  اعالميه   13 ماده ی 
تعقيب  جهت  كشورها  ملی  قوانين 
عامالن آلودگی محيط زيست تأكيد 

دارد )White، 2009، ص3(. 
در حقوق ايران در ابتدا بايد به 
قانون اساسی اشاره كرد كه در اصل 

پنجاه خود اشاره می دارد:
حفاظت  اسالمی  »درجمهوری 
و  امروز  نسل  كه  زيست  محيط 
حيات  درآن  بايد  بعدی  نسل های 
باشند  داشته  رشدی  روبه  اجتماعی 
از  می شود  تلقی  عمومی  وظيفه ی 
اين رو فعا ليت های اقتصادی و غير 
با آلودگی محيط زيست و يا  آن كه 
مالزمه  آن  جبران  غيرقابل  تخريب 

پيدا كند ممنوع است«. 
نيز  ايران  موضوعه  قوانين  در 
زيستی  محيط  جرائم  به  مواردی 

مثال  طور  به  است.  يافته  اختصاص 
ماده ی 13 قانون شکار و صيد مصوب 
در  و  كمياب  جانوران  شکار   1346
در  شکار  هم چنين  و  انقراض  خطر 
حبس  مستوجب  را  ملی  پارک های 
نقدی  جزای  يا  سال   3 تا  روز   91
دانسته  ريال  ميليون   20 تا   1/8 بين 
است كه در صورت تکرار مستوجب 
محکوميت به هر دو مجازات است. 
علی ای حال مهم ترين مصوبه قانونی كه 
به جرم انگاری آلودگی محيط زيست 
پرداخته و برای آن مجازات تعيين كرده 
است ماده ی 688 قانون تعزيرات سال 
1375 و تبصره های آن می باشد كه در 

ادامه به آن خواهيم پرداخت. 
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1-2.	اكولوژی3
اكولوژی يا بوم شناسي، دانشي است كه به مطالعه ي روابط جانداران با محيطي كه در آن زندگي 
مي كنند، مي پردازد )نوری، 1372، ص153(. با توجه به محتواي نه چندان روشن محيط زيست، 

افکار عمومي بين اكولوژي و محيط زيست تفاوت چنداني قائل نيست. 

1-3.	اكوسيستم4
اكوسيستم عبارت است از هر ناحيه اي از طبيعت كه در آن، بين موجودات زنده و اجسام غير زنده 
واكنش هاي متقابل انجام مي گيرد، تا تبادل مواد بين آن ها به عمل آيد؛ مثال يک درياچه يا يک 
جنگل، يک اكوسيستم است و شامل چهار عامل تشکيل دهنده، يعني اجسام غيرزنده، توليدكنندگان، 
مصرف كنندگان و تجزيه كنندگان مي باشد؛ از اين رو محيط زيست را مي توان يک اكوسيستم دانست 
كه از تعداد بي شماري اكوسيستم هاي كوچک تر تشکيل شده است و بشر براي زندگي و ادامه ي آن 
به تمام اكوسيستم ها وابستگي دارد )جنيدی، 1352، ص144(. با توجه به آن چه ذكر شد، اكنون به 
تعريف محيط زيست می پردازيم. يکی از نويسندگان مي گويد: محيط زيست عبارت است از هوا، 
آب، خاک، گياه، جنگل، بيشه، مرتع، دريا، درياچه، رودخانه، چشمه، آبزيان، حيوانات، كوه، دشت، 
جلگه، كوير، شهر و يا ده )شامل كوچه، خيابان، ساختمان، اعم از تاريخي و عادي و كارخانه( و 

غيره )كيس، 1379، ص5(. 
بعضي ديگر محيط زيست را اين گونه تعريف كرده اند: قسمتي از جّو و يا پوسته ي زمين كه 
زيست،  محيط  بنابراين  مي شود.  ناميده  زيست  محيط  باشد،  مساعد  زندگي  نوعي  براي  حداقل 
قسمت كوچکي از جّو و اتمسفر، هيدروسفر و ليتوسفر را شامل مي شود؛ به عبارت ديگر، محيط 
 ،Abaraviciute( زيست قشر نازكي از هوا، زمين و آب است كه همه ي زندگي را در بردارد
2010، ص24(. اگر بخواهيم يک جمع بندي از تعريف هاي فوق داشته باشيم، بايد بگوييم: محيط 
زيست، به تمام محيطي اطالق مي شود كه انسان به طور مستقيم و غيرمستقيم به آن وابسته است و 

زندگي و فعاليت هاي او در ارتباط با آن قرار دارد )Du Rees، 2001، ص115(. 

2.	آلودگی	زيست	محيطی
آلودگی محيط زيست با توجه به تبصره ی دو ماده ی 688 قانون مجازات اسالمی و ماده ی نه قانون 

حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353، اين گونه تعريف می شود:
»منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب، هوا، 

3. Ecology
4. Ecosystem
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خاک يا زمين، به ميزاني كه كيفيت فيزيکي، شيميايي يا بيولوژيک آن  را به طوري كه زيان آور به حال 
انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد، تغيير دهد.«

بنابراين با توجه به تعريف فوق هر تغييری در محيط زيست آلودگی زيست محيطی به حساب 
نمی آيد بلکه بايد اين تغيير مضر به حال انسان، موجودات يا ابنيه باشد. هم چنين اين تعريف محيط 
را در مبنای بيوسفر كه اعم از محيط هوا، خشکی و آب است، در نظر گرفته است. منتها بايد توجه 
داشت كه با توجه به اصاله العدم كه در اين موضع موافق تفسير مضيق از قوانين جزايی نيز می باشد، 
اصل بر عدم مضر بودن تغييرات به حال انسان، موجودات زنده و گياهان يا ابنيه است و مدعی مضر 
بودن اين تغييرات، ملزم به اثبات ادعای مفروض است. ولی در جهت حمايت از محيط زيست، 
رويه قضايی محاكم می تواند با توجه به جبران ناپذيری پاره ای از خسارات وارده بر محيط زيست، 
تا زمان صدور رأی ماهوی دادگاه و در جهت جلوگيری از فعاليت های مخرب محيط زيست اقدام 

به صدور دستور موقت جهت جلوگيری از اين گونه فعاليت ها بنمايد. 
پاره ای از كنوانسيون های بين المللی نيز تعاريفی از آلودگی محيط زيست ارائه داده اند. كنوانسيون 
بين المللی نجات دريايی 1989 صدمه به محيط زيست را اين گونه تعريف كرده است: هر صدمه 
اساسی يا مادی به سالمتی انسان، حيوان يا منابع دريايی در آب های ساحلی، درون مرزی يا مناطق 
ايجاد شود  يا حوادث مشابه  انفجار  آتش سوزی،  لوث شدن،  آلودگی،  نتيجه  در  آن ها كه  مجاور 
آلودگی  تعريف  در  درياها مصوب 1983  كنوانسيون  مقدمه  به عالوه  )White، 2009، ص5(. 
محيط زيست می گويد: آلودگی محيط زيست يعنی ريختن مواد و انرژی توسط بشر به طور مستقيم 
يا غيرمستقيم در محيط زيست دريا شامل مصب كه منجر يا احتماالً منجر به صدمه و خسارت به 
منابع زنده و حيات دريا، زيان به سالمتی بشر، وقفه در فعاليت های دريايی از جمله ماهيگيری و 
ساير استفاده های مشروع از دريا، لطمه به كيفيت آب مورد استفاده و كاهش مطبوع بودن آن گردد 
)پورنوری، 1383، ص45(. استفاده از قيد احتماالً منجر به صدمه و خسارت شدن، را می توان نوعی 
تحول در حقوق محيط زيست می توان تلقی نمود؛ چرا كه دولت ها را از پيش، از صدمه زدن به 
منابع زنده و حيات دريا برحذر می دارد هرچند كه آسيب های ناشی از اين اقدامات، احتمالی باشد. 
آلودگي هاي زيست محيطي، انواعي دارند كه مهم ترين آن ها عبارتند از آلودگي هاي هوا، آب، 

خاک، صوت، شيميايي و هسته ای )قوام، 1375، ص4(. 

3.	حمايت	جزايی	از	آلودگی	محيط	زيست	)ماده	688	قانون	مجازات	اسالمی(
نخستين باری كه محيط زيست مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است را در مقررات خالصه برنامه 
پنجم عمرانی كشور در سال 1352 می توان يافت، اما اولين زمانی كه آلوده كردن محيط زيست 
ممنوع اعالم و برای آن ضمانت اجرا تعيين شد را بايستی سال 1358 دانست. در اين زمان مجلس 
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شورای ملی قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست را تصويب نمود كه ماده ی نه آن چنين مقرر 
می داشت: اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است. منظور 
از آلوده ساختن محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاک 
يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيکي يا شيميائي  يا بيولوژيک آن را به طوريکه زيان آور به حال انسان 

يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد، تغيير دهد. 
بعد از اين قانون تمركز بر انواع مختلف آلودگی محيط زيست گسترش پيدا كرد و آيين نامه ها 
و قوانين متعددی تصويب شد كه به عنوان نمونه می توان به آيين نامه ی جلوگيری از آلودگی هوا 
مصوب سال 1354، آيين نامه ی جلوگيری از آلودگی آب مصوب سال 1364 و آيين نامه ی بهداشت 
محيط مصوب سال 1371 اشاره كرد. آخرين مصوبه قانونی كه به جرم انگاری آلودگی محيط زيست 
پرداخته و برای آن مجازات تعيين كرده است ماده ی 688 قانون تعزيرات سال 1375 و دو تبصره ی 

آن می باشد. 
اين ماده چنين مقرر می دارد: »هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل 
آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غير بهداشتي فضوالت انساني و دامي 
و مواد زايد، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، زباله ها در خيابان ها و كشتار غيرمجاز دام، 
استفاده غيرمجاز فاضالب خام يا پس آب تصفيه خانه هاي فاضالب براي مصارف كشاورزي ممنوع 
مي باشد و مرتکبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يک 

سال محکوم خواهند شد. 
تبصره 1ـ تشخيص اين كه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست 
شناخته مي شود و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع فضوالت دامي و هم چنين اعالم جرم مذكور 
حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان حفاظت محيط زيست و 

سازمان دامپزشکي خواهد بود. )اصاًلحي مصوب 1376/5/8( 
 تبصره 2ـ منظور از آلودگي محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب 
يا هوا يا خاک يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيکي، شيميايي يا بيولوژيک آن را بطوري كه به حال 

انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.«
قبل از هر چيز الزم به ذكر است كه تهديد عليه بهداشت عمومی يکی از عنوان های جرايم 
زيست محيطی است كه مفهوم عام و گسترده ای نيز دارد، زيرا قانون گذار زير اين عنوان يگانه، موارد 
متعددی از جرايم زيست محيطی را به عنوان نمونه مطرح كرده است. در نتيجه با استفاده از عبارت 
اين ماده می توان گفت كه جرم زيست محيطی تهديد عليه بهداشت عمومی، همان جرم عام آلودگی 
محيط زيست است و مقنن خواسته است كه بر مبنای اين ماده، از محيط زيست با مفهوم كلی آن 
اعم از محيط زيست طبيعی و غير آن حمايت كند. البته قانون گذار در تبصره ی يک اين ماده، با 
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استفاده از »واو« عطف ميان تهديد عليه بهداشت عمومی و آلودگی محيط زيست جمع كرده است 
تا نشان دهد كه هدف او حمايت از بهداشت عمومی و در حقيقت حمايت از محيط زيست است. 
اما نکات ديگری نيز در مورد ماده و تبصره های آن قابل توجه است. اوالً، متن ماده هر اقدامی كه 
تهديد عليه بهداشت عمومی شناخته شود را جرم شناخته و با توجه به قيد »از قبيل« موارد شمرده شده 
مانند آلوده كردن آب آشاميدنی و يا ريختن زباله در خيابان ها حصری نبوده و ديگر مواردی كه بهداشت 

عمومی را به خطر انداخته مانند تخليه غيرمجاز فاضالب می تواند مشمول ماده شود. 
ثانياً، اشکالی كه می توان به ماده وارد دانست اين است كه اعمال خطرناكی مانند آلوده كردن 
آب آشاميدنی و توزيع آب آشاميدنی آلوده را در كنار اعمالی چون ريختن زباله در خيابان ها يا 
به حركت در آوردن وسيله ی نقليه دودزا قرار داده و دارای يک مجازات دانسته است )ميرمحمد 

صادقی، 1386، ص205(. 
ثالثاً، احتمال ارتکاب جرايم مصرح در ماده ی 688 توسط اشخاص حقيقی وحقوقی و يا عمومی 
و خصوصی وجود دارد. بطور مثال اگرشهرداری به عنوان متولی جمع آوری وتخليه زباله های شهری 
هرگونه اهمال يا سهل انگاری در موضوع نمايد كه منجر به آن شود كه زباله ها جمع آوری نشود 

مشمول حکم اين ماده خواهد بود. 
رابعاً، با نگاه به مفاد تبصره ی يک ماده ی 688 ممکن است اين نتيجه حاصل گردد كه اعالم جرم 
موضوع اين ماده فقط در صالحيت وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی و سازمان حفاظت 
محيط زيست می باشد. اما با توجه به اين كه جرم مزبور بر اساس مفاد تبصره ی 2 ماده ی 100 و 
ماده ی 104 قانون مجازات اسالمی از آن دسته جرايم غيرقابل گذشت می باشد و حتی در اغلب 
موارد اشخاص ديگری اعم حقيقی و يا حقوقی از اين جرم متضرر می شوند بنابراين اعالم جرم و 

تعقيب آن از سوی ساير اشخاص نيز ممکن است. 
در نهايت و با توجه به تبصره ي 2 ماده ی 688 قانون مجازات اسالمی كه به طور كامل تکرار بند 
9 قانون حفاظت و بهسازی محيط می باشد، قانون گذار جرايم عليه محيط زيست را شامل آلودگی 

آب، هوا و خاک می داند كه به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گيرد. 

3-1.	آلودگی	آب	آشاميدنی
مطابق با بند ب آيين نامه بهداشت محيط مورخ 1371/4/24 آب آشاميدني، آب گوارايي است كه 
عوامل فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي آن در حد استانداردهاي مصوب باشد و مصرف آن عارضه 
سوئي در كوتاه مدت يا دراز مدت در انسان ايجاد نکند و مطابق با بند پ آيين نامه ی مذكور آلودگی 
آب آشاميدنی عبارت است از تغيير خواص فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي آب به گونه اي كه آن 

را براي مصرف انسان زيان آور سازد. 
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هيئت وزيران در جلسه مورخ 1390/7/20 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و به استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران تعيين سند 
از  اهداف و راهبردهاي آن را تصويب نمود كه يکی  با  بهبود كيفيت آب شرب  راهبردي ملي 
اهداف آن  حراست از منابع و تأسيسات آب آشاميدني در برابر آلودگي هاي عمدی، خرابکاري ها و 

 بيوتروريسم می باشد. 
 يکي از راه هاي انتشار عوامل بيولوژيک در بين جمعيت، آلودگي عمدي آب و مواد غذايي است كه 
امروزه تحت عنوان بيوتروريسم از آن ياد مي شود. اين روش انتقال پس از روش تنفسي در درجه دوم 
اهميت قرار دارد. تهديدات بيولوژيکي توسط ميکروب هاي پاتوژن و بيوتوكسين ها ايجاد مي گردند. 
از مهم ترين عوامل و توكسين هايي كه از طريق آب و مواد غذايي در اهداف بيوتروريستي مورد 
استفاده قرار مي گيرند مي توان به عوامل باكتريايي )باسيلوس آنتراسيس، يرسينياپستيس، ويبريوكلرا، 
و  استافيلوكوک(  آنتروتوكسين  )بوتولينوم،  باكتريايي  توكسين هاي  آنتروهموراژيک(،  اشرشياكلي 
توكسين هاي قارچي و گياهي )تريکوتسن ها و ريسين( اشاره نمود. عوامل متعددي در ايجاد بيماري 
توسط عوامل بيولوژيک مؤثر مي باشند كه از آن جمله مي توان به نوع عامل، مقدار عامل، مقاومت 
آن در محيط، توانايي توليد توكسين، دوره كمون و قدرت مقابله با سيستم هاي دفاعي بدن ميزبان 
اشاره كرد. آب آلوده شده در فعاليت هاي بيوتروريستی، توسط ويژگي هاي ارگانولپتيک قابل تشخيص 
نبوده و در اكثر مواقع خاموش، ناگهاني و بدون تغييرات ظاهري )رنگ، بو و طعم( بروز مي نمايند. 
تصفيه خانه ها، چاه هاي مورد استفاده براي تامين آب شرب، مخازن ذخيره آب تصفيه شده بهترين نقاط 
براي وارد نمودن اين عوامل بوده و هر چه سيستم ها و مکانيسم هاي كنترلي ابتدايي تر، غيرصنعتي تر و 
غيربهداشتي تر باشند، امکان نفوذ و خرابکاري در آن ها بيشتر است. مهم ترين محدوديت ها در مقابله با 
اين عوامل، مقاومت زياد آن ها نسبت به شرايط محيطی، عدم امکان تشخيص سريع و به موقع، پايين 
بودن دوز عفوني و عدم وجود واكسن عليه بسياري از آن ها بوده و به همين دليل بهترين راه مبارزه، 
پيشگيري از وقوع آن ها مي باشد. سازمان هاي نظامي در بعضي از كشورها براي مقابله با اين پديده 
برنامه ريزي هاي اصولي انجام داده اند و براي شرايط قبل از وقوع بحران، حين بحران و پس از بحران 
تمهيدات الزم را در نظر گرفته اند. آموزش بهداشت، رعايت اصول بهداشت هنگام حمالت بيولوژيک، 
 اجراي فرايندهاي تصفيه آب به خصوص گندزدايی، مراقبت و حراست از منابع و تاسيسات آب 
آشاميدني و دستيابي به روش هاي تشخيص سريع عوامل، از مهم ترين اقدامات در پيشگيري و كنترل 

تهديدات بيولوژيکي مي باشد. 

3-2.	آلودگی	هوا
قانون نحوه ی جلوگيري ازآلودگي هوا، مصوب 1374/02/03 در ماده يک خود مقرر می دارد كه 
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منظور از آلودگي هوا عبارت است از وجود و پخش يک يا چند  آلوده كننده اعم از جامد، مايع، گاز، 
تشعشع پرتوزا و غيرپرتوزا در هواي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را به طوري كه زيان آور براي 

انسان و يا ساير  موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد، تغيير دهد. 
منابع آلوده كننده هوا كه تحت مقررات اين قانون قرار دارند نيز مطابق با ماده ی 3 به سه دسته 

زير طبقه بندي مي شوند.  
الف- وسائل نقليه موتوري؛ 

ب- كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه ها؛
ج- منابع تجاري و خانگي و منابع متفرقه5و6. 

3-3.	آلودگی	خاک
آدمی از ديرباز دريافته است كه خاک منبع مهم تغذيه او به شمار می رود. اهميت قابل توجه خاک 
از زمانی برای بشر روشن شد كه از آن تنها برای نگاهداری حيوانات وحشی استفاده نکرد، بلکه 
از خاک در امر كشاورزی و دامداری بهره گرفت. خاک نه تنها در تداوم حيات دارای نقش اساسی 

بوده است، بلکه در تکامل آن نيز تأثير چشمگير داشته است )دبيری، 1375، ص340(. 
امروزه نيز كه جهان با رشد فزاينده جمعيت از يک سو و كمبود غذا از سوی ديگر روبرو است و 

5. آئين نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1354/04/29 نيز مقرر می دارد كه:
ماده 1- از نظر اين آئين نامه تعاريف كلمات و اصطالحاتي كه بکار رفته بشرح ذيل است: 

1- مواد آلوده كننده هوا- كه اختصاراً آلوده كننده ناميده مي شود عبارت است از هر نوع ماده گازی، بخار، مايع و جامد يا مجموعه و 
تركيبي از آن ها كه در هواي آزاد پخش و باعث آلودگي هوا شده و يا به آلودگي آن بيفزايد يا توليد بوهاي نامطبوع كند از قبيل: 

دود، دوده، ذرات معلق، ذرات رسوب كننده، اكسيدهاي گوگرد، اكسيدهاي ازت، اكسيدهاي كربن، اكسيدكننده ها، هيدروكاربورها، 
اسيدها، مواد  راديواكتيو و آمونياک. 

2- آلودگي هوا- عبارت است از وجود يک يا چند آلوده كننده در هواي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را به طوري كه مضر 
به حال انسان و يا  ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد. 

3- هواي آزاد- عبارت است از جو طبيعي زمين و شامل هواي داخل يک محدوده سرپوشيده نمي باشد. 
4- منابع مولد آلودگي- كه اختصاراً منابع ناميده مي شوند به سه طبقه بشرح زير تقسيم مي گردند: الف- كارخانجات و كارگاه ها: 

عبارت است از محل مشخصي كه در آن يک يا چند دستگاه و يا وسيله به منظور توليد فرآورده ها يا عرضه خدمات  مورد استفاده 
قرار مي گيرد و بهره برداري از آن سبب ايجاد يک يا چند آلوده كننده مي شود. 

ب- وسايل نقليه موتوري: عبارتست از هر نوع وسيله اي كه با موتورهاي درون سوز و يا برون سوز حركت مي كند و براي حمل و 
نقل مورد  استفاده قرار مي گيرد و در صورت بکار انداختن منشاء ايجاد يک يا چند نوع آلوده كننده مي گردد. 

ج- منابع متفرقه: عبارت است از منابعي غير از كارخانجات و كارگاه ها و وسايل نقليه موتوري و هر عمل يا ترک عملي كه موجب 
آلودگي هوا  مي گردد. به نظر می رسد كه اين آيين نامه با توجه به ماده 36 كه مقرر می دارد كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون 

در زمينه جلوگيری از آلودگی هوا لغو گردد مفاد اين آيين نامه را نسخ شده باشد. 
6. هيات وزيران در جلسه مورخ 1378/3/19 بنا به پيشنهاد شماره 132- 21 مورخ 1375/1/20 سازمان حفاظت محيط زيست 

و به استناد ماده 27 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا- مصوب 1374- آيين نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي را 
تصويب نمود كه با توجه به ماده 2 اين آيين نامه، آلودگي صوتي عبارت است از پخش و انتشار هرگونه صوت و صدا و ارتعاش 
بيش از حد مجاز و مقرر در فضاي باز )غير سرپوشيده(. به نظر می رسد آلودگی صوتی را نتوان جزو موارد آلودگی محيط زيست 

قرار داد و در نتيجه از شمول تبصره 2 ماده 688 خارج می باشد. 
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برای بهبود محيط زيست خود بسيار نيازمند داشتن فضای سبز است، بيش از گذشته به اهميت خاک 
پی برده است. با اين وجود هم چنان مشاهده می شود كه از راه های مختلف مانند وجود زباله های 
شهری، فاضالب ها، پساب كارخانه ها و مراكز توليدی و مانند آن ها، خاک به دست انسان آلوده شده 

و همواره در حال نابودشدن است. 
درباره ی آلودگی خاک تعريف های گوناگونی ارائه شده است. بر مبنای يکی از اين تعريف ها، 
آلودگی خاک عبارت است از: هرگونه تغيير در ويژگی های اجزای متشکله خاک، به طوری كه 

استفاده از آن ناممکن گردد )قاسمی، 1379، ص67(. 
الزم به ذكر است كه برخالف ماده ی 688 قانون مجازات اسالمی، حقوق بين الملل كيفری عاری 
از مقرراتی است كه اين آاليندگی را جرم بداند و برای رفتارهای آلوده كننده اين بخش از محيط 

زيست ضمانت اجرای كيفری در نظر گرفته باشد. 

نتيجه	گيری
اصل 50 قانون اساسی، حفاظت از محيط زيست را وظيفه عمومی دانسته است. وظيفه ای كه امتثال 
از آن در گرو همکاری همه جانبه كليه ارگان های ذی صالح و از جمله سازمان حفاظت محيط 

زيست است. 
به طور معمول هنگام مواجه شدن با يک پديده خطرناک برای مقابله با آن به وضع قوانين كيفری 
متوسل می گرديم و غالباً تصور می كنيم كه با وضع قوانين جديد كيفری، مشکل حل خواهد شد. 
حال آن كه استفاده بيش از حد از اين راه حل استثنايی و ثانويه منجر به پديده تورم كيفری می گردد 
كه نه تنها باعث عدم توانايی قوه ی قضاييه در رسيدگی به تمامی موارد نقض می باشد بلکه باعث 
لوث شدن و بی اهميت و بی معنی شدن حقوق كيفری و كم رنگ شدن قاعده عرفی »جهل به قانون 
رفع مسئوليت نمی كند« می گردد. وضع قوانين كيفری طی دو يا سه دهه گذشته به منظور حفاظت 
محيط زيست، نمونه بارزی از اين معضل به شمار می رود، ولی از آن موقع تاكنون اين فرصت را 
داشته ايم كه بتوانيم مناسب ترين و مؤثرترين راه برای حفاظت محيط زيست را تشخيص دهيم. البته 
قوانين كيفری در حفاظت محيط زيست نقشی را ايفا می كنند اما از آن جايی كه در اين زمينه مشکل 
اساسی عبارت است از تنظيم قانونی فعاليت های مؤسسات توليدی نسبتاً بزرگ، از اين رو مؤثرترين 
وسيله برای نيل به اين منظور، تعيين معيارهای دقيق مربوط به پخش و نشر مواد آلوده كننده و 
به كاربردن اين معيارها از طريق مقررات اداری است. قوانين كيفری نقش محدودی را توأما با اجرای 

مقررات اداری ايفا می نمايند. 
ماده ی 688 قانون مجازات اسالمي به عنوان يک قانون عام در حوزه حفاظت از محيط زيست 
محسوب مي گردد. اين ماده اقدام به جرم انگاري جرايم زيست محيطي و جرم تهديد عليه بهداشت 
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عمومي و تعيين مراجع صالح در اين خصوص نموده است. با وجود مفيدبودن اين ماده ی قانوني 
و پرنمودن خالء هاي جرم انگاري با توجه به معناي عام خود در حوزه حفاظت از محيط زيست، 
اين ماده از جهاتي داراي نقص مي باشد. از جمله نقايص اين ماده مي توان به عدم تعيين مجازات 
براي معاون جرم و عدم جرم انگاري شروع به جرم نام برد. هم چنين تعيين يک نوع مجازات و آن 
هم حبس تا يک سال عالوه بر اين كه با توجه به انواع جرايم مناسب نمي باشد، عماًل در خصوص 
اشخاص حقوقي كه متوليان اصلي آلودگي عليه بهداشت عمومي و محيط زيست هستند نيز قابل 

اجرا نمي باشد. 
در نهايت، در راستای پيشگيری از اين حوادث و حفاظت از محيط زيست و مقابله با متخلفين و 
مجرمين اين حوزه؛ آموزش مسئوالن و متوليان حفاظت از محيط زيست كه مردم مي باشند، به همراه 

تعيين مجازات مناسب با جرم و گماردن قضات و ضابطين متخصص پيشنهاد می گردد. 
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	بند	اول:	مباني	مسئوليت	مدني	قضات
در باب مباني مسئوليت مدني قضات بايد گفت كه هيچ تفاوتي در باب مسئوليت قهري صاحبان 

مشاغل بين شغل قضا با ساير مشاغل وجود ندارد. 
مسئوليت مدني قضات از لحاظ مبنا مبتني بر نظريه ي تقصير مي باشد. اركان نظريه ي تقصير 
مبتني بر سه بخش مي باشد: 1- ارتکاب فعل از سوي شخص 2- ورود ضرر به زيانديده 3- وجود 

رابطه ي سببيت بين ضرر وارده و عمل ارتکابي. 
مقصود از تقصير شغلي كه تقصير قضات نيز ذيل آن قرار مي گيرد خطايي است كه صاحبان 

مشاغل در اجراي كاري كه حرفه ي آن ها است مرتکب مي شوند. 
بين تقصير عادي و تقصير شغلي از لحاظ مباني يکسري تفاوت های جزئي وجود دارد. از 

محمدرضا	محمدي	فتيده

مسئوليت مدني قضات

-	كارشناس	ارشد	حقوق	جزا	و	جرم	شناسي	ازدانشگاه	عالمه	طباطبايي	تهران	و	وكيل	دادگستري	)كانون	گيالن(

از مهم ترين  قضاوت به عنوان يکي 
دارد  وجود  جوامع  در  كه  مشاغلي 
هميشه مورد مناقشه و بحث در ميان 
بوده  دنيا  حقوقي  نظام هاي  تمامي 
است. نظام حقوقي اسالم نيز از اين 
ميان  در  است.  نبوده  مبري  مسئله 
و  شيعه  ازفقهاي  كه  متفاوتي  كتب 
اهل سنت به رشته ي تحرير درآمده 
باب  به  آن  از  مهمي  بخش  است 
قاضي  شرايط  جمله  از  و  قضاوت 
و وظايف قاضي و هم چنين حدود 
اختيارات قاضي اختصاص داده شده 
غربي  حقوقي  نظام هاي  در  است. 
شغل  باب  در  قضاوت  مدت ها  تا 
برخوردار  مطلق  مصونيت  از  خود 
تا  بيستم  قرن  از  ولي  است  بوده 
اين  به  غربي  انديشمندان  حال  به 

مطلق  مصونيت  كه  رسيدند  نتيجه 
قضات نمي تواند مثمر ثمر باشد زيرا 
در  حتي  مصونيت  از  وي  معافيت 
حالي كه دولت جايگزين او در باب 
اهمال  به  منجر  مي شود  مسئوليت 
مي گردد  حقيقت  كشف  در  قضات 
بنابراين مسئوليت مدني قضات مورد 
پذيرش واقع گرديد، در نظام حقوقي 
قضات  امر  بدو  همان  از  نيز  اسالم 
ودر  نبودند  مطلق  مصونيت  داراي 
آراي  آنان در  تقصير  احراز  صورت 
خسارات  جبران  مسئوليت  صادره 
وارده بر دوش آنان قرار مي گرفت. 
اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون 
براساس  انقالب  بعداز  كه  نيز  ايران 
در  گرديد  تنظيم  فقهي  ساختارهاي 
اصل171 آن مسئوليت مدني قضات 

پذيرفته  شرايط  يکسري  تحت  را 
مسئوليت  اين  مي رسد  به نظر  است. 
قاعده ي  از يک  ناشي  مدني قضات 
به  كسي  هر  شرح  بدين  است  كلي 
ديگري ضرر بزند بايد آن را جبران 
كند مگردرمواردي كه اضرار به غير 
كه  ضرري  يا  باشد  قانون  حکم  به 
و  ناروا  است  آمده  وارد  به شخص 
اين  خود  و  ننمايد  جلوه  نامتعارف 
مدني  مسئوليت  اصلي  مبناي  مسئله 
نيز تحت  است و مسئوليت قضات 
همين  مجموعه ي  زير  و  شعاع 
قاعده ي كلي مي باشد، اين كه قاضي 
عادالنه  موازين  براساس  مي بايست 
وظايفي  جمله  از  نمايد  صادر  رأي 
قانون  حکم  به  قاضي  كه  است 

مي بايست به اجرا در آورد. 

مقدمه:	
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جمله ي تفاوت ها اين است كه در ركن اول نظريه ي تقصير كه ركن ارتکاب فعل از سوي شخص 
مي باشد در نظريه ي عام تقصير مالک رفتار يک انسان متعارف مي باشد يعني اگر رفتار فرد مرتکب 
با رفتار افراد متعارف جامعه در تعارض باشد ركن مسئوليت محقق مي گردد ليکن در تقصير شغلي 
رفتار فرد مرتکب با رفتار عموم مردم سنجيده نمي شود بلکه با رفتار يک فرد متعارف از همان شغل 
و منصب می بايست سنجيده گردد؛ بنابراين براي بررسي اينکه آيا قاضي مرتکب تقصير شغلي شده 

است يا نه مي بايست رفتار او با رفتار متعارف يک قاضي مورد بررسي و تطبيق قرار گيرد. 
بنابراين به دليل اهميت برخي مشاغل و ارزش هاي مورد حمايت مسئوليت چهره ي ويژه اي به 

خود مي گيرد و از حدود قواعد عمومي فراتر مي رود.1
بنابراين بين نظريه ي تقصير عام و نظريه ي تقصير شغلي تفاوت ديگري از لحاظ اركان وجود 
ندارد يعني در تقصير شغلي مي بايست ضرري از شغل قضا به فرد وارد شده باشد و هم چنين 
مي بايست بين تقصير قضايي ارتکاب يافته و آن ضرر وارد شده به فرد، رابطه ي سببيت وجود داشته 

باشد تا بتوان قاضي را مسئول خسارات وارده دانست. 
- تقصير شغلي قضات آيا تقصير قراردادي است يا تقصير قهري است:

بحث مهمي كه در بخش مباني تقصيرهاي شغلي مطرح مي گردد اين است كه آيا تقصيرهاي 
موجود در اين بخش تقصير ناشي از قرارداد است يا تقصير ناشي از قانون:

است؛ چون قضات  قانون  بر  مبتني  تقصير  اين  قضات  تقصيرهاي شغلي  در  مي رسد  به نظر 
هيچ  و  تعهدات هستند  يکسري  انجام  به  موظف  كه  است  قانوني  احکام  و  دستورات  براساس 

قراردادي في مابين قاضی و زيان ديده وجود ندارد تا تقصير را قراردادي بدانيم. 
ليکن در يکسري موارد استثنايي در رسيدگي هاي مدني و كيفري مي توان براي قاضي عالوه 
بر تقصير قانوني، تقصير قراردادي نيز تصور نمود، از جمله ي اين موارد استثنايي در دادرسي هاي 
يا  )التزام، كفالت، وثيقه( مي باشد كه در آن ها يا ضامن معرفي مي گردد  تأميني  كيفري قرارهاي 
وثيقه اي سپرده مي شود. بنابراين در اين موارد يک نوع قرارداد با تشريفات و شرايط خاص قانوني 
بين قاضي رسيدگي كننده به پرونده از يک سو و ضامن يا شخص متهم از سوي ديگر منعقد مي گردد 

كه در اصطالح قرار قبولي كفالت يا وثيقه نام دارد.
ضمانت اجراي تخلف از اين نوع قرارها يا قراردادهاي قانوني از سوي قاضي تخلف انتظامي و 
احياناًَ الزام قانوني وي به جبران خسارات مادي و معنوي وارده به ضامن يا متهم مي باشد بنابراين در 
اين موارد مسئوليت قاضي تلفيقي از مسئوليت قراردادي و مسئوليت قهري است ليکن مبناي تقصير 

قاضي كه موجب مسئوليت او شده قرارداد منعقده ي او مي باشد. 
- سؤال ديگري كه در باب مسئوليت هاي شغلي قضات قابليت طرح دارد اين است كه آيا تعهد 

قضات تعهد به نتيجه است يا تعهد به وسيله مي باشد:
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به نظر مي رسد كه قاضی ابتدا مي بايست با توجه به تحقيقات انجام شده و قرائن موجود قصد 
واقعي طرفين در دعواي حقوقي و دعواي كيفري را محرز كند ليکن اگر نتواند به قصد واقعي 
طرفين دست يابد، تعهد او در حدود توانايي هايش در آن حرفه و از نوع تعهد به وسيله مي باشد 
و نمي توان او را با وجود تالش هايي كه كرده ولي در حکم به اشتباه رسيده مورد بازخواست قرار 

داد و مسئول شناخت. 

بند	دوم:	بررسي	ويژگي	قضات	و	احكام	صادره	توسط	آنان:
مسئله ي اولي كه در اين مبحث بدان خواهيم پرداخت اين است كه منظور از قضات در اين باب 
چه كساني هستند آيا قضات تنها مشمول قضات محاكم مي شود كه حکم صادر مي كنند يا قضات 
دادسرا نيز شامل آن مي شود. بعد از ارائه توضيحاتي در اين باب مي خواهيم به اين مسئله بپردازيم 
كه منظور از حکم چيست، آيا فقط احکام قضات كه منجر به تضييع حقوق مادي و معنوي افراد 
مي شود تحت شرايطي قابليت جبران خسارت را دارد يا تمامي تصميمات قضايي اين ويژگي را 

دارا مي باشند. 

1-	بررسي	مفهومي	قضا
1-1-	مفهوم	لغوي	قضا:

قضا در لغت عرب از فعل )قضي، يقضي( است و در كتب لغت بيش از ده معنا براي اين واژه بيان 
شده است از جمله اظهار، اعالم. البته معناي اصلي و حقيقي قضا همان حکم است. 

2-1-	مفهوم	اصطالحي	قضا:
قضا در مفهوم اصطالحي در تعابير مختلفي به كار رفته است كه برگشت تمامي اين تعابير به مفهوم 

لغوي آن است. 
يکي از اين تعابير عبارت است از:

)قضا در عرف متداول عبارت است از حکم كردن در ميان مردم و فصل خصومت ميان آن ها و 
اثبات ادعاي مدعي و يا حکم به محکوميت مدعي عليه و نفي حق از او(2

تعريف ديگري كه از آن ارائه شده عبارت است از:
)حکم كردن در بين مردم در زمان نزاع و مشاجره و رفع خصومت و رفع مشکل بين آن ها(3

براساس آيه ي شريفه ي )يا داوود انا جعلناک خليفه في االرض فاحکم بين الناس( قول مورد 
پذيرش در اسالم اين است كه قضا به معناي صدور حکم از جانب خداوند و پيامبران و امامان 
معصوم و نائبين عام آنان است به همين دليل در حقوق اسالم به قاضي حاكم نيز گفته مي شود. 4 
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2-	مفهوم	قاضي	و	حكم	دراصل171ق.	اساسي
از آنجايي كه در اصل 171 قانون اساسي و ماده ي 58 قانون مجازات اسالمی از واژه ي قاضي و 
حکم استفاده شده است لذا مي بايست هركدام از اين واژه ها به طور جداگانه مورد بررسي و كنکاش 

قرار گيرد. 

1-2-	بررسي	مفهوم	قاضي:
آيا منظور از قاضي در اصل 171 قانون اساسی منحصر در قضات محاكم است يا اينکه اين واژه 

داراي مفهوم عامي مي باشد كه هم شامل قضات دادسرا مي شود و هم قضات دادگاه:
راجع به مفهوم قاضي در اصل مذكور بين حقوق دانان اختالف نظر وجود دارد:

1-1-2-	قاضي	به	معناي	دادرس
برخي معتقدند كه قاضي در موارد مذكور به معناي دادرس دادگاه است و داليل خود را چنين ذكر 

مي كنند:
اول: اصل 171 قاون اساسی و ماده ي 58 قانون مجازات اسالمی متخذ از روايات و نظر مشهور 
فقيهان است كه مالک و معيار براي خطاي قاضي قرار گرفته است. از منظر روايات و فقها قاضي 
كسي است كه در مقام رفع خصومت برآيد و قضات دادسرا چنين وظيفه اي ندارند پس اين واژه 
به قضات دادگاه و تصميماتشان انصراف دارد از طرف ديگر اگر به اطالق اين ماده استناد شود بايد 
گفت كه چون در زمان تشريع حکم و صدور روايات نهادي به نام دادسرا وجود نداشته است ادعاي 

حمل مفهوم قاضي بر قضات دادسرا بر اساس اطالق هيچ وجهي ندارد. 
دوم: مطابق قواعد و اصول كلي مسئوليت مدني، هركس موجب ورود ضرر به ديگري شود 
داراي مسئوليت شخصي است و بايد از اموال خويش جبران كند. در موارد شک در اينکه آيا به 
قضات دادسرا قاضي اطالق مي شود تا از مصونيت قضايي برخوردار گردند يا نه، مي گوييم چون 
مصونيت قضايي امري استثنايي است و خالف قاعده مي باشد بايد به قدر متيقن اكتفا كرد و آن 

همان قاضي محاكم است. 
سوم: گفته شده كه صاحب منصبان دادسرا قاضي نيستند بلکه مدعي العموم و طرف دعوي 
محسوب مي گردند و وكيل مدافع جامعه مي باشند. وظيفه ي مدعی العموم فقط حق تعقيب و طرح 
دعواي عمومي است نه حق صدور حکم. به ويژه در سيستم حقوقي ايران كه اصل قانوني بودن 
تعقيب حاكم است دادسرا موظف به تعقيب جرايم است و حق سازش با مرتکب را ندارد بنابراين 
طرفيت دادسرا در دعاوي كيفري كاماًل واضح است و دادسرا به عنوان وكيل مدافع جامعه در دعاوي 
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كيفري شركت مي كند و تنها تقاضاي صدور حکم به مجازات را براي متهم از دادگاه مي نمايد و 
رأساً حق صدورحکم را ندارد. 5

2-1-2:	قاضي	به	مفهوم	تصميم	گيرندگان	امور	قضايي:
ديدگاه دوم آن است كه واژه ي قاضي داراي مفهومي عام و كلي بوده و منظور از آن اعم از دادسرا 

و دادگاه مي باشد. براي اين ديدگاه مي توان از داليل ذيل مدد جست:

الف:	مشروح	مذاكرات	قانون	اساسي
بهترين راه حل براي تفسير يک قانون مبهم بررسي كردن نظريات خود اعضاي مجلس قانون گذاري در 
زمان تصويب قانون مبهم مي باشد. براي اينکه بفهميم منظور قانون گذار اساسي از لفظ قاضي در اصل 

171 چه بوده است، بهتر است به مجموع مذاكرات مجلس براي تصويب اين اصل رجوع می كنيم:
رئيس مجلس قانون اساسي بيان داشتند: »هرگاه در اثرتقصير يا اشتباه قاضي ضرر و زيان مادي 
يا معنوي از طرف قاضي متوجه فردي شود در صورت تقصير قاضي اعم از قاضي دادگاه يا بازپرس 
خود او طبق موازين اسالمي ضامن است و در غير اين صورت دولت ضامن است« بنابراين در 
سخنراني رئيس مجلس لفظ عام قاضي بوده و خصوصيتي در سمت قضايي براي بيان اين احکام 

در نظر رئيس مجلس قانون اساسي وجود نداشته است. 
يکي ديگر از نمايندگان در تصويب اين اصل بيان داشته است: »در كنار قضات دادگاه قضات 
تحقيق نيز هستند چون چه بسا قاضي و تقصيرات او تا حدي به خاطر جهاتي باشد كه در آن 

بازپرس ها و قضات تحقيق نيز دخالت داشته اند.«6
نتيجه مي رسيم كه مدنظر  اين  به  قانون اساسي  با بررسي مشروح مذاكرات مجلس  بنابراين 
تصويب كنندگان قانون اساسي ضمان قاضي اعم از دادسرا و دادگاه در صورت تقصير بوده است. 

الزم به ذكر است كه نظريه ي مشورتي اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه به شماره ي4273-7 به 
مورخه ي 67/7/27 نيز همين نظر را تأييد مي كند. 

ب:	قوانين	ومقررات	جاري	والزم	الرعايه
در برخي از مواد قانون مجازات اسالمي از جمله مواد 597 و 587 و 604 و ديگر قوانين و مقررات 
از لفظ قضات محاكم و دادسرا تحت عنوان عام قضات، مستخدمين  بيان مسئوليت قضات  در 
قضايي، دارندگان پايه ي قضايي و عناوين ديگر ياد شده است و قضات دادسرا از نظر جرايم و 
مجازات هاي شغلي و تخلفات انتظامي و امکان تعقيب جزايي يا انتظامي به طور كامل مشابه و معادل 
قضات محاكم محسوب مي گردند. هم چنين از لحاظ شرايط استخدام، پيشرفت و ارتقاي شغلي نيز 
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تفاوتي بين قضات دادسرا و دادگاه وجود ندارد. 
از بين اين دو نظر و ادله ي ارائه شده به نظر مي رسد نظر دوم بهتر و به موازين عدالت نزديک تر 
است؛ اگرچه نظر اول نيز از لحاظ استدالل هاي تئوريک قابل تأمل است ولي از آنجا كه ارجح است 
قوانين مبهم را در راستاي عدالت و انصاف تفسير كرد نظر دوم بهتر مي باشد، بنابراين قاضي شامل 
تمامي قضات اعم از دادگاه بدوي، تجديدنظر، ديوان عالي، دادگاه نظامي، دادگاه ويژه ي روحانيت، 
دادستان ها و معاونين ايشان، بازپرس ها و داديارها مي شود، رئيس اجراي احکام كه داراي پايه ي 
قضايي مي باشد نيز قاضي محسوب مي گردد، زيرا به داللت ماده ي 15 آيين نامه ي اجرايي تشکيل 
دادگاه عمومي و انقالب اجراي احکام از جمله واحدهاي بخش قضايي است كه اداره ي آن را به 

استناد تبصره ي ماده ي مذكور مي توان به معاون قضايي محول كرد. 
بنابراين كليه ي افرادي كه داراي پايه ي قضايي هستند مشمول، اصل 171 قانون اساسي مي باشند. 

2-2-	مفهوم	حكم	در	اصل	171	قانون	اساسي:
سوال ديگري كه قابليت طرح دارد اين است كه منظور از حکم در اصل 171 قانون اساسی و 58 
قانون مجازات اسالمی چيست؟آيا منظور از آن صرفًا تصميماتي است كه دارندگان پايه ي قضايي 
در مورد ماهيت دعوي اتخاذ مي كنند و قاطع دعوي در آن مرحله است يا اينکه به معناي مطلق 
كليه ي تصميمات و اقدامات قضايي كه در جريان تحقيق و دادرسي اتخاذ مي گردد و در سير آن 

بي گناهي متضرر مي شود را شامل مي شود؟
بعد از اينکه در بخش قبل مشخص شد منظور از قاضي كليه ي كساني است كه داراي پايه ي 
قضايي مي باشند اعم از اينکه در دادسرا اشتغال داشته باشند يا در دادگاه حضور داشته باشند طبيعي 
است كه منظور از كلمه ي )حکم( در اصل 171 قانون اساسي نيز معناي اصطالحي آن كه بيانگر 
تصميماتي كه راجع به ماهيت است و قاطع دعوي مي باشد نيست و مقصود از آن كليه ي تصميمات 
و اقداماتي است كه از سوي مقامات دادسرا و دادگاه به اعتبار سمت قضايي آنان عليه جان، مال 
يا آزادي اشخاص اتخاذ و عمداً يا اشتباهاً موجب ايراد خسارات مادي يا معنوي به آنان مي گردد. 

البته شايان ذكر است كه قضات دادسرا كه مدعي العموم محسوب مي گردند نمي توانند وظايفشان 
را به نحو احسن انجام دهند مگر اينکه به آن ها آنقدر قدرت و آزادي عمل داده شود كه بتوانند 
وظايف خود را بدون هيچ مشکلي انجام دهند و در اين مسير هيچ ترسي به خود راه ندهند؛ ليکن 

مسئوليت قضات دادسرا در صورت غش، تدليس يا خطاي سنگين بايد لحاظ شود.7

بند	سوم:	بررسي	ويژگي	ها	و	آثار	تقصير	يا	اشتباه	قاضي
در اين مبحث ويژگي هاي نظريه تقصير و آثار آن در اصل 171 قانون اساسی و هم چنين منظور 
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قانون گذار از لفظ اشتباه در اصل مزبور را تبيين می كنيم:

1-	تقصير؛	ركن	اصلي	مسئوليت	مدني	دارندگان	پايه	قضايي
با توجه به اصل 171 قانون اساسي و ماده ي 58 قانون مجازات اسالمی و ماده ي 1 قانون ممسئوليت 
مدنی و ديگر اصول و موازين حقوقي براي تحقق مسئوليت مدني تصميم گيرندگان قضايي سه 

عنصر الزم و ضروري است: تقصير، ضرر، رابطه ي سببيت. 

1-1-	بررسي	مفهوم	لغوي	و	اصطالحي	تقصير
در اين قسمت مفهوم تقصير و چهره هاي مختلف آن از لحاظ تقسيم بندي هاي مختلف مورد بررسي 

قرار مي گيرد. 

1-1-1-	مفهوم	لغوي	تقصير
تقصير واژه ي عربي و مصدر باب تفعيل مي باشد. 

جوهري در معناي آن مي گويد: )التقصير في االمر: التوافي فيه= يعني تقصير در كار و امري به 
معناي سستي ورزيدن در آن كار مي باشد.(8

در لغت نامه ي دهخدا آمده است: )تقصير به معناي: سستي و كوتاهي كردن در كاري، سهو، 
غفلت، خطا و كوتاهي مقابل توفير، بازماندن از چيزي(9

2-1-1-	مفهوم	اصطالحي	تقصير
در تعريف مفهوم تقصير بين حقوق دانان اختالف نظر وجود دارد:

در تعريف سنتي كه از مفهوم تقصير ارائه مي گردد: تقصير عبارت است ازعمل نامشروع غيرقانوني 
كه قابل انتساب به عامل آن است كه گاهي از آن به عمل قابل سرزنش تعبير مي گردد، بنابراين بر اساس 

اين تعريف هرگاه عملي منطبق با قانون و غيرقابل سرزنش باشد تقصير تلقي نمي گردد.10
اعمالي تقصير محسوب مي شد كه  اينکه  از جمله  بود  ايراداتي روبه رو  با  اين تعريف  ليکن 
قابليت انتساب به شخص را داشته باشد يعني اگر فرد قدرت درک زشتي فعلش را ندارد پس مقصر 

محسوب نمي گردد. 
ليکن امروزه در نظر حقوق دانان، تقصير مفهومي نوعي پيدا كرده است؛ بدين ترتيب كه تجاوز 

از رفتار متعارف مالک تقصير محسوب مي گردد. 11
)بنابراين تقصير عبارت است از تجاوز از رفتار يک انسان متعارف(

تعريفي كه قانون گذار ايران در مواد 951 الي953 قانون مدني از تقصير ارائه مي دهد به نظر با 
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تعريف ارائه شده انطباق دارد. 
قانون گذار در ماده ي 953 قانون مدنی تقصير را اينگونه تعريف مي كند: تقصير اعم است از 

تعدي و تفريط. 
در ماده ي 951 قانون مدنی تعدي عبارت ازتجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف نسبت به مال 

يا حق ديگري مي باشد. 
هم چنين در ماده ي 952 قانون مدنی تفريط عبارت است از ترک عملي كه به موجب قرارداد يا 

متعارف براي حفظ مال غيرالزم است. 
ليکن در مواد 951 و 952  قانون مزبور نيز مي بايست ذكرمي شد يعني انجام اعمالي كه قانون 
ارتکاب آن را نهي كرده يا عدم انجام عملي كه براساس قانون مي بايست انجام گيرد به ترتيب از 

مصاديق تعدي و تفريط مي باشد. 

2-1-	انواع	تقصير
تقصير را مي توان از جهات مختلف مورد تقسيم بندي قرار داد:

1-2-1-	انواع	تقصير	از	لحاظ	شدت	و	ضعف	آن
الف= تقصير عمدي

تقصيري است كه همراه سوء نيت و قصد اضرار باشد و در واقع در تقصير عمدي قصد نتيجه 
و اراده ي ورود زيان وجود دارد. 

ب= تقصير غير عمدي
تقصيري است كه همراه با قصد نتيجه و اراده ي ورود زيان نباشد و بر سه نوع است:

تقصير سنگين: )تقصير سنگين تقصيري است كه مظهر عدم مهارت يا غفلت شديد در حدي 
آنچنان  ندارد ولي  به غير وجود  نتيجه ي اضرار  تقصير قصد  نوع  اين  شگفت انگيز مي باشد، در 
بي مباالتي در سطح گسترده است كه گويي كار عمدي انجام شده است در اين نوع تقصير اگرچه 

فرد نتيجه ي اضرار را نمي خواهد ولي درجه ي احتمال وقوع آن در حد ظن مي باشد.(12
تقصير سبک: )تقصيري است كه يک شخص با احتياط متوسط مرتکب آن نمي شود، يعني 
فرد اگر داراي يک احتياط متوسطي نيز مي بود مرتکب آن تقصير نمي شد، البته معيار تشخيص اين 

احتياط متوسط افراد متعارف جامعه هستند كه داراي احتياط متوسط مي باشند.(
تقصير خيلي سبک: )تقصيري است كه يک شخص خيلي محتاط و آگاه مرتکب آن نمي شود.(13 

2-2-1-	تقسيم	بندي	تقصير	از	لحاظ	رفتارهاي	مشمول	تقصير
اول= فعل
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يعني هرگاه بر طبق قانون يا قرارداد يا عرف فرد نبايد يک عملي را مرتکب شود ولي آن را انجام 
دهد كه در اصطالح آن را بي احتياطي گويند. 

دوم= ترک فعل
يعني هرگاه بر طبق قانون يا قرارداد يا عرف فرد مي بايست يک عملي را انجام دهد ولي آن را 

ترک نمايد و در اصطالح آن را بي مباالتي گويند. 
برخي ديگر از مصاديق تقصير عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي است كه در ماده ي 
336 قانون مجازات اسالمی مطرح شده است و هم چنين مواردي مثل غفلت و اهمال كه در قوانين 
خاص به آن ها اشاره شده است ليکن بنظر مي رسد تمامي اين موارد نوعي بي احتياطي و بي مباالتي 

باشد و ديگر نيازي به مطرح كردن آن ها با وجود اين دو اصطالح نيست. 

2-	مفهوم	تقصير	و	اشتباه	در	اصل	171	قانون	اساسي
در باب اين كه منظور از تقصير و اشتباه در اصل 171 قانون اساسي و ماده ي 58 قانون مجازات 

اسالمی چيست، بين حقوق دانان اختالف نظر است:
يک نظر اين است كه مفهوم تقصير در اين اصل و ماده با مفهوم عادي تقصير در تعارض است 
و اينجا تقصير در معناي عام خود نمي باشد؛ بلکه منظور آن عبارت است از عمد در زيان رسانيدن به 
ديگران از طريق احکام صادره توسط قاضي و در اين صورت خود او ضامن جبران خسارات وارده 
است ولي اگر عمدي در زيان رسانيدن به اصحاب دعوي نداشته باشد، يعني دچار اشتباه شده است 

و در اين صورت دولت ضامن جبران خسارات وارده به زيان ديده مي باشد.14
ليکن نظر ديگر داراي يک ابهام در گفتار است كه نظر استاد دكتر كاتوزيان مي باشد بدين شکل 
كه ايشان ابتدا در كتاب خود در باب معيار تفکيک بين تقصير و اشتباه مي گويد: به نظر مي رسد 
اشتباه ناشي از قصور دادرس مي باشد ولي تقصير به حالتي گويند كه تدليس و سوءنيت وجود دارد 
خواه با انگيزه ي كسب منفعت همراه باشد و خواه با انگيزه ي دفع ضرر يا انتقام جويي و نظاير آن. 
ولي در سطور بعدی در همان كتاب ادامه می دهد؛ فقط حسن نيت و پليدي انديشه، معيار تفکيک 
اشتباه از تقصير نمي باشد بلکه بي مباالتي نابخشودني و بي اعتنايي به قوانين و حتي عرف و رسوم 

قضايي را نيز بايد داخل در قلمرو تقصير آورد اگرچه عمدي در اين موارد وجود نداشته باشد.15
اما نظر ديگر كه نظر اقوي مي باشد اين است كه هرگاه قاضي در راستاي اعمال قضايي خود 
مرتکب يک تقصير عمدي شود يا اينکه مرتکب يک تقصير سنگيني شود كه از لحاظ عرف در حکم 
عمد محسوب مي شود و از اين طريق خساراتي به فرد يا افرادي وارد گردد در اين حالت خود قاضي 
مسئول جبران خسارات وارده بر آن فرد يا افراد مي باشد ليکن اگر قاضي در موضوع يا در حکم يا در 
تطبيق حکم بر مورد خاص، مرتکب اشتباهي شود كه ناشي از تقصير سبک يا خيلي سبک او باشد و 
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غيرقابل اجتناب باشد در اين صورت دولت موظف است خود به جبران خسارات وارده بپردازد. 16
حال هرگاه خسارات وارده بر افراد، ناشي از نقص وسايل دستگاه قضايي باشد، مسئول جبران 

خسارات وارده كيست؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه هرگاه به دليل كمبودها و نقص هاي موجود در سيستم قضايي 
از قبيل كمبود نيروي انساني يا كمبود فرصت براي قاضي جهت بررسي دقيق پرونده قاضي حکمي 
برخالف قانون صادر نمايد، چون در اين موارد تقصير از جانب سيستم اداري صورت گرفته و 
تقصير اداري سبب قوي تر از تقصير شخصي و شغلي قاضي است بنابراين دولت مسئول جبران 
خسارات وارده مي باشد؛ بنابراين در مواردي كه سبب ورود خسارات آميزه اي از تقصير اداري و 
تقصير شخصي و شغلي باشد مي توان دولت را مسئول دانست مگر اينکه قاضي به عمد يا در حکم 
عمد مرتکب تقصير شود كه در اين صورت خود او مسئول است ولي در اين حالت تقصير اداري 
مي تواند مسئوليت قاضي را تا حدي تعديل كند و كاهش دهد و آن ميزان كاهش داده شده را بايد 

برعهده ي دولت گذاشت. 
سؤال ديگري كه مطرح مي شود اين است كه آيا در مواردي كه دولت مسئول جبران خسارات 

وارده به افراد است مي تواند بعد از جبران خسارات وارده به قاضي رجوع كند يا نه؟
در اين حالت بين حقوق دانان اتفاق نظر وجود دارد كه دولت نمي تواند جهت مطالبه ي مبالغ 
پرداختي خود از باب جبران خسارات افراد به قاضي رجوع نمايد زيرا قاضي در اين حالت به عنوان 
يک عضو دستگاه قضايي عمل كرده است و اشتباه او در صدور حکم در واقع اشتباه دستگاه قضايي 
محسوب مي گردد پس در اين حالت مسئوليت دولت، مسئوليت ناشي از فعل غير نمي باشد تا دولت 

بتواند به قاضي رجوع نمايد.17

بند	سوم:	بررسي	دادگاه	صالحيت	دار	جهت	رسيدگي	به	موضوع
بعد از بررسي شرايط ماهوي مسئوليت مدني قضات مي خواهيم در اين قسمت در مورد اين مسئله 
كه كدام دادگاه صالح است براي رسيدگي و صدور حکم مبني بر جبران خسارات زيان ديده سخن 

بگوييم. 
در تاريخ 1390/7/17 قانوني در مجلس به تصويب رسيد تحت عنوان »قانون نظارت بر رفتار 
قضات« و اين قانون در مورخه 1390/8/18 در روزنامه ی رسمي منتشر گرديد و در حال حاضر 

الزم االجرا مي باشد. 
در ماده ی 6 اين قانون صراحتاً صالحيت هاي دادگاه عالي انتظامي قضات تصريح گرديده است، 
يکي از صالحيت هاي اين دادگاه براساس بند ششم اين ماده، اظهارنظر در خصوص اشتباه يا تقصير 
قاضي موضوع اصل 171 قانون اساسي مي باشد، لذا براساس اين بند به نظر مي رسد براي اينکه 
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قاضي دادگاه عالي تشخيص دهد كه آيا تقصير يا اشتباهي از سوي قاضي رسيدگي كننده صورت 
گرفته يا نه اين مستلزم رسيدگي ماهوي پرونده اي است كه زيان ديده ي آن از قاضي رسيدگي كننده 

به پرونده اش شکايت كرده است. 
حال بعد از بررسي پرونده از سوي قضات محترم يکي از شعب دادگاه عالي انتظامي قضات 
نسبت به وقوع تقصير يا اشتباه از سوي آن قاضي كه پرونده ی مذكور را رسيدگي كرده اظهارنظر 

مي شود. هر شعبه از سه قاضي تشکيل شده كه مالک تصميم گيري نظر اكثريت است. 
اگر نظر اكثر قضات شعبه مبني بر اين باشد كه قاضي صادركننده ی رأي در صدور آن مرتکب 
تقصير يا اشتباهي نشده كه هيچ، واال اگر نظر به بروز تقصير يا اشتباه از سوي او داشته باشند آن را 

در قالب رأي بيان مي نمايند. 
با احراز وقوع تقصير يا اشتباه از سوي قاضي شخص زيان ديده از رأي قاضي مي تواند براي 
جبران خسارات وارده به خود و به استناد اين رأي صادره از دادگاه انتظامي قضات دادخواست 
مطالبه خسارات وارده را تقديم دادگاه نمايد، از حيث صالحيت دادگاه بر طبق ماده ی 30 قانون 
نظارت بر رفتار قضات اين پرونده ها در صالحيت دادگاه عمومي تهران مي باشد كه رسيدگي به 
اين پرونده در اين دادگاه منوط به احراز اشتباه يا تقصير قاضي در دادگاه انتظامي قضات مي باشد. 

نتيجه	گيري:
مفهوم تقصير در اصل 171قانون اساسي با معني آن در قانون مدني متفاوت است. ليکن برخي از 
حقوق دانان، آن را به معناي عمد گرفته اند. برخي ديگر، عمد و خطاي سنگين )در حکم عمد( 
را شامل تقصير اشاره شده در اين اصل مي دانند كه بنابر آنچه گفته شد نظر دوم اقوي مي باشد. 
هم چنين گفته شد كه معيار تقصير قاضي كه ازجمله تقصيرهاي شغلي محسوب مي گردد رفتار يک 
قاضي متعارف در همان شرايطي است كه خسارت به وجود آمده است و معيار آن يک معيار نوعي- 
شخصي مي باشد برخالف تقصيرعام كه معيار نوعي در آن حاكم است بدين ترتيب اگر رفتار قاضي 
با رفتار يک قاضي متعارف در آن شرايط منطبق باشد تقصير نکرده واال مرتکب تقصير شده است. 
بنابراين براساس آنچه گفته شد منظور از تقصير در اين اصل تقصير عمدي و خطاي سنگين )در 
حکم عمد( مي باشد و منظور از اشتباه در اين اصل تقصير سبک و خيلي سبک مي باشد. از سوي 
ديگر راجع به واژه هاي قاضي و حکم در اين اصل 171 قانون اساسي بنابرآنچه به تفصيل گفته شد 
اختالف نظر وجود دارد ولي نظري كه مورد قبول و اقوي مي باشد اين است كه منظور از قاضي 
كليه ي افرادي مي باشد كه داراي پايه ي قضايي هستند و منظور از حکم كليه ي تصميماتي است كه 
دارندگان پايه ي قضايي جهت كشف حقيقت و تحقيق و صدور حکم و اجراي آن و غيره مي گيرند 

و در اين راستا ضرري به فرد يا افراد وارد گردد. 
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ليال	نعمتي

بررسي رويكرد هاي حمايتي از اتباع بيگانه ی بزه ديده

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

منزله ي  به  بزه ديده  از  حمايت 
حوزه ي  در  مثبت نگر  رويکردي 
پيوند  دستاورد  بزه ديده شناسي، 
با سياست  بزه ديده شناسانه  يافته هاي 
نام  به  مفهومي  پرتو  در  جنايي 
ديدگاه،  اين  در  است.  »پيشگيري« 
حمايت از بزه ديده يا بزه ديده شناسي 
حمايتي، رهيافتي نو براي »پيشگيري 
كنار  در  كه  است  بزه ديدگي«  از 
بزهکاري«  از  »پيشگيري  مقوله ي 
تشکيل  را  جنايي  سياست  ضلع  دو 
 :1385 اصلی،  )رايجيان  مي دهند. 

)138-117
 در اين راستا حمايت از قربانيان 
بزهکاری و كمک به آن ها بايد بخشی 
از ارزش های اساسی جامعه محسوب 
قانونی  منابع  ايجاد  اين رو،  از  شود. 
كه حقوق بزه ديدگان از آن ها سيراب 
شوند، اهميتی بسزا دارد. )عبدالفتاح، 
بزه ديدگان  از  حمايت   )98  :1731

ضمن نشان دادن نگرانی جامعه نسبت 
به آن ها، كمک می كند تا بزه ديدگان 
بر حس عدم اعتماد به جامعه و حس 
بيگانه بودن خود با جامعه غلبه كرده، 
مادی،  وضعيت  بازگرداندن  موجب 
معنوی و اجتماعی آن ها به حالت قبل 
از وقوع جرم می شود. )رايت، 4831: 

 )501
جرم شناسانه،  آموزه هاي  طبق 
اقشار  جمله  از  بيگانه  اتباع 
مستعد  كه  هستند  آسيب پذيري 
بزه ديدگي مي باشند. »هانس فونتيگ« 
اساس  را  انسان ها  ناتوانی  و  ضعف 
داده  قرار  بزه ديدگان  طبقه بندی 
افراد  ويژگی،  اين  مالحظه ي  با  و 
آسيب پذير را در هشت گروه تقسيم 
از  يکي  بيگانه  اتباع  كه  است  نموده 
مي آيد.  شمار  به  تقسيم بندي  اين 

)توجهی، 7731: 58(
گسترده ي  حضور  علي رغم 

و  مطالعه   كشور،  در  بيگانه  اتباع 
بررسي بزه ديدگي اين قشر و به ويژه 
اتباع  از  حمايتي  راهکارهاي  ارائه ي 
مطالعات  بزه ديده در خالل  بيگانه ي 
است.  مانده  مغفول  بزه ديده شناسي، 
بيگانه ي  اتباع  از  حمايت  آنکه  حال 
روشني  چشم انداز  مي تواند  بزه ديده 
از امنيت قضايي كشور را به ارمغان 
مطالعات  انجام  ضرورت  و  آورده 
اين حوزه  در  كاربردي  و  تخصصي 
اين  در  لذا  نيست.  پوشيده  بر كسي 
به  كه  است  گرديده  تالش  تحقيق 
حمايتي  تدابير  بررسي  و  شناسايي 
مبادرت  بزه ديده  بيگانه ي  اتباع  از 
گرديده و اين رويکردها مورد تبيين 
ارائه ي  رو ضمن  اين  از  شود.  واقع 
تبعه ي  بزه ديده،  مفاهيم  از  اجمالي 
بيگانه و حمايت، به تحليل سياست 
جنائي ايران در ارتباط با اتباع بيگانه ي 

بزه ديده نيز پرداخته مي شود. 

مقدمه:	

بخش	اول-	مفاهيم	و	مبانی
الف-	مفهوم	بزه	ديده1

بزه ديده را مي توان از نظري لغوي و اصطالحي تعريف نمود: 
1-	تعريف	لغوی

واژه ي بزه ديده در هيچ يک از فرهنگ های معروف مانند »دهخدا«، »معين« و »عميد« نيامده است و 

1. Victim
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اين واژه به فرهنگ و تمدن های باستانی مانند عبرانی های باستان باز می گردد كه در نوشتگان فارسی 
به معنای »قربانی« به كار رفته است. )انوري، 1382، ج2: 1708( 

2-	تعريف	اصطالحي
بزه ديده در قوانين كيفری ايران، با واژه ي مجنی عليه يا شاكی مورد توجه مقنن قرار گرفته است. 
واژه ي بزه ديده كه از ابداعات كميسيون بررسی اصطالحات مربوط به وزارت دادگستری فرهنگستان 
ايران در سال1317 خورشيدی بود، به جای مجنی عليه استعمال و رايج شده است. )توجهی، 1377: 

21( براي درک بهتر اين مفهوم، مي توان بزه ديده را در دو معنای عام و خاص بررسی نمود:
3-	بزه	ديده	در	معنای	عام	و	موسع

قربانی شخصی است كه به جهت وضعيت و موقعيت خاص، متحمل پيامدهای دردآور و مشقت باری 
می شود كه عواملی با ريشه های فيزيکی، روانی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی و حتی طبيعی دارد. 

)نصرالهي، 1384: 60( 
4-	بزه	ديده	در	معنای	خاص	و	مضيق

بزه ديدگي در مفهوم خاص تنها زماني صادق است كه آسيب يا خسارت وارده ناشي از ارتکاب اعمال 
مجرمانه توسط ديگري باشد كه اصطالحاً مي گوييم جرمي ارتکاب يافته است. )ايمانی، 1382: 22( 
بر مبنای اين تعريف، بزه ديده شخصی است كه به دنبال ارتکاب جرم به آسيب های جسمی، روحی، 
روانی، عاطفی يا زيان های اساسی به حقوق بنيادی خود دچار شده است. )ساريخاني، 1388: 88(

ب-	مفهوم	تبعه	بيگانه
واژه ي بيگانه به معني غريب، ناآشنا، خارجي، اجنبي، كسي كه اهل يک كشور، شهر يا محل نيست، 
كسي كه عضو يک جامعه يا گروه نيست، متعلق به كشور يا ملت ديگر يا فاقد ارتباط ذكر شده 
است. )قاسمی شوب، 1383: 120و121( لذا تبعه ي بيگانه؛ كسی است كه خواه به علت دارابودن 
تابعيت دولت ديگر و خواه به علت نداشتن تابعيت هيچ كشوری، تبعه ي دولتی كه در سرزمين 
اتباع خارجی، موضوع ماده ي  آن حضور دارد، نمی باشد. )ارفع نيا، 1382، ج1: 183( مقصود از 
180 قانون برنامه ي سوم توسعه ي اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، افرادی هستند كه تابعيت كشور 
جمهوری اسالمی ايران را ندارند و تحت عناوين پناهنده، مهاجر، آواره و دارنده ي گذرنامه، متقاضی 
ورود به كشور جمهوری اسالمی ايران هستند و تابعيت خارجی آن ها مورد قبول دولت جمهوری 

اسالمی ايران است. 

پ-	اقسام	اتباع	بيگانه
اتباع بيگانه را می توان از جهات گوناگون طبقه بندی نمود:
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1-	ازجهت	شخصيت
از اين حيث، بيگانگان به دو گروه اشخاص حقيقی و اشخاص حقوقی تقسيم می شوند. اشخاص 
حقيقی كه اكثريت بيگانگان را شامل می شود، همان انسان ها هستند كه حقوق و تکاليف آن ها 
بايد متناسب با شأن و مقام انسان تعيين شود. اشخاص حقوقی كه از مجموع افراد انسانی تشکيل 
می شوند، به منظور انتفاع يا هدفی ديگر با يکديگر همکاری می كنند و به موجب قانون دارای 

شخصيتی مستقل از اشخاص تشکيل دهنده ي آن می شوند، نظير شركت های تجاری. 

2-	ازجهت	مناسبات	با	دولت	متبوع
از اين جهت نيز بيگانگان به دو دسته تقسيم می شوند؛ اكثريت آنان دارای رابطه ي عادی با دولت 
متبوع خود می باشند. لذا هيچ گونه خوف و هراسی در بازگشت به كشورشان نداشته و چنانچه در 
كشور محل اقامت لطمه يا خسارت ببينند و دولت محل اقامت درصدد جبران خسارت برنيايد، 
می توانند حمايت سياسی دولت متبوع خود را خواستار شوند. اما عده ي قليلی از بيگانگان از داشتن 
رابطه ي سياسی و حقوقی با دولت ديگر محروم می باشند؛ مانند اشخاص آپارتايد كه با هيچ دولتی 
رابطه سياسی و حقوقی ندارند و يا پناهندگان كه به داليل گوناگون سياسی، نژادی، مذهبی و غيره 
از كشور خود گريخته و به كشورهای خارجی پناهنده شده اند، عماًل رابطه ي خود را با دولت متبوع 
خود قطع نموده و در صورت ورود خسارت، تا زمانی كه امکان آزار از سوی حکومتشان وجود 

داشته باشد، نمی توانند حمايت سياسی دولت متبوع خود را تقاضا نمايند. 

3-	از	جهت	برخورداری	از	مزايا	و	مصونيت	های	ويژه
بيگانگان بر اساس برخورداری از مزايا و مصونيت های خاص در كشور محل اقامت، به دو دسته 
محل  دولت  كه  هستند  فرستنده  دولت  كنسولی  و  سياسی  مأموران  دسته  يک  می شوند.  تقسيم 
مأموريت بر اساس قواعد عرف بين المللی و نيز كنوانسيون های 1961 و 1963 وين بايد با آنان 
رفتاری ويژه داشته باشد. دسته ي ديگر دارای موقعيت مذكور نبوده و با آنان در چارچوب قواعد 
كلی حقوق بين الملل و نيز قوانين دولت محل اقامت رفتار می شود كه البته حقوق و تکاليف اين 
اشخاص نيز با توجه به وضعيتشان متفاوت است. برای مثال اشخاصی مانند كارگران كه برای كار به 
كشور ديگر می روند و يا كاركنان شركت های تجاری و مؤسسات مالی كه جهت انجام فعاليت های 
اقتصادی در كشور خارجی به سر می برند، چون فعاليتشان با اجازه ي دولت محل اقامت است، از 
حقوق و تکاليف گسترده تری برخوردار بوده و عالوه بر مصونيت جانی، اموالشان نيز از تعرض 
مصون است و در مقابل، دولت محل اقامت می تواند آن ها را به انجام تکاليفی از قبيل پرداخت 
ماليات وادار كند. اما بيگانگانی ديگر از قبيل دانشجويان، جهانگردان، اعضای گروه های ورزشی 
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و هنری و ساير اشخاصی كه بنا به داليلی از يک كشور عبور می كنند، دارای حقوق و تکاليف 
محدودتری هستند. )قاسمی شوب، 1383: 126و127(

ت-	مفهوم	حمايت	و	انواع	آن
»حمايت«، واژه ای عربی است كه عيناً با حفظ معنای اصلی خود به زبان فارسی راه يافته است. 
معادل های فارسی حمايت عبارتند از: »نگهداری كردن، دفاع كردن از كسی، نگهبانی و پشتيبانی، 
)بيگی، 1388: 27( در لغت نامه ي دهخدا، حمی و حميه و حمايت به اين صورت معنا شده است: 
حمی )به فتح )ح( و سکون ميم(: حمايت، نگاهداشتن و نگاهبانی كردن و حميه ی، حمايت، ِحموه، 
به كسر )حاء( در هر سه به معنای ياری دادن، پرهيز نمودن بيمار از آنچه به ضرر اوست آمده است. 
)حسينلو، 1381: 34( انواع حمايت از بزه ديده شامل حمايت پزشکي، رواني، اجتماعي، اقتصادي و 

حقوقي مي گرددكه شرح هر يک به قرار ذيل است:

1-	حمايت	پزشكی	
حمايت پزشکي از بزه ديدگان توسط پزشک عمومی، اورژانس بيمارستان، مراكز بيمارستانی مرجع و 
نيز واحدهای پزشکی- قضايی انجام مي گيرد. پزشک عمومی در سطح وسيع و در مواقع مختلف با 
انواع قربانيان به عنوان مثال گاهی پس از واقعه و بعد از يک دوره نهفتگی )كمون( يا بعد از بستری 
شدن، سر و كار دارد. پزشک عمومی شاهد خشونت های خانوادگی است. در اين بين، گواهی های 
پزشکی به قربانی امکان می دهد كه از حقوق خودش دفاع كند. تصديق های اوليه پزشکی برای 
قربانيان كه بعداً پيگيری های قضايی را دنبال می كنند، از اهميت اساسی برخوردار می باشد. هم چنين 
حضور روان پزشکان يا پزشکان آموزش ديده در موقعيت های بحرانی، به ويژه برای كسانی كه 
مجروح نشده و وارد زنجيره ي مراقبت های پزشکی نشده اند، امری ضروری است. عالوه بر اين 
از آن ها درخواست می كنند، فعاليت می كنند.  قانونی برای مراجع قضايی كه  واحدهای پزشکی 
صدور گواهی های پزشکی قانونی همراه با تعيين از كار افتادگی كلی بر اساس داليل موجود، يکی 

از عوامل ايجاد اين مراكز می باشد. )لپز، 1379: 125و126(

2-	حمايت	روانی
 حمايت های روانی از بزه ديده، حائز اهميت فراوان است. بزه ديده نياز دارد كه به صحبت هايش 
گوش داده شود و فرصت بيان آثار و تبعات جرم برای وی ايجاد گردد. چنين حمايت هايی می تواند 
توسط ارائه ي خدمات تخصصی به بزه ديده به عمل آيد. با اين حال علقه های اجتماعی نزديکی كه 
بزه ديده با سايرين دارد، نيز می تواند اين حمايت ها را فراهم نمايد. ارتکاب جرم، اعتقاد بزه ديده در 
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مورد اينکه در جهانی عادالنه زندگی می كند را از بين می برد و بنابراين افرادی كه درصدد كمک به 
وی هستند، می توانند اين اعتقاد را مجدداً در بزه ديده نهادينه كنند. انجام درمان های روانی- اجتماعی 
و يا حتی معالجات سنتی- روانی در هنگامی كه سازوكارهای عادی مقابله با پيامدهای جرم برای 
بزه ديده كفايت نمی كند، ضروری است. )رايت، 1384: 62( هم چنين اغلب بزه ديدگان، بايستی با 
اختالالت پس از صدمه، همراه با فشار روحی زندگی كنند. چنين افرادی نياز به شناسايی دارند. اما 
به طور خاص، آن ها نيازمند حمايت اجتماعی به منظور جلوگيری از تحليل رفتن احساساتشان و 

بی پناهی هستند. )كاپتين، 1384: 30(

3-	حمايت	اجتماعی
نياز به داشتن اطالعات، معمول ترين نيازی است كه غالباً در همه ي بزه ديدگان وجود دارد. بزه ديده 
در موارد متعددی به اطالعاتی از قبيل داشتن آگاهی در مورد آيين دادرسی، مرجع رسيدگی صالح، 
وضعيت بزهکار، چگونگی جبران خسارت و مشاوره در مورد پيشگيری از بزه ديدگی مجدد نياز 
دارد. )رايت، 1384: 62( انجمن های متعددی در كشور فرانسه به ابتکار خود بزه ديدگان يا مؤسسات 
مختلف )برخی وزارت خانه ها، بيمارستان ها و غيره( و يا جنبش های سياسی، عقيدتی )مانند جنبش 
حمايت از حقوق زنان( ايجاد شده كه مي توان به انجمن های بزه ديدگان، انجمن های حمايت از 
قربانيان تجاوز به عنف، انجمن های طرفدار حقوق زن )فمنيست ها(، انجمن های امدادرسانی به 

بزه ديدگان اشاره نمود. )لپز، 1379: 131-133(

4-	حمايت	اقتصادی	
بزه ديده هم چنين نياز به كمک های مالی دارد. كمک های مالی جهت غلبه بر عواقب مالی است 
كه در نتيجه ي جرم برای بزه ديده به وجود آمده است. ارائه ي كمک ها ی مالی خصوصاً در ابتدای 
بزه ديدگی حائز اهميت بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد. با گذشت زمان ساير كمک ها نسبت به 
كمک های مالی در اولويت قرار می گيرد. غالباً فرض بر اين است كه بزه ديده نياز به تالفی جويی و 
انتقام دارد. اما تحقيقات نشان داده كه بزه ديدگان، آن گونه كه عوام تصور می كنند كينه جو و انتقام گير 

نيستند. بلکه جبران خسارت مهم ترين دغدغه ي بزه ديدگان است. )رايت، 1384: 63(

5-	حمايت	حقوقی
بزه ديدگان در چرخه ی عدالت، حقوقی دارند. از جمله اين حقوق؛ اين است كه به طور مقتضی 
نسبت به جرم ارتکابی بزهکاران رسيدگی عادالنه شده و آنان در قبال اعمال خالف قانون خود 
محکوم شوند. مشاركت بزه ديده در ميانجی گری، وی را از برآورده شدن انتظاراتش مطمئن می كند 
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تا اينکه به پرونده به جای ميانجی گری، از طريق فرايند عادی عدالت مورد رسيدگی شود. )همان: 
124( »موبی« و »گيل« چهار طريق كه در آن ها حقوق بزه ديدگان بايد تقويت شود، را مطرح كردند. 
حق مشاركت فعال بزه ديده در فرآيند عدالت كيفری، حق آگاهی از نحوه ي رسيدگی و موقعيت 
بزهکار، حق  دريافت كمک مالی و حق اخذ مشاركت و حمايت. )همان: 64( بنابراين نظام عدالت 
كيفری بايد گستره ي وسيعی از برنامه ريزی های نهادی غيررسمی و بيش تر رسمی مانند همايش های 

مجرمان و بزه ديدگان را در برگيرد. )هينس، 1381: 262( 

ث-	مبانی	حمايت	از	اتباع	بيگانه	ي	بزه	ديده
مبانی حمايت از بزه ديدگی اتباع بيگانه به قرار ذيل است: 

1- مبنای فلسفی و ايدئولوژيکي: حمايت از اتباع بيگانه و دفاع از حقوق تبعه ي بيگانه ای كه در 
كشور ميزبان، بزه ديده واقع شده است، دارای مبنای ايدئولوژيک و فلسفی است. با اين توصيف كه 
در تمامی اديان و به ويژه در دين مبين اسالم، به احترام به حقوق تمامی مخلوقات خداوند تأكيد 

مؤكد گشته است. 
2- مبنای ارزشی: برخی ديگر از بزه ديده شناسان ضمن تأييد مبنای فوق به ابعاد ارزش حمايت 
از بزه ديدگان در جامعه اشاره نموده اند. به عبارت ديگر، از آنجا كه دفاع و پاسداری از ارزش ها 
و آرمان های جامعه، از اهداف و رسالت های حقوق كيفری و سياست جنايی آن جامعه محسوب 
می شود و از سوی ديگر حمايت از نيازمندان، مظلومان و بالخص بزه ديدگان كه نوعاً نيازمند نيز 
می باشند؛ جزء ارزش های جوامع به حساب می آيد. لذا سياست جنايی نيز نمی تواند بدون توجه 
به اهميت حمايت از بزه ديده در فرآيند كيفری، چارچوب يک سياست همه جانبه، پويا و مؤثر را 
پی ريزی نمايد. )حسينلو، 1381: 74( در نتيجه حمايت از قشر آسيب پذيری چون اتباع بيگانه نيز 
يک تکليف و ارزش اجتماعی به شمار می آيد كه حقوق جزا نمی تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد. 
3- قصور دولت ها: بزه ديدگی هر قشر از اجتماع ناشی از قصور دولت ها در وظيفه ي خود يعنی، 
ايجاد نظم و امنيت در جامعه می باشد. )همان: 74( لذا دولت ها موظف به حمايت از اتباع بيگانه ي 

بزه ديده با فراهم نمودن بسترها و تمهيداتی می باشند. 
4- حل و فصل غيرقضايی: حمايت از اتباع بيگانه ي بزه ديده و جبران خسارت وارده بر آن ها، 
در تبديل واكنش سركوب گرانه عليه مرتکبان بزه به مصالحه و در نهايت غيرقضايی نمودن جرايم 
عليه اتباع بيگانه به منظور پيشگيری از آثار مخرب و زيان بار روند دادرسی قضايی نقش بسزايی 
می تواند داشته باشد. بی ترديد ترميم خسارات وارده بر اتباع بيگانه ي بزه ديده، نافی مسئوليت كيفری 

بزهکاران نمی باشد. 
5- كاهش بزه ديدگي مکرر: حمايت و تأمين خسارت و تشفی خاطر اتباع بزه ديده، او را از 
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بزه ديدگی مکرر كه معلول ضعف، انزوا و بزه ديدگی نخستين اوست، مصون می نمايد. 
6- تقليل بزهکاری اتباع بيگانه: يکی از مهم ترين مبانی طرح حمايت از بزه ديدگان، گذشته از 
ابعاد ارزشی و ايدئولوژيکی، نقش بسيار ارزنده ي آن در تقليل بزهکاری است. با اين ديدگاه، حتی 
اگر بزه ديده در بزه ديدگی خويش دخالت هم داشته باشد، حمايت از وی امری منطقی است؛ چرا 
كه مانع انتقام های فردی و گسترش بزهکاری می شود. )حسينلو، 1381: 72( حمايت از حقوق 
اتباع بيگانه ي بزه ديده، عالوه بر اينکه می تواند از بزه ديدگی مکرر اين قشر از جامعه جلوگيری به 
عمل آورد، متقاباًل مانع از گرايش اتباع بيگانه به بزهکاری و در نتيجه كاهش بزهکاری در اجتماع 

می گردد. 

	بخش	دوم-	شيوه	ها	و	مراحل	حمايت	از	اتباع	بيگانه	بزه	ديده
رويکردهاي حمايتي از اتباع بيگانه ي بزه ديده را مي توان به طور اجمالي در ذيل بررسي نمود:

	الف-	اقدامات	رسمی
اقدامات رسمي حمايتي از اتباع بيگانه ي بزه ديده شامل تدابير تقنيني، قضايي و اجرايي است:

1-	تدابير	تقنيني
ارزش هايی كه در جامعه ي ايران با توجه به فرهنگ خاص آن، متشکل از اعتقادات مذهبی، امور 
تاريخی و مسائل اقتصادی مورد توجه كارگزاران اين كشور قرار گرفته، از راه های گوناگون مورد 
حمايت واقع می شود. يکی از راه هايی كه از طريق آن می توانيم ارزش های موصوف را حفظ نماييم، 
رسميت بخشيدن به آن ارزش ها در مرجع قانون گذاری است كه به دو طريق ذيل انجام می شود. 
صورت اول اينکه قانون گذار وجود ارزش ها و آثاری را به رسميت شناخته و اعتباری خاص به آن ها 
می دهد كه فرد يا موضوع حمايت شده در پناه آن می تواند از مزايای مقرره بهره ببرد. صورت دوم 
اينکه قانون گذار عالوه بر رسميت دادن به يک امر به نوع ديگری نيز آن را حمايت كرده و نقض 
آن را مستوجب اعمال كيفر درباره ي مرتکب دانسته است كه اين صورت از حمايت را »حمايت 
كيفری« می ناميم كه الزاماً با تصويب متن قانون كيفری و نص قانونی همراه است. )بيگی، 1388: 

 )38-39
شناسايي حقوق خصوصي و عمومي اتباع بيگانه در قالب حمايت از جان و مال و مسکن، 
احترام به آزادي و منع بازداشت غيرقانوني، حق بهره مندي از شغل، حق استمالک و حق ترافع 
قضايي از جمله حمايت هايي است كه قانون گذار در مرحله ي تقنين از اتباع بيگانه به عمل آورده 

است. حمايت كيفری در خصوص اتباع بيگانه به دو شيوه صورت می پذيرد: 
حمايت به شيوه جرم انگاری جرايم مستقل: از رهگذر جرم انگاري ويژه مي توان حمايت هاي 
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تخصصي و افتراقي از اتباع بيگانه بزه ديده را به عمل آورد. اين نوع حمايت كيفري ضمن نشان دادن 
اهميت توجه به اتباع بيگانه در كشور ميزبان، با اتخاذ تدابير علمي، از بزه ديدگي اين قشر در جامعه 

پيشگيري نموده و يا حداقل ميزان آن را به رقم پاييني كاهش مي دهد. 
حمايت به شيوه اعمال كيفيات مشدده: بدين صورت كه در جرايم عليه اشخاص يا اموال و 
يا در جرايم جنسي، در صورت تبعه بودن بزه ديده، قانون گذار مجازات را تشديد نمايد. اين نوع 
حمايت علي رغم آن كه بزهکاران احتمالي را از تصميم جنايي خويش مبني بر انتخاب اتباع بيگانه 
به عنوان آماج بزهکاري خويش باز مي دارد، اما مي بايست با مداقه ي هرچه تمام تر و بررسي هاي 
علمي و كارشناسي به عمل رسد. چون افراط در اين شيوه ممکن است موجب نارضايتي هاي 

تقنيني- قضايي در اذهان اتباع داخلي گردد. 

2-	تدابير	حمايتي-	قضايي	
در حمايت از اتباع بيگانه بزه ديده مي توان تدابير قضايي ذيل را اتخاذ نمود:

حمايت از اتباع بيگانه بزه ديده پس از تحقق جرم: نخستين نياز تبعه ي بيگانه ي بزه ديده، تالش 
در جهت تسکين آسيب های جسمی و روحی وی می باشد. مساعدت های پزشکی، تأمين نيازهای 
بيگانه ي بزه ديده در  ناماليمات روحی از مهم ترين تالش هايی است كه تبعه ي  درمانی، تسکين 
علمی  و  سازمان يافته  قالب  در  مساعدت هايی خصوصاً  چنين  می باشد.  نيازمند  بدان  امر  ابتدای 

می تواند در كاهش بزه ديدگی مجدد اين قشر، تأثير محسوس و كارآمدی را ايفا نمايد. 
حمايت از اتباع بيگانه بزه ديده در مرحله تعقيب: هر چند نقش عمده مقام تعقيب؛ تشکيل، 
تکميل و ارسال پرونده ی كيفری به دادگاه است، اما بسياری از فعاليت های مهم وی بر مشاركت 
بزه ديدگان تکيه دارد. هرچند مقام تعقيب، »وكيل مدافع بزه ديده« نيست ليکن فرصت هايی برای 
آگاهی دهی به بزه ديدگان و مشاركت دادن آنان، فراهم كردن غذا و جای مناسب در محيط پيش  
محاكمه و در محيط دادگاه و پيگيری اطالع رسانی و ارجاع ها دارد. اين فرصت ها بايد در برگيرنده ي 

موارد زير باشد:
- حمايت مالی از برنامه های »اخطار به گواه«2 كه به موجب آن، بزه ديدگان وگواهان می تواند 
در »حالت انتظار« به امور طبيعی روزمره ي خود ادامه داده تا آن كه ظرف مدت اندكی به دادگاه 

احضار شوند؛
- فراهم كردن برنامه های آموزشی و همراهی كننده3 برای آشناسازی بزه ديدگان با دادگستری؛ 

)اداره كنترل مواد مخدر و پيشگيری از جرم سازمان ملل متحد، 1384: 137-139(

2. Witness alert 
3. Accompaniment
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حمايت از اتباع بيگانه بزه ديده در مرحله دادرسی: اتباع بيگانه در اغلب موارد به دليل در اقليت بودن، 
نااميدی در نيل به حقوق خويش، ترس از بزهکار، عدم آشنايي از قوانين كشور ميزبان و از اين قبيل 
چندان تمايلی به طرح دعوی در محاكم قضايي را نخواهند داشت. لذا با وضع دقيق اشکال گوناگون 
حمايتی در مرحله ي دادرسی، عالوه بر اجرای عدالت، می توان به مشاركت اتباع بيگانه ي بزه ديده در 
جريان رسيدگی كمک نمود. برخی از جلوه های حمايتی از اتباع بيگانه ي بزه ديده در مرحله ي دادرسی 
می تواند به صورت تفهيم حقوق اتباع بيگانه ي بزه ديده، حمايت از وي در مقابل تهديد بزهکار، 

برخورداري از حمايت هاي وكيل و مترجم، تسريع در رسيدگي و غيره باشد. 

3-	تدابير	حمايتي-	اجرايي	)حمايت	پليس(
ابتدای فرآيند دادرسی  بيگانه ي بزه ديده در  يکی از مهم ترين نهادهای عدالت كيفری كه تبعه ی 
كيفری با آن مواجه می شود، نيروی انتظامی و ضابطين دادگستری است. مسلماً عملکرد پليس، 
تأثير بسزايی در شکل گيری برداشت تبعه ی بيگانه ي بزه ديده از دستگاه عدالت كيفری كشور ميزبان 
امنيت  احساس  ايجاد  موجب  می تواند  انتظامی  نيروی  مأموران  مناسب  برخورد  داشت.  خواهد 
قضايی در تبعه ی بيگانه ي بزه ديده شود. لذا جهت حمايت از اتباع بيگانه ي بزه ديده، صرف تدوين 
قوانين و مقررات كافی نبوده و عالوه بر وضع قوانين حمايتی، چگونگی عملکرد نهادهای مجری 
قانون و بويژه نيروی پليس نيز حائز اهميت می باشد. خدمات حمايتی به بزه ديدگان بر حسب اينکه 

پليس قبل از وقوع بزه يا پس از ارتکاب آن با اتباع بيگانه مواجه شود، متفاوت می باشد.
حمايت پليس از اتباع بيگانه ي در معرض بزه ديدگی: خدمات حمايتی پليس در مورد اتباع 
بيگانه، به ويژه زمانی كه اتباع بيگانه در معرض بزه ديدگی و خشونت قرار دارند، می تواند به كاهش 
بزه ديدگی آنان منجر گردد. در اين مرحله اگر پليس به نحوی از خطر بزه ديدگی اتباع بيگانه اطالع 
حاصل نمايد، بايد سريعاً به مديريت بحران اقدام نمايد. بدين ترتيب حضور پليس می تواند نقش 

مهمی در بازدارندگی بزهکار بالقوه از ارتکاب بزه عليه اتباع بيگانه داشته باشد. 
حمايت پليس از اتباع بزه ديده پس از وقوع جرم: در اين مرحله، جرم عليه اتباع بيگانه واقع شده 
است وآن ها با پليس مواجه می شوند. نحوه ي تعامل نيروی انتظامی با اتباع بيگانه ي بزه ديده بسيار 
مهم تلقی می شود. در واقع رفتار مناسب و سنجيده ي مأموران پليس به گونه ای كه پاسخ گوی شرايط 
روحی و روانی ويژه اتباع بيگانه ي بزه ديده باشد، يکی از مهم ترين وظايف پليس محسوب می شود. 
برخورد با اتباع بيگانه ي بزه ديده بايد به  دور از پيش داوي صورت گيرد. در اين بين ضرورت ايجاد 

پليس تخصصی اتباع بيگانه مبرهن مي گردد. 
تشکيل پليس ويژه ي اتباع بيگانه كه آموزش  هاي الزم را در چگونگي تعامل با اين قشر فراگرفته اند، 
در پيشگيري از بزه ديدگي مکرر آنان حائز اهميت است. استفاده از گروه هاي روان شناسان، وكالي 
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دادگستري، مددكاران اجتماعي و مترجمان مي تواند در هدفمندنمودن حمايت هاي پليس از اتباع 
بيگانه ي بزه ديده مؤثر گردد. 

نقش سفارت خانه و كنسول گری در حمايت از اتباع بيگانه بزه ديده: سفارت خانه ها، كنسول گری ها 
و هيأت های نمايندگی خارجی می توانند به نخستين محل های دريافت كمک برای اتباع بيگانه ي 
بزه ديده اي كه در حال مسافرت اند يا در خارج از كشور زندگی می كنند، تبديل شوند. افرادی كه 
با  در يک كشور بيگانه، بزه ديده می شوند، اغلب از صحبت كردن به زبان آن كشور ناتوان اند يا 
نظام كيفری آن كشور آشنايی ندارند. بنابراين آنان در جست و جوی گرفتن مشاوره و خدمات از 
سفارتخانه يا كنسول گری خود بر می آيند. كاركنان سفارتخانه بايد در زمينه ي موضوع های مربوط 
به بزه ديده از جمله تأثير بزه ديدگی، خدمات در دسترس، پرداخت غرامت و كمک، آموزش ببينند. 
چگونگی رفتار كاركنان سفارت خانه با بزه ديده می تواند تأثير مهمی بر فرآيند التيام بخشی بزه ديده 
داشته باشد. كاركنان سفارت خانه بايد به شيوه های مناسبی در مورد پاسخگويی به بزه ديدگان و نيز 
ببينند.  آموزش  خود  كشور  و  بيگانه  كشور  كارگزاری های  به  آنان  مناسب  ارجاع  در خصوص 
»مکزيک« مدل ويژه ای را برای كمک به بزه ديدگان همراه با واحد ويژه ای كه برای حساسيت زايی 
در كاركنان ديپلمات و كنسول در خصوص موضوع های مربوط به بزه ديده كار می كند، طرح ريزی 
كرده است. اين كاركنان می توانند به تالش برای پيشگيری از بزه ديدگی مهاجران نيز كمک كنند. 

)همان: 174و175(

ب-	اقدامات	غيررسمي	
تدابير حمايتي غير رسمي از اتباع بيگانه ي بزه ديده را مي توان به صورت ذيل اتخاذ نمود:

1- ايجاد سازمان های غيردولتی: با ايجاد سازمان هاي خصوصي- مردمي و نهادهاي غيردولتي 
مي توان حمايت هاي مختلف پزشکي، رواني، حقوقي، اجتماعي، روانشناختي و حتي مالي را نسبت 

به اتباع بيگانه ي بزه ديده جلب نمود. 
2- ايجاد خطوط تلفني جهت كمک رساني و خطوط مشاوره: با ايجاد خطوط تلفني جهت 
حقوقي،  روان درماني،  روان شناسي،  حوزه  هاي  در  تلفني  مشاوره هاي  ارائه ي  نيز  و  كمک رساني 
فرهنگي، پزشکي و غيره مي توان اتباع بيگانه ي بزه ديده را مورد حمايت قرار داد و راهنمايي هاي 

مختلف را در زمينه هاي متعدد به آنان ارائه نمود. 
3- برگزاري همايش و سمينار: با برگزاري همايش ها و سمينارهاي مختلف، مي توان نسبت 
به تبيين حقوق اتباع بيگانه در كشور ميزبان، تطبيق اين حقوق با اسناد بين المللي و قوانين ديگر 
كشورها، روزآمد نمودن حقوق اتباع بيگانه، بررسي انواع تدابير حقوقي- قضايي جهت حمايت 
از اتباع بيگانه بزه ديده، مي توان گام هاي مفيدي را برداشت. بي ترديد با انجام تحقيقات گسترده 



218

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

جنايي  علت شناسي  و  بيگانه  اتباع  بزه ديدگي  ماهيت  از  دقيقي  شناخت  به  مي توان  همه جانبه  و 
بزه ديدگي اين قشر دست يافت كه اين مسئله خود مي تواند در جهت دهي اقدامات حمايتي كمک 

بسزايي ايفا نمايد. 

سياست	جنايي4	ايران	در	حمايت	از	بزه	ديدگي	اتباع	بيگانه	
بزه ديده در سياست جنايي ايران داراي جايگاه ممتازي مي باشد. اما سياست جنايي ايران به طور 
واضح و روشني به تدوين يک ساختار نظام مند درباره ي بزه ديدگي اتباع بيگانه نپرداخته است. از 
اين رو در هيچ كدام از نصوص قانوني نيز از تعبير و مفهوم بزه ديدگي اتباع بيگانه استفاده نجسته 
است. در واقع رويکرد سياست جنايي ايران درباره ي بزه ديدگي اين قشر شامل دو مبحث اساسي 
است. در بخش اول، سياست جنايي ايران به تدوين قوانيني در زمينه ي حقوق اتباع بيگانه پرداخته 
است. شايد بتوان اذعان داشت كه حمايت هاي قانوني و نيز شناخت حقوق اتباع بيگانه طبق قواعد 
بين المللي يکي از راهکارهاي سياست جنايي ايران در حمايت از اتباع بيگانه و تضمين حقوق آن ها 
و در نتيجه جلوگيري از بزه ديدگي آن ها است. در بخش دوم، سياست جنايي ايران همان حقوقي را 
كه براي اتباع داخلي بزه ديده مقرر داشته است، براي اتباع بيگانه ي بزه ديده نيز به رسميت شناخته و 
هيچ فرقي در زمينه ي حقوق بزه ديده بين بزه ديده ي تبعه ي داخلي و بزه ديده ي تبعه ي بيگانه اتخاذ 
ننموده است. از اين رو سياست جنايي ايران در مورد بزه ديدگي اتباع بيگانه به وضع قانون جداگانه 
و در نتيجه اتخاذ سياست جنايي افتراقي مبادرت نورزيده است و اتباع بيگانه ي بزه ديده در سياست 
جنايي ايران از همان حقوق اتباع داخله برخورداند. اين سياست جنايي واحد را مي توان به دو 

صورت ذيل ترسيم نمود: 

حقوق	اتباع	بيگانه	در	سياست	جنايي	كنوني	ايران
در حقوق فعلی ايران حقوق مربوط به اتباع بيگانه را می توان در سه طيف حقوق سياسی، حقوق 

عمومی و حقوق خصوصی بررسی نمود: 

الف-	حقوق	سياسی
در مورد حقوق سياسی، حزم و احتياط اقتضا دارد كه اتباع بيگانه از حقوقی بهره مند نگردند كه 
نمايند. حتی  نفوذ  اعمال  و  و سياسی يک كشور دخالت  داخلی  امور  در  بتوانند  آن  به وسيله ي 
برخی مؤلفين معتقدند كه اجازه ي برخورداری از اين حقوق به خارجی ها، ناقض حقوق بين الملل 
4. سياست جنايی عبارتست از شناخت وسايلی كه مقنن به منظور پيشگيری از بزه و حمايت حقوق طبيعی شهروندان منطبق با 
گرايش خاص هر دولت می تواند بيابد. به عبارتی، فعاليت های دولت را كه بايد به منظور پيشگيری و سركوبی جرايم بسط دهد، 

سياست جنايی می نامند. )حسينی، 1383: 24(
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می باشد. زيرا ممکن است در پاره ای از موارد منافع دولت متبوعه ي آن ها، با وظيفه ای كه از طرف 
اولياء مملکت متوقف فيها به آن ها واگذار می شود، تنافی يا تضاد داشته باشد. لذا در راستای اين 
اصل، بيگانگان به طور كلی از حقوق سياسی و انتصاب برخی مشاغل محروم می باشند. )نصيری، 
1374: 103و102( اما راجع به تکاليف سياسی چون خدمت نظام وظيفه و ماليات، بيگانگان از انجام 
خدمت نظام معاف بوده، ولی موظفند ماليات را به همان اندازه كه نسبت به اتباع داخلی معمول 

است، بپردازند. 

ب-	حقوق	عمومی
از نقطه نظر حقوق عمومی، وضعيت حقوقی اتباعی بيگانه در ايران جز در موارد استثنايی تقريبًا 
همان وضعيتی است كه برای ايرانيان مقرر است. )عامری، 1362: 82 و81( در مورد حقوق عمومی 

مهم ترين حقوقی كه اتباع بيگانه از آن متمتع می باشند، به شرح ذيل است:
حمايت جان و مال اتباع بيگانه: طبق قانون، اتباع بيگانه از حيث جان و مال در حفظ و امان 
می باشند. اصل 27 قانون اساسی مقرر می دارد: »حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص 
از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی كه قانون تجويز كند«. در اغلب عهدنامه ها نيز مفاد اين اصل 
يادآوری شده است. هم چنين هرگاه تبعه بيگانه در ايران و يا در خارجه فوت نمايد و در كشور ايران 
دارای مالی باشد، قانون گذار ايران برای حفظ اموال او اقدامات تأمينی مقرر داشته و در قانون امور 
حسبی مصوب 1319 مقرراتی تنظيم نموده كه بر طبق آن حاكم دادگاه هر محل كه مال متوفی بيگانه 

در آن واقع است، طبق تشريفات خاصی برای حفظ و تصفيه ي امور تركه متوفی اقدام می نمايد. 
احترام منزل و مسکن: اين حق نيز در قانون اساسی ايران برای همگان شناخته شده و در اصل 
22 صريحاً ذكر گرديده است. هم چنين در اغلب عهدنامه ها هم مفاد اين اصل تصريح می شود. چنان 
كه در ماده ی چهارم قرارداد اقامت بين اتباع ايران و بلژيک مندرج است: »مساكن و كليه ي اموال 
غيرمنقوله كه اتباع هريک از طرفين متعاهد در خاک طرف متعاهد ديگر كسب نموده و يا تصرف 
و يا اجاره نموده باشد، مورد رسيدگی و تفتيش واقع نخواهد شد؛ مگر به همان شرايط و همان 

مراسمی كه به موجب قوانين و احکام و نظامات برای اتباع داخله مقرر است«. 
حق ورود عبور، توقف، اقامت و خروج اتباع بيگانه: در حقوق ايران برای اتباع بيگانه، حق ورود 
و اقامت در خاک ايران، با رعايت شرايط و مقرراتی شناخته شده است. بيگانگان برای ورود به خاک 
ايران ملزم به رعايت مقرراتی هستند كه از جمله كسب اجازه از مأمورين صالحيت دار دولت ايران 
می باشد. هم چنين قانون ايران و معاهدات به اتباع بيگانه اجازه عبور از خاک ايران را داده است و 
اين واضح است كه بيگانگان در موقعی كه از خاک ايران عبور می كنند، بايد برطبق همان اجازه نامه 
كه دارند، رفتار نمايند. يعنی در مدت معين در مسير معين از خاک ايران عبور كنند. مدت مذكور 
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در گذرنامه لدی االقتضاء قابل تمديد می باشد. 
حق اشتغال به هرگونه حرفه و صنعت و تجارت: به طور كلی اتباع بيگانه می توانند در ايران به 
هر تجارت، صنعت و حرفه ای جز آن چه قانوناً منحصر به اتباع داخله و يا در انحصار دولت و يا 
مشمول امتياز اعطائی از طرف دولت به اشخاص حقيقی يا حقوقی می باشد، اشتغال ورزند. با اين 
وجود اتباع بيگانه نمی توانند در ايران مشغول به كار شوند، مگر آنکه اوالً دارای رواديد با حق كار 

مشخص بوده و ثانياً مطابق قوانين و آيين نامه های مربوطه، پروانه ي كار دريافت دارند. 
حق ترافع قضائی يا رجوع به محاكم ايران: برای اين كه حقوق بيگانگان در كشور ميزبان دارای 
ضمانت اجرائی باشد، اعطای حق ترافع قضايی به آن ها ضروری به نظر می رسد. مستنبط از قوانين 
نيز قبول اين حق برای اتباع بيگانه و اجازه ي رجوع به محاكم ايران است. زيرا از طرفی ماده ي 
5 قانون مدنی اين اصل كلی را اعالم می دارد كه »كليه ي سکنه ايران اعم از اتباع داخله يا خارجه 
مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در موردی كه قانون استثناء كرده باشد.« و از طرف ديگر در 
كليه ی معاهدات منعقد بين دولت ايران و دول خارجه، رجوع به محاكم ايران برای اتباع آن دولت ها 
صراحتاً پيش بينی شده است. درباره ي حق رجوع به محاكم ايران سه نکته قابل تذكر است: 1- در 
مسائل جزايی بيگانگان بدون استثناء تابع محاكم ايران می باشند. 2- صالحيت محاكم از امور مربوط 
به نظم عمومی بوده و قواعد آن بايد بر طبق قانون ايران تعيين شود. 3- اموال غيرمنقول واقع در 

ايران از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود. )نصيری، 1374: 112و113(

ج-	حقوق	خصوصی
در مورد حقوق خصوصی اصل كلی اين است كه اتباع بيگانه از كليه حقوق مدنی متمتع می شوند، 
مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد. در ايران راجع به وضع حقوقی اتباع بيگانه عالوه بر 
اصولی كه در قانون اساسی كشورمان )اصول22، 32، 33، 34، 42، 46، 80، 81، 82 و 139( مندرج 
است. مواد قانون آيين دارسی مدنی جديد راجع به اخذ تأمين خسارت و مخارج محاكمه از اتباع 
خارجه، قانون نوزدهم ارديبهشت 1310 مربوط به »ورود، اقامت و خروج اتباع بيگانه«، قانون راجع 
به اموال غيرمنقول اتباع خارجه مصوب 16 خرداد1310، ماده ي 591 قانون تجارت، قانون راجع 
آيين نامه ي  قانون جلب و حمايت سرمايه های خارجی،  اتباع خارجه مصوب 1311،  به تركه ي 

استمالک اتباع بيگانه و آيين نامه ي اشتغال اتباع بيگانه، به حقوق اتباع بيگانه پرداخته است. 

حقوق	شناخته	شده	اتباع	بيگانه	بزه	ديده	از	منظر	سياست	جنايی	ايران
تبعه ي بيگانه ي بزه ديده در سياست جنايي ايران داراي همان حقوقي است كه براي اتباع داخلي 
بزه ديده وضع گرديده است. لذا تبعه ي بيگانه ي بزه ديده نيز مي تواند از همان حمايت هايي كه براي 
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اتباع داخله در نظر گرفته شده است، برخوردار گردد:  

حقوق	تبعه	بيگانه	بزه	ديده	در	مرحله	تقنين
بايد اذعان داشت كه قانون مجازات اسالمي ايران تنها در دو مورد به صراحت به بزه ديدگي اتباع 
به  قانون مجازات اسالمي  ايران در ذيل مواد 516 و 517  قانون گذار  داشته است.  بيگانه توجه 
جرم انگاري ويژه ي بزه سوء قصد به مقامات سياسي خارجي و توهين به مقامات سياسي مبادرت 

ورزيده است: 
الف- سوء قصد به جان مقامات سياسي خارجي: به موجب ماده ي 516 قانون مجازات اسالمي: 
»هر كس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده ي سياسي آن در قلمرو ايران سوءقصد نمايد، به 
مجازات مذكور در ماده ی 515 محکوم مي شود، مشروط به اين كه در آن كشور نيز نسبت به ايران 
معامله متقابل بشود و اال اگر مجازات خفيف تر اعمال گردد، به همان مجازات محکوم مي شود.« 
قانون تعزيرات مصوب سال 1362 هر چند توهين به مقامات سياسي خارجي را پيش بيني نموده 
بود، ليکن از سوء قصد به جان آن ها كه جرم شديدتري نسبت به توهين محسوب مي شود، ذكري 
به ميان نياورده بود. اين نقص در ماده ی 516 قانون جديد مرتفع شده است. )مير محمد صادقي، 

1383: 147( ويژگي هاي اين جرم به شرح ذيل است:
 1- اشخاصي كه در اين ماده مورد حمايت قرار گرفته اند، عبارت از رئيس كشور خارجي يا 
نماينده ي سياسي آن مي باشد كه سوء قصد به آن ها در صورتي كه در قلمرو ايران اعم از زمين، 
هوايي يا دريايي صورت بگيرد، مشمول ماده مي شود. رئيس كشور خارجي، كسي است كه بر طبق 
قوانين داخلي و مخصوصاً قانون اساسي هر كشور شخص اول مملکت محسوب مي گردد. منظور 
از نماينده ي سياسي، رئيس هيئت نمايندگي كشور خارجي در ايران و يا هر مقام دولتي آن كشور 
است كه پيرو دعوت رسمي دولت ايران در اجراي يک وظيفه ي دولتي به ايران سفر كرده است. 
بنابراين رايزن نظامي، فرهنگي، بازرگاني و كاركنان كنسول گري اگر چه مصونيت سياسي دارند، از 

شمول اين ماده خارج هستند. 
 2- جرم سوء قصد به مقامات خارجي مشروط به معامله ي متقابل در كشور متبوع مقام سياسي 
بيگانه مي باشد و تنها در صورتي كه كشور مزبور چنين حمايتي را نسبت به مقامات سياسي ايران 
مبذول دارد، قابل اجرا مي باشد. ماده ی 516 اصل عمل متقابل را نه تنها در اصل جرم شناحته شدن 

عمل، بلکه حتي در تعيين ميزان مجازات نيز مد نظر قرار داده است. )همان: 149(
 3- جرم مذكور عمدي و مقيد است و الزم است مرتکب عالوه بر آگاهي از ممنوعيت عمل 
و قصد فعل، قصد نتيجه يعني سلب حيات را داشته باشد. در عين حال الزم است كه مرتکب عالم 

به سمت طرف جرم باشد. )شکري، 1382: 418(
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4- سوء قصد و توهين به مقامات خارجي داراي حيثيت خصوصي بوده و جزء جرائم قابل 
گذشت مي باشد. بنابراين تعقيب منوط به تقاضاي دولت خارجي و يا نماينده ي سياسي است و با 

استرداد تقاضاي تعقيب، قرار موقوفي تعقيب صادر مي گردد. 
اشعار  اسالمي-1375-  قانون مجازات  ماده ی 517  مقامات سياسي خارجي:  به  توهين  ب- 
مي دارد: »هر كس علناً نسبت به رئيس كشور خارجي يا نماينده ي سياسي آن كه در قلمرو خاک 
ايران وارد شده است، توهين نمايد به يک تا سه ماه حبس محکوم مي شود، مشروط به اين كه در 
آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله ي متقابل بشود.« تحقق جرم مذكور در اين ماده 
منوط به آن است كه رئيس يا نماينده ي سياسي كشور خارجي وارد قلمرو ايران شده باشد. بنابراين 
تعقيب مرتکب منوط به آن است كه وي در هنگامي كه اين اشخاص در ايران حضور دارد، به آنان 
توهين نمايد. هم چنين جرم توهين عليه مقامات سياسي خارجي مي بايست به صورت علني يعني يا 
در يک مکان عمومي به وقوع بپيوندد، حتي اگر غير بزهکار و بزه ديده شخص ثالثي وجود نداشته 
باشد و يا در هر مکاني اما با حضور حداقل يک نفر ثالث به وقوع بپيوندد. )همان: 419( البته برخي 
حقوق دانان معتقدند كه رويه ي محاكم ايران از نظر عنصر علني آن است كه عمل در حضور عده اي 

بيش از سه نفر واقع شود. )پيماني، 1377: 90(

حقوق	تبعه	بيگانه	بزه	ديده	در	مرحله	ی	قضا
 اتباع بيگانه ي بزه ديده در اين مرحله از تمامي حقوقي كه براي اتباع داخلي بزه ديده مقرر است، 
برخوردار مي باشد. لذا با توجه به واحدبودن اين حقوق تنها از برخي مصاديق آن چون نقش تبعه ي 
بيگانه ي بزه ديده در جرائم قابل گذشت، حق دادخواهي و بهره مندي از محاكم عادالنه، علني بودن 
جلسات دادرسي، فوري بودن دادرسي و عدم اطاله ي دادرسي، استقالل قاضي، ضرورت رضايت 
تبعه ي بيگانه ي بزه ديده در نهاد تخفيف و تعليق مجازات، حق تبعه ي بيگانه ي بزه ديده در مطالبه ي 

خسارات ناشي از جرم و حق  تجديدنظرخواهي وي از احکام را نام برد. 

نتيجه	گيری
حمايت از اتباع بيگانه ي بزه ديده در راستاي تحفظ امنيت قضايي جامعه از لوازم انفکاک ناپذير 
مباني  داراي  بزه ديده  بيگانه ي  اتباع  از  حمايتي  رويکردهاي  مي گردد.  محسوب  جنايي  سياست 
فلسفي، ارزشي، حل و فصل غيرقضايي، كاهش بزه ديدگي مکرر و تقليل بزهکاري اتباع بيگانه 
مي باشد. اين رويکردها را به طور كلي مي توان در دو دسته ي تدابير رسمي و غيررسمي اتخاذ نمود. 
اقدامات رسمي حمايتي شامل تدابير تقنيني، قضايي و اجرايي است. حمايت به شيوه ي اعمال 
كيفيات مشدده و حمايت به شيوه ي جرم انگاری جرايم مستقل از جمله تدابير حمايتي و تقنيني 
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محسوب مي گردد. نقش سفارت خانه ها و كنسول گری ها در حمايت از اتباع بيگانه بزه ديده درخور 
توجه و نياز به توسيع است. اقدامات غيررسمي شامل ايجاد سازمان های غيردولتی، ايجاد خطوط 
تلفني جهت كمک رساني و خطوط مشاوره و نيز برگزاري همايش و سمينار در حساسيت زايي به 

مقوله ي بزه ديدگي اتباع بيگانه مي باشد. 
رويکرد سياست جنايي ايران درباره ي بزه ديدگي اتباع بيگانه شامل دو مبحث اساسي است. 
در بخش اول، سياست جنايي ايران به تدوين قوانيني در زمينه ي حقوق اتباع بيگانه چون حقوق 
سياسي، خصوصي و عمومي پرداخته است. در بخش دوم، سياست جنايي ايران همان حقوقي را كه 
براي اتباع داخلي به رسميت مي شناسد، را براي اتباع بيگانه ي بزه ديده نيز مقرر داشته است. قانون 
مجازات اسالمي ايران تنها در دو مورد به صراحت به بزه ديدگي اتباع بيگانه توجه داشته است. 
قانون گذار ايران در ذيل مواد 516 و 517 قانون مجازات اسالمي به جرم انگاري ويژه ي بزه سوءقصد 
به مقامات سياسي خارجي و توهين به مقامات سياسي مبادرت ورزيده است. لذا سياست جنايي 

ايران در مورد بزه ديدگي اتباع بيگانه به اتخاذ سياست جنايي جداگانه اي مبادرت نورزيده است. 
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بتوانند دعاوی  داوری يک شيوه خصوصی و خارج از سيستم قضايی و اداری است تا طرفين 
احتمالی يا مطروح شده ی خود در دادگستری را از طريق آن حل و فصل نمايد؛ در واقع تنازعی كه 
طرفين حل آن را در اختيار دادگستری می دانند، خواه مطرح شده خواه قابليت طرح را داشته باشد با 
تراضی همديگر به قضاوت شخص يا اشخاص تعيين شده ياتعيين نشده ای بسپارند. اين سيستم حل 
و فصل اختالفات منافعی برای طرفين درگير منازعه دارد و آن ها را تا حدود زيادی از سپردن به 
دست دادگستری، طوالنی شدن مسير دادرسی )اطاله دادرسی(، پرداخت هزينه های دادرسی و اخذ 
وكيل و... . . معاف می نمايند و راهی كوتاه تر برای حل اختالفات احتمالی يا واقع شده به آن ها نشان 
می دهد. امروزه نهاد داوری تنها برای حل مشکالت و اختالفات داخلی نيست بلکه در اختالفات 
بين المللی كه الجرم جزئی از سيستم اقتصادی دنيا است نيز كاربرد زيادی پيدا كرده و قانون داوری 
تجارت بين المللی يکی از اين راه هاست. ضمن اينکه بحث ارجاع به داوری، استفاده از مزيت های 

مندرج در قانون مربوطه درسطح تجارت بين المللی از تجارت داخلی بيشتر استفاده می شود. 
بهتر اوضاع و شرايط در اختالف  نظر به سرعت كار، هزينه كم، رفع اطاله دادرسی، كنترل 
حادث، دخالت و اظهار نظر راحت تر درموضوع، طرفين قرارداد سعی می نمايند پيش بينی بحث 
داوری را در قرارداد بنمايند تا در صورت بروز اختالفات سريع تر بتوانند مشکالت احتمالی را 
حل و فصل نمايند كه اين خود يکی از ضروريات امر تجارت داخلی و بين المللی خصوصاً در 
قراردادهای سنگين بين اشخاص خصوصی و دولت ها يا بين دولت ها می باشد. به طوری كه اين 

موضوع سرعت در فقه هم به اهميت آن پی برده شده و گفته اند:
»اجل قسط من الثمن«

مطابق قانون مدنی )ماده ی 454( كليه اشخاصی كه اهليت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی 
يکديگر اختالفاتشان را خواه در دادگاه مطرح شده يا نشده باشد و حتی در صورت مطرح شدن در 
هر مرحله ای كه باشد به داوری يک يا چند نفر ارجاع دهند و بدون اجبار به رعايت قانون آيين 

دادرسی مدنی و هزينه های دعاوی، به حل و فصل اختالفات بپردازند. 
موضوع حل و فصل اختالفات از طريق داوری و حکميت افراد و اشخاص در تمام جوامع 
از  بسياری  بين المللی حالل  داخلی چه  در صحنه  دارد و چه  و سابقه ای طوالنی  پذيرفته شده 

يحيی	آقايی	جنت	مكان

داوری امور مدنی در ايران

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

يادداشت
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مشکالت بوده است. 
الزم است به شرح دو نکته ماده ی 454 پرداخته شود:

الف: اهليت
ب: تراضی

1-	اهليت:	
1-1( اهليت اقامه دعوا داشته باشند )عاقل، بالغ و رشيد باشند و ممنوع از تصرف در اموال 

خود نباشند(. 
2-1( با همديگر اختالف داشته باشند. 

3-1( اختالف در دادگاه مطرح يا امکان طرح آن باشد. 
4-1( تراضی در ارجاع امر به داوری )اين شرط حتماً بايد وجود داشته باشد و به صرف اراده ی 

يک طرف محقق نمی شود(. 

2-تراضی:
1-2( ضمن قرارداد تراضی نمايند. 

2-2( طی قرارداد جداگانه تراضی نمايند. 
3-2( تراضی در انتخاب داور توسط ثالث. 

4-2(  تراضی در انتخاب داور توسط دادگاه. 

تعيين	توسط	اصحاب	دعوا:
طرفين می توانند ضمن قرارداد يا طی قرارداد جداگانه به حل و فصل اختالفات از طريق شخص 
يا اشخاص حقوقی جهت داوری تراضی نمايند و نياز به طرح دعوا يا پيش بينی آن نيست بلکه به 
صرف تنظيم قرارداد و درنظرگرفتن اينکه هر امری در مسائل تجاری و مالی ممکن است و فرض 

محال، محال است پيش بينی ارجاع به داوران را بنمايند. 

تعداد	داوران:
در مواد 464 به بعد قانون آيين دادرسی مدنی در اين بحث آمده است كه چنانچه در قرارداد داوری، 
تعداد داوران تعيين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند، هر يک از طرفين 

بايد يک نفر داور اختصاصی معرفی و يک نفر به عنوان داور سوم )سر داور( به اتفاق تعيين نمايند. 
در صورتی كه تعداد داوران در قرارداد ذكر شده باشد مطابق آن عمل می شود. در مورد حداكثر 
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داوران  تعداد  بودن  فرد  و  تعداد و زوج  در  اينکه  با  است.  نشده  قائل  قانون محدوديتی  داوران 
پيش بينی خاصی نشده و طرفين در انتخاب تعداد آن ها آزادند و معيار رأی اكثريت آنهاست ولی 
بهتر است تعداد آن ها فرد باشد تا در تصميم گيری و در اكثريت مشکلی به وجود نيايد. )ماده 484(

داوری	در	قراردادهای	بين	المللی
مطابق ماده ی 456 قانون آيين دادرسی مدنی؛ اگر قرارداد فی مابين طرف ايرانی با اتباع خارجی يا 
اشخاص حقوقی خارجی منعقد شده باشد نمی توان طرف ايرانی را تا زمانی كه اختالفی ايجاد نشده 
باشد ملزم كرد كه در صورت بروز اختالف، حل آن را به داور يا داوران يا هيأتی ارجاع دهد كه 
آنان همان تابعيت طرف معامله را داشته باشند و هرگونه توافق و قرارداد مخالف اين ماده باطل و 
بالاثر دانسته شده است. البته اين مزيتی است كه قانون گذار ايرانی برای اتباع خود قائل شده است 

و به نظر در سطح دهکده جهانی شايد خيلی منطقی به نظر نرسد. 
البته اگر اين انتخاب ضمن معامله يا بعد از معامله باشد اشکال ندارد و تنها نبايد قبل از بروز 
اختالف باشد و اگر می خواهند قبل از بروز اختالف داوران خود را تعيين نمايند نبايد داوران تابعيت 

اتباع خارجی طرف قرارداد را داشته باشند واال اشکال ندارد. )ممنوعيت نسبی(

داوری	در	دعاوی	مربوط	به	اموال	عمومی	و	دولتی
به صراحت ماده ی 457 قانون آيين دادرسی مدنی؛ ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به 

داوريا داوران، پس از تصويب هيأت وزيران و اطالع مجلس شورای اسالمی است. 
البته اصل 139 قانون اساسی نيز صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی يا ارجاع آن به 
داوری در هر مورد را موكول به تصويب هيأت وزيران دانسته و اطالع مجلس را الزم دانسته است و 
در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی بايد به تصويب مجلس نيز برسد. 

لذا تعيين موارد مهم با تصويب قانون گذار )مجلس شورای اسالمی( است. 

موضوع	و	مدت	داوری	
مطابق ماده ی 10 قانون مدنی؛ قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در 
صورتی كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ و معتبر است و به صراحت ماده ی 219 همان قانون؛ 
عقودی كه بر طبق قانون واقع می شود بين متعاملين و قائم مقام آن ها الزم االتباع است و هم چنين 
آيه ی اول سوره ی مباركه مائده: اوفوا با العقود و حديث نبوی: المومنون عند الشروطهم، موضوع 
داوری اگر مخالف صريح قانون نباشد بين طرفين الزم االجراست و لذا می توانند آن را به داوری 

يک يا چند شخص ارجاع دهند. 
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مدت داوری به استناد مواد 463 و 474 و تبصره ی ماده ی 484 كه گفته اند هرگاه طرفين ملتزم 
شده باشند در صورت بروز اختالف بين آن ها شخص معينی داوری نمايد و آن شخص نتواند يا 
نخواهد به عنوان داور رسيدگی نمايد و به داوران يا داور ديگری نيز تراضی ننمايند رسيدگی به 
اختالف در صالحيت دادگاه خواهد بود و اينکه اگر مدت داوری ذكر نشده باشد مدت آن سه ماه 

و ابتدای آن از روزی است كه موضوع انجام داوری به داور يا تمام داوران ابالغ می شود. 
به نظر نکته مبهم اين مواد آن است كه گفته »اگر داور نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگی 
نمايد.« حال با توجه به اينکه مفهوم نخواهد يا نتواند احتياج به توضيح ندارد اگر داور خصوصًا 
در جاهايی كه شخص حقيقی تعيين شده باشد نخواهد داوری نمايد و اين انصراف خود را هم 
حاضر نباشد كتباً به دادگاه اعالم نمايد و پيش آمدن اين موضوع در دعاوی اشخاص نيز غيرممکن 
نيست و داليل آن هم زياد است به طوری كه داور اختصاصی ممکن است به علت آشنايی با طرفين، 
رودربايستی، پرداختن هزينه و هزاران دليل ديگر مثل درمسافرتبودن حاضر به داوری نباشد و حاضر 
به دادن گواهی به دادگاه مبنی بر اينکه نمی خواهد بين طرفين داوری نمايد هم نباشد چه ضمانت 
اجرايی برای تکليف و الزام وی وجود دارد تا نتواند طرفين اختالف پيش آمده را بيشتر معطل خود 

ننمايد و طرفين بتوانند موضوع خود را در دادگاه مطرح نمايند. 
تعيين مدت 3 ماه برای داوران ربطی به تعيين داوران توسط دادگاه ندارد و دادگاه مدت داوری 

را تعيين و به دادخواست داور يا داوران می تواند اين مدت را تجديد نمايد. 

ممنوعيت	مطلق	داوری
مستند به ماده ی 470 قانون آيين دادرسی مدنی: كليه قضات و كارمندان اداری شاغل در محاكم 
قضايی نمی توانند داوری نمايند هر چند با تراضی طرفين هم باشد. هم چنين اشخاص ورشکسته، 
مجنون، صغير و سفيه و نيز كسانی كه به موجب حکم قطعی دادگاه يا در اثر آن از داوری محروم 

شده اند نمی توانند داوری نمايند و رضايت طرفين هم مؤثر نيست. 

ابطال	رأی	داوری:
به صراحت ماده ی 489 قانون آيين دادرسی مدنی رأی داور در موارد ذيل باطل است:

1- مخالف قوانين موجد حق باشد. 
2- نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رأی صادر شده است. 

3- داور خارج از حدود اختيارات خود رأی صادر نمايد. 
4- رأی پس از انقضای مدت داوری صادر و تسليم شده باشد. 
5- رأی توسط داورانی صادر شود كه مجاز به اين امر نبوده اند. 
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6- رأی در مدت بی اعتباری قرارداد داوری صادر شده باشد. 
7- رأی داور با آنچه در دفتر امالک يا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده مخالف باشد )مخالفت 

با اسناد رسمی(. 
در خصوص بند 4 ذكر اين نکته ضروری است كه رأی داور بايد پس از انقضای مدت داوری 
صادر و تسليم شده باشد: يعنی هم صدور هم تسليم آن به دادگاه يا طرفين خارج از موعد باشد 
و اگر در زمان اعتبار مدت داوری صادر شده باشد ولی پس از انقضای مدت داوری تسليم گردد 

اشکال ندارد و از موارد ابطال نمی باشد. 

داوری	اجباری:
طبق بند 2 ماده ی 3 اليحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 در مواردی كه شوهر تقاضای 
طالق نمايد دادگاه بدواً موضوع را به داوری ارجاع می دهد. در صورتی كه طرفين به تعيين داور 
تراضی نکنند يا داور خود را معرفی ننمايند، دادگاه داور يا داوران را به ترتيب از خويشان، دوستان 

يا آشنايان انتخاب می كند. 
دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طالق و نسب قابل ارجاع به داوری نيست. از سال 1371 
زوج هايی كه قصد طالق دارند بايستی جهت رسيدگی به اختالف خود به دادگاه خانواده مراجعه 
و اقامه دعوا نمايند و قبل از رسيدگی به دعوا و احياناً صدور گواهی عدم امکان سازش، آن ها به 
داورانی كه از سوی دادگاه برگزيده می شوند، فرستاده می شوند. داوری در طالق تابع تشريفات گفته 
شده است و پس از ارجاع به داور از سوی دادگاه هر يک از زوجين موظف است ظرف 20 روز 
يک نفر از بستگان خود را كه مسلمان و آشنا به مسائل اجتماعی، خانوادگی و شرعی است، متأهل 
و دارای حداقل 40 سال سن باشد و معتقد و حسن شهرت نيز داشته باشد به دادگاه معرفی نمايند 
و در صورتی كه بين بستگان زوجين فرد واجد شرايطی وجود نداشت يا اينکه حاضر به پذيرش 
داوری نبود، زوجين می توانند داوران خود را از بين افراد واجد صالحيت انتخاب نمايند در صورت 
امتناع آن ها از معرفی فرد مزبور دادگاه از بين افراد واجد صالحيت مبادرت به تعيين داور می نمايند. 
امروزه اميد است با حركت به سوی تخصصی شدن دعاوی و حل و فصل خصومت، عدم ارجاع 
هر موضوعی به دادگستری، رفع اطاله ی دادرسی، عدم صرف هزينه زياد، عدم صرف وقت زياد، 
با ارجاع هر موضوع مربوط به هر صنف و رشته و تخصص نزد معتمدين متخصص و منتخب آن 
رشته، موضوع را در محيطی تخصصی و جوی دوستانه حل و فصل نمود و اجازه داد در دادگستری 

به مسائل مهم تری كه خاص آن می باشد پرداخته شود. 
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اشراف وكال و قضات به قوانين و مقررات موضوعه و آگاهی آنان از آخرين مصوبات و منابع 
حقوقی از الزامات حرفه ای آنان محسوب می شود و شايد به همين دليل است كه اغلب وكال سعی 

در تجهيز كتابخانه خود به همه مجموعه های قوانين منتشره دارند. 
قوانين و مقررات سال 1391 توسط  انتشار مجموعه  به مجرد  ديرينه،  به عادت  بنا  نگارنده 
روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ايران، بالفاصله جهت تکميل كتابخانه اقدام به خريد آن نمودم، 
ليکن مجموعه قوانين دو جلدی سال 1391 با سال های ديگر تفاوتی مشهود و محسوس داشت و 
آن حجم و وزن اين مجموعه بود. حس كنجکاوی مرا بر آن داشت كه از نظر شکلی نگاهی گذرا 
به فصول تشکيل دهنده ی اين مجموعه نمايم. جمع صفحات مجموعه بالغ بر 3504 صفحه می باشد 
كه بايستی 121 صفحه فهرست الفبائی و 84 صفحه فهرست دستگاه های اجراكننده را به صفحات 
آن اضافه نمود. از 3504 صفحه مطالب اصلی، 798 صفحه اختصاص به قوانين و 602 صفحه 
به رويه های قضايی اختصاص يافته است و سپس 310 صفحه هم به مصوبات شوراهاي عالی، 
آموزش و پرورش، اداری، انقالب فرهنگی، شهرسازی و معماری و فضای مجازی مربوط می شود. 

در انتهای جلد اول نيز بخشنامه های قوه قضائيه در 18 صفحه درج گرديده است. 

عبدالعظيم	آقاجانی

آيا افزايش قوانين و مقررات به نفع مردم است؟

-	وكيل	پايه	يک	دادگستري	)كانون	گيالن(

ديدگاه
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موضوع صدر  اسالمی  شورای  مجلس  رئيس  نظريات  دوم،  جلد  ابتدای  از  در 159 صفحه 
ماده واحده و تبصره ی 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و يکصد و سی و 
هشتم قانون اساسی جمعاً در 158 مورد درج گرديده كه به موجب آن ها بخش هايي از تعدادي از 
تصويب نامه های دولت، جزئاً يا كاًل ملغی االثر گرديده است. سپس 1034 صفحه از صفحات اين 
جلد نيز به تصويب نامه های هيأت وزيران اختصاص يافته كه 5 صفحه از آن با عنوان تصميم نامه 
درج شده است. بخش آئين نامه ها نيز مشتمل بر 525 صفحه می باشد و پس از آن شاهد درج 

اساسنامه ها در 49 صفحه در انتهای كتاب هستيم. 
بالفاصله اين مجموعه را با مجموعه قوانين و مقررات سال 1390 مقايسه نمودم كه آن هم در 
دو جلد و مجموعاً در 2572 صفحه به زيور طبع آراسته شده است. معلوم شد كه در سال 1391 

ظاهراً از نظر حجمي به ميزان 36 درصد بيشتر از سال 1390 مقررات وضع نموده ايم. 
به عقب  هر چه  كه  مي گردد  پائين تر مشخص  قوانين سال های  مجموعه  به  گذرا  نگاهی  با 
برمی گرديم از حجم قوانين و مقررات كاسته شده و روند تصويب قوانين و مقررات، نزولی می شود 
تا آنجا كه مثاًل مجموعه قوانين و مقررات سال 1378 جمعاً در 1173 صفحه و محدود به يک جلد 
بوده و مقررات سال های پيش از آن نيز برخالف سال های بعد از 1378 جملگی در يک مجلد به 

چاپ رسيده اند. 
هرچند به نظر می رسد يکی از داليل حجيم شدن مجموعه قوانين سال 1391 خصوصاً در بخش 
تصويب نامه های دولتی، انجام تکاليف مقرر در برنامه ی پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران و تهيه 
و تنظيم آئين نامه های مربوطه و بسته های اجرائی موضوع ماده ی 217 قانون برنامه پنجم می باشد، 
كه به موجب آن كليه وزارت خانه ها مکلف گرديده اند جزئيات برنامه ی 5 ساله خود را جهت تأمين 
بودجه مربوطه در قالب بسته هاي اجرائي به تصويب هيأت وزيران برسانند ليکن صرف نظر از تفريط 
به عمل آمده كه در اجرای قانون برنامه پنجم و توجهاً به اينکه اين قانون در تاريخ 1389/10/15 
به تصويب رسيده و آيين نامه ها و بسته های اجرائی تکليفی برای وزارت خانه ها می بايستی حداكثر 
ظرف شش ماه و در اولين سال اجرای برنامه )1390( به تصويب می رسيده و متأسفانه انجام تکاليف 
به سال دوم اجرای قانون موكول گرديده است، به نظر می رسد بخش های زيادی از مجموعه قوانين 
و مقررات سال 1391 اختصاص به اصاًلحيه ها، ابطاليه و الحاقيه ها و... دارد به طوری كه تعداد 12 
مورد قانون اصاًلح ماده يا موادی از قوانين مصوب قبلی و 21 مورد اصاًلح تصويب نامه ها و 34 
مورد اصاًلح آيين نامه ها و 20 مورد اصاًلح و يا ابطال اساسنامه ها و 61 مورد آراء هيأت عمومی 
ديوان عدالت اداری در جهت ابطال مصوبات دولت، آيين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و 
158 مورد ملغی االثر شدن تصويب نامه های هيأت وزيران در نتيجه تذكرات رئيس مجلس شورای 

اسالمی مشاهده می شود كه حجم اين موارد كمتر از يک مجلد نيست. 
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اينک سؤالی كه مطرح می شود اين است كه:
آيا افزايش قوانين و مقررات و ايجاد يک نظام كاماًل بروكراتيک و درگيركردن همه امور و شئون 
مردم با قانون و ضابطه و آئين نامه و دستورالعمل، امري مطلوب و به نفع مردم و جامعه است يا به 
ضرر آن ها و محدودكننده اختيارات؟ اين سؤالی است كه می بايستی در قالب يک مقاله مفصل به 

ابعاد مختلف آن پاسخ گفته و از زوايای مختلف آن حقوق شهروندی را استخراج و تبيين نمود. 
در اين خصوص به نظر می رسد خالصه ترين پاسخ به اين سؤال، استنتاجی است كه مردم از 
قانون و مقررات می نمايند، مقرراتی را خوب و الزم و موجه و مقررات ديگری را بد و نامناسب و 
غيرموجه می دانند و اجراي آن را با ناراحتي و دلخوري تحمل مي كنند و با فراهم شدن كوچک ترين 

فرصت، قانون »بد« را زير پا مي گذارند. 
و اما ماحصل اين بررسی شکلی و اجمالی نشانگر سه نکته با اهميت است:

اوالً در كشور ما حجم قوانين و مقررات موضوعه بسيار زياد است و به جز مجلس شورای 
اسالمی كه ركن ركين قانون گذاری است، دستگاه های ديگری نيز به موازات اختيارات اساسنامه اي 
خود اقدام به صدور مصوبات می نمايند كه شبيه قانون است و برای آحاد مردم در محدوده های 
در  موازی  اقدامات  از  بارزی  نمونه ی  عالی،  شوراهای  مصوبات  می كند.  ايجاد  تکليف  خاصی 
قانون گذاری است. هر قدر حوزه عمل و فعاليت اين قبيل شوراها محدودتر شده و قانون گذاری 
اختصاصاً توسط قوه مقننه صورت گيرد به نفع مردم و اجتماع است؛ زيرا در تهيه و تنظيم مقررات، 

تعمق و مداقه نسبتاً بيشتری صورت می گيرد. 
دوم آنکه در تنظيم و تصويب مقررات، كارهای كارشناسی عميق و ريشه دار و پژوهش هاي الزم 
صورت نمی گيرد و وضع بخش قابل توجهی از مقررات، ناشی از احساسات زودگذر و نياز ناگهانی 
و حتی در نتيجه وقوع برخی حوادث و حاكميت جو خاص روانی است و معموالً اين قبيل مقررات 
با سعی و خطای بيشتری روبرو بوده و بعدها با جرح و تعديل و اصاًلحيه های بيشتر روبرو می شود. 

به نظر مي رسد تصويب نامه هاي ملغي االثر شده از همين دست مقررات بوده اند. 
سوم آنکه بايد قبول كنيم قانون نويسی يک تخصص است و قانون بايد به شکل مختصر و مفيد 
)جامع و مانع( توسط متخصصين نوشته شده و پيشنهاد شود و به همين جهت استفاده از وكال، 
قضات بازنشسته، اساتيد و حقوق دانان صاحب نظر به عنوان مشاورين دولت و قوه مقننه در تدوين 
و تنظيم لوايح دولت و يا طرح هاي نمايندگان ضرورت داشته و كميسيون هاي تخصصي مجلس نيز 
بايستي از مشاوره حقوق دانان بهره مند گردند، تا بار ديگر شاهد و ناظر تصويب قوانين كوتاه، منجز 
و كامل نظير مواد قانون مدنی ايران باشيم كه در سال 1307 به تصويب رسيده و تاكنون كمترين 

اصاًلحات و الحاقات را داشته است. 
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الف(	صرفاً	جهت	اطالع
و  اسالمی كشور  انتخابات شوراهای  و  قانون تشکيالت و وظايف  از  موادی  اصاًلح  قانون   -1

انتخاب شهرداران در تاريخ 92/1/27 تصويب و در تاريخ 92/2/3 انتشار يافت. 
2- قانون مجازات اسالمی در تاريخ 92/2/1 جهت اجرای آزمايشی به مدت پنج سال تصويب 

گرديد و در تاريخ 92/2/11 به تأييد شورای نگهبان رسيد و در تاريخ 92/3/6 انتشار يافت. 
3- قانون تفسير جزء )1( بند »ب« تبصره 2 ماده ی 76 قانون تأمين اجتماعی در تاريخ 92/2/3 

تصويب و در تاريخ 92/2/26 انتشار يافت. 
4- قانون تمديد مهلت اجرای آزمايشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری 
توسط مجلس شورای اسالمی در تاريخ 92/3/20 تصويب و در تاريخ 92/4/13 انتشار يافت. قانون 

اخبار قوانين و مقررات

به كوشش:	شاهين	نعمت	دوست	حقی
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مذكور ماده واحده ای می باشد كه قانون فوق الذكر مصوب 86/11/3 را به مدت يک سال ديگر 
تمديد می نمايد. 

5- آئين دادرسی كار توسط وزارت كار و امور اجتماعی در تاريخ 1391/11/7 تصويب و در 
تاريخ 92/4/26 منتشر شد. آئين دادرسی انتشار يافته مشتمل بر 116 ماده بوده كه در مقام بيان 

چگونگی تشکيل جلسات مراجع حل اختالف كار می باشد. 
6- قانون تشکيالت و آئين دادرسی ديوان عدالت اداری در تاريخ 1390/9/22 تصويب و در 

تاريخ 1392/5/2 انتشار يافت. 
7- آيين نامه اجرايی مواد 44 و 44 مکرر و 45 قانون خدمت وظيفه عمومی مصوب 1363 در 

تاريخ 92/5/10 توسط هيأت وزيران تصويب و در تاريخ 92/5/15 منتشر شد. 
8- قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392/6/31 

متن	قانون	حمايت	از	كودكان	و	نوجوانان	بی	سرپرست	و	بدسرپرست	
ماده1ـ سرپرستی كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمين نيازهای مادی و معنوی 

آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات اين قانون صورت می گيرد. 
ماده2ـ امور مربوط به سرپرستی كودكان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزيستی كشور 

است كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده می شود. 
ماده3ـ كليه اتباع ايرانی مقيم ايران می توانند سرپرستی كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را 

با رعايت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گيرند. 
ماده4ـ ايرانيان مقيم خارج از كشور می توانند تقاضای سرپرستی خود را از طريق سفارت خانه 
يا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسالمی ايران به سازمان تقديم نمايند. سفارت خانه ها و يا دفاتر 
ياد شده موظفند در اجرای اين قانون، با سازمان همکاری نمايند و سازمان موظف است با حکم 

دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسيدگی نمايد. 
سازمان  از  را  قانون  اين  مشمول  نوجوانان  و  كودكان  سرپرستی  می توانند  زير  افراد  ماده5- 

درخواست نمايند. 
الف- زن و شوهری كه پنج سال از تاريخ ازدواج آنان گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب 

فرزند نشده باشند، مشروط به اينکه حداقل يکی از آنان بيش از سی سال سن داشته باشد. 
ب- زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر اينکه حداقل يکی از آنان بيش از سی سال سن داشته 

باشد. 
ج- دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی كه حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق 

سرپرستی اناث را خواهند داشت. 
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تبصره1ـ چنانچه به تشخيص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجين وجود نداشته 
باشد، درخواست كنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند )الف( اين ماده مستثنی می باشند. 

تبصره2ـ چنانچه درخواست كنندگان سرپرستی از بستگان كودک يا نوجوان باشند، دادگاه با 
اخذ نظر سازمان و با رعايت مصلحت كودک و نوجوان می تواند آنان را از برخی شرايط مقرر در 

اين ماده مستثنی نمايد. 
تبصره3ـ اولويت در پذيرش سرپرستی به ترتيب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و 

دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهايت زن و شوهر دارای فرزند است. 
تبصره4ـ درخواست كنندگان كمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست كنندگانی كه پنجاه 

سال و بيشتر دارند، درشرايط مساوی اولويت دارند. 
تبصره5- در مواردی كه زن و شوهر درخواست كننده ی سرپرستی باشند، درخواست بايد به 

طور مشترک از طرف آنان تنظيم و ارائه گردد. 
ماده6- درخواست كنندگان سرپرستی بايد دارای شرايط زير باشند:

الف- تقيّد به انجام واجبات و ترک محرمات 
ب- عدم محکوميت جزايی مؤثر با رعايت موارد مقرر در قانون مجازات اسالمی 

ج- تمکن مالی 
دـ عدم حجر 

هـ سالمت جسمی و روانی الزم و توانايی عملی برای نگهداری و تربيت كودكان و نوجوانان 
تحت سرپرستی 

وـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل 
زـ صالحيت اخالقی 

ح- عدم ابتالء به بيماری های واگير و يا صعب العالج
ط- اعتقاد به يکی از اديان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 

تبصره1ـ رعايت اشتـراكات دينی مـيان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستی الزامی است. دادگاه 
صالح با رعايت مصلحت كودک و نوجوان غيرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست كنندگان 

مسلمان می سپارد. 
تبصره2ـ درصورتی كه متقاضی سرپرستی، ادعای يافتن طفلی را بنمايد و ادعای وی در دادگاه 
ثابت شود، چنانچه واجد شرايط مندرج در اين قانون برای سرپرستی باشد در اولويت واگذاری 

سرپرستی قرار می گيرد. 
ماده7ـ درخواست كنندگان نمی توانند بيش از دو كودک يا نوجوان را سرپرستی نمايند مگر در 

مواردی كه كودكان يا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای يک خانواده باشند. 
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ماده8- سپردن سرپرستی افراد موضوع اين قانون در صورتی مجاز است كه دارای يکی از 
شرايط ذيل باشند:

الف- امکان شناخت هيچ يک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد. 
ب- پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب ازسوی ولی قهری آنان در قيد حيات نباشند. 

ج- افرادی كه سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صالحيتدار به سازمان سپرده گرديده و تا 
زمان دو سال از تاريخ سپردن آنان به سازمان، پدر يا مادر و يا جد پدری و وصی منصوب از سوی 

ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند. 
دـ هيچ يک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صالحيت 
سرپرستی را نداشته باشند و به تشخيص دادگاه صالح اين امر حتی با ضم امين يا ناظر نيز حاصل 

نشود. 
تبصره1ـ چنانچه پدر يا مادر يا جدپدری كودک يا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری 
مراجعه كنند، دادگاه در صورتی كه آنان را واجد صالحيت الزم ولو با ضم امين يا ناظر تشخيص دهد 
و مفسده مهمی نيز كودک يا نوجوان را تهديد نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعايت حق حضانت مادر 
و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می كند در غير اينصورت حکم سرپرستی ابقاء می شود. 

تبصره2ـ در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر يک از آنان و وجود شرايط، سرپرستی 
به وی واگذار می شود و در صورت تعدد تقاضا و يکسانی شرايط متقاضيان، سرپرست با قرعه 
انتخاب می گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بين اقارب طبقه سوم بدين نحو عمل می شود. 

ماده9ـ كليه كودكان و نوجوانان نابالغ و نيز افراد بالغ زير شانزده سال كه به تشخيص دادگاه، 
عدم رشد و يا نياز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرايط مذكور در ماده )8( اين قانون باشند، 

مشمول مفاد اين قانون می گردند. 
از سوی  يا وصی منصوب  يا جدپدری  از پدر، مادر  ماده10ـ در كليه مواردی كه هيچ يک 
ولی قهری صالحيت سرپرستی را ولو با ضم امين يا ناظر نداشته باشند، دادگاه می تواند مطابق اين 
قانون و با رعايت مواد)1184( و)1187( قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسئوليت قيم 

يا امين مذكور در اين مواد را به يکی از درخواست كنندگان سرپرستی واگذار نمايد. 
ماده11ـ تقاضانامه درخواست كنندگان سرپرستی بايد به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف 
است حداكثر پس از دو ماه نسبت به اعالم نظر كارشناسی آن را به دادگاه صالح تقديم دارد. دادگاه با 
احراز شرايط مقرر در اين قانون و با لحاظ نظريه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمايشی 

شش ماهه اقدام می نمايد. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابالغ می گردد. 
ماده12ـ دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمايشی، در صورت زوال و يا عدم تحقق هر يک از 
شرايط مقرر در اين قانون به تقاضای دادستان و يا سرپرست منحصر يا سرپرستان كودک يا نوجوان 
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و با اطالع قبلی سازمان و هم چنين با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نمايد. 
 ماده13ـ پس از پايان دوره سرپرستی آزمايشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعايت مفاد 
مواد )14( و )15( اين قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابالغ آن به اشخاص مذكور در ماده 

)11( می نمايد. 
سرپرستی  درخواست كننده  كه  می نمايد  صادر  سرپرستی  حکم  صورتی  در  دادگاه  ماده14ـ 
بخشـی از اموال يا حقوق خـود را به كودک يا نوجـوان تحت سرپرستی تمليک كند. تشخيص 
نوع و ميزان مال يا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی كه دادگاه تشخيص دهد اخذ تضمين 
عينی از درخواست كننده ممکن يا به مصلحت نيست و سرپرستی كودک يا نوجوان ضرورت داشته 
باشد، دستور اخذ تعهد كتبی به تمليک بخشی از اموال يا حقوق در آينده را صادر و پس از قبول 

درخواست كننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می كند. 
تبصره- در صورتی كه دادگاه تشخيص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد اين ماده به 

مصلحت كودک يا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می نمايد. 
ماده15ـ درخواست كننده منحصر يا درخواست كنندگان سرپرستی بايد متعهد گردند كه تمامی 
هزينه های مربوط به نگهداری و تربيت و تحصيل افراد تحت سرپرستی را تأمين نمايند. اين حکم 
حتی پس از فوت سرپرست منحصر يا سرپرستان نيز تا تعيين سرپرست جديد، برای كودک يا 
نوجوان جاری می باشد. بدين منظور سرپرست منحصر يا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را 

نزد يکی از شركت های بيمه به نفع كودک يا نوجوان تحت سرپرستی بيمه عمر كنند. 
تبصره- در صورتی كه دادگاه تشخيص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد اين ماده به 

مصلحت كودک يا نوجوان ميباشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می كند. 
به  آن  اداره ی  صورتی  در  دارد  قرار  سرپرستی  تحت  صغير  مالکيت  در  كه  اموالی  ماده16ـ 
سرپرست موضوع اين قانون سپرده می شود كه طفل فاقد ولی قهری باشد و يا ولی قهری وی 
برای اداره اموال او شخصی را تعيين نکرده باشد و مرجع صالح قضائی قيمومت طفل را بر عهده 

سرپرست قرار داده باشد. 
ماده17ـ تکاليف سرپرست نسبت به كودک يا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربيت و نفقه، با 
رعايت تبصره ماده )15( و احترام، نظير تکاليف والدين نسبت به اوالد است. كودک يا نوجوان 
تحت سرپرستی نيز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعايت كند. 
ماده18ـ صدور حکم سرپرستی، به هيچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری كه به موجب قانون 

به كودک يا نوجوان تعلق گرفته يا می گيرد، نمی شود. 
از صندوق های  يا سرپرستان كه مشمول يکی  ماده19ـ در صورت فوت سرپرست منحصر 
بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گرديده و تا 
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تعيين سرپرست جديد از مزايای مستمری وظيفه بازماندگان برخوردار خواهند شد. 
ماده20ـ در صورت فوت يا زندگی مستقل و جدايی هر يک از سرپرستان يا وقوع طالق بين 
آنان، دادگاه می تواند با درخواست سازمان و با رعايت مفاد اين قانون، سرپرستی كودک يا نوجوان 
بالغ در اين خصوص  را به يکی از زوجين يا شخص ثالث واگذار نمايد. رعايت نظر كودكان 

ضروری است. 
ماده21ـ شخصی كه سرپرستی افراد تحت حمايت اين قانون را بر عهده می گيرد از مزايای 
حمايتی حق اوالد و مرخصی دوره مراقبت برای كودكان زير سه سال )معادل مرخصی دوره زايمان( 
بهره مند می باشد. كودک يا نوجوان تحت سرپرستی نيز از مجموعه مزايای بيمه و بيمه های تکميلی 

وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد. 
ماده22ـ پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال 
و اداره بهزيستی مربوط ابالغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی كودک يا 
نوجوان تحت سرپرستی و هم چنين مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست يا 
زوجين سرپرست وارد كند. هم چنين اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جديدی برای كودک 
يا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست يا زوجين سرپرست صادر و در 
قسمت توضيحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدين واقعی وی را در صورت 

مشخص بودن، قيد نمايد. 
تبصره1ـ اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هويت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی 

حفظ نمايد. 
تبصره2ـ كودک يا نوجوان تحت سرپرستی می تواند پس از رسيدن به سن هجده سالگی، صدور 
شناسنامه جديدی را برای خود با درج نام والدين واقعی در صورت معلوم بودن، يا نام خانوادگی 

مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدين واقعی، از اداره ثبت احوال درخواست نمايد. 
تبصره3ـ اجرای اين ماده به موجب آيين نامه ای است كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور و 
با همکاری سازمان تهيه می شود و ظرف سه ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون به تصويب 

هيأت وزيران می رسد. 
 ماده23ـ صدور گذرنامه و خروج كودک يا نوجوان تحت سرپرستی از كشور منوط به موافقت 
سرپرست منحصر يا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر كارشناسی سازمان با 

رعايت مصلحت، اتخاذ تصميم می نمايد. 
تبصره1ـ چنانچه خروج از كشور در دوره آزمايشی باشد، سرپرست منحصر يا سرپرستان بايد 
تضمينی مناسب جهت بازگشت كودک يا نوجوان تا پايان دوره آزمايشی، به دادستان بسپارد. ضمنًا 
سازمان مکلف است به طريق اطمينان بخشی در مورد رعايت حقوق كودک يا نوجوان در خارج از 
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كشور اقدام الزم را به عمل آورد. 
تبصره2ـ در صورتی كه مسافرت كودک يا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج 
تمتع؛ مفاد اين ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست يا سرپرستان در هر حال بايد موضوع را به سازمان 

و دادستان اطالع دهند. 
ماده24ـ دادستان و سازمان درصورتی كه ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمايند، مراتب 

را به دادگاه صالح اعالم می كنند. 
ماده25ـ حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر كارشناسی سازمان، در موارد زير فسخ می شود: 

الف- هر يک از شرايط مقرر در ماده )6( اين قانون منتفی گردد. 
ب- تقاضای سرپرست منحصر يا سرپرستان در صورتيکه سوء رفتار كودک يا نوجوان برای هر 

يک از آنان غيرقابل تحمل باشد. 
ج- طفل پس از رشد با سرپرست منحصر يا سرپرستان توافق كند. 

دـ مشخص شدن پدر يا مادر يا جد پدری كودک يا نوجوان و يا وصی منصوب از سوی ولی 
قهری در صورتی كه صالحيت الزم برای سرپرستی را ولو با ضم امين يا ناظر از سوی دادگاه، دارا 

باشند. 
ماده26ـ هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآيد، بايد مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح 
اعالم نمايد. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعالم تا با 
حصول شرايط اين قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و يا فسخ آن اتخاذ تصميم 

نمايد. 
تبصره- ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزند خوانده ممنوع 
است مگر اينکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، اين امر را به مصلحت فرزند خوانده 

تشخيص دهد. 
ماده27ـ در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعيين سرپرست يا سرپرستان جديد تغييری 

در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت. 
 ماده28ـ افرادی كه قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستی قرار گرفته اند، مشمول مقررات 

اين قانون می باشند. 
ماده29ـ كسانی كه افراد واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون به صورت غيرقانونی تحت 
سرپرستی قرار داده اند، مکلف هستند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تحت نظارت 
سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تعيين تکليف نمايند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء 

شده غيرقانونی بوده و پيگرد قضايی خواهد داشت. 
ماده30ـ افرادی كه بنابه داليل موجه و يا تحت شرايط خاص، سرپرستی كودک يا نوجوانی را 
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حداقل يک سال پيش از سپردن به سازمان، عهده دار بوده اند با دارا بودن شرايط مقرر در اين قانون، 
نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند. 

 ماده31ـ ارائه مدارک و اطالعات مربوط به كودک يا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست 
دادگاه  اجازه  و  نوجوان  يا  كودک  مصلحت  رعايت  با  درصورت ضرورت،  سرپرستان صرفاً  يا 

امکان پذير است. 
ماده32ـ دادگاه صالح برای رسيدگی به امور مربوط به نگهداری كودكان و نوجوانان بی سرپرست، 

دادگاه محل اقامت درخواست كننده است. 
ماده33ـ در كليه مواردی كه به موجب اين قانون توسط دادگاه صالح برای كودكان و نوجوانان 
سرپرست تعيين می گردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأی را جهت اطالع به سازمان ارسال نمايد. 

سازمان موظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به اين دسته از افراد نظارت كند. 
ماده34ـ اعتراض به آراء صادره تابع قوانين و مقررات جاری و آيين دادرسی حسب مورد 

خواهد بود. 
افرادی كه سرپرستی  به منظور راهنمايی و مشاوره  بهزيستی موظف است  ماده35ـ سازمان 
كودكان و نوجوانان را عهده دار می شوند، اقدام به ايجاد دفتر مشاوره دينی مربوط به امور فرزند 
خواندگی با همکاری مركز مديريت حوزه علميه نمايد. واگذاری سرپرستی كودكان و نوجوانان 

منوط به تأييد دفتر مذكور خواهد بود. 
ماده36ـ به منظور انجام صحيح مسئوليت پذيرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی 
كودكان بی سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزيستی كشور و اختيار واگذاری سرپرستی آنان 
به خانواده های واجد شرايط و مؤسسات، آيين نامه های اجرائی اين قانون با پيشنهاد وزارت خانه های 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دادگستری و كشور ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه 

می شود و به تصويب هيأت وزيران می رسد. 
ماده37ـ بند)3( ماده)4( قانون تأمين زنان و كودكان بی سرپرست مصوب 8/24/ 1371 و قانون 

حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353/12/29 لغو می گردد. 
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم 
مهرماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شورای اسالمی تصويب شد و در تاريخ 1392/7/10 

به تأييد شورای نگهبان رسيد. 
رئيس مجلس شورای اسالمی علی الريجانی

ب(	آرای	وحدت	رويه:
1- رأی وحدت رويه شماره ی 729 هيأت عمومی ديوان عالی كشور در خصوص تعيين مرجع 
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صالح در باب رسيدگی به جرايم رايانه ای 
نظر به اين كه در صالحيت محلی، اصل صالحيت دادگاه محل وقوع جرم است و اين اصل 
در قانون جرايم رايانه ای نيز مستفاد از ماده ی 29 مورد تأكيد قانون گذار قرار گرفته، بنابراين در 
جرم كالهبرداری مرتبط با رايانه هرگاه تمهيد مقدمات و نتيجه حاصل از آن در حوزه های قضايی 
مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی كه بانک افتتاح كننده حساب زيان ديده از بزه، كه پول به طور 
متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه ی آن قرار دارد صالح به رسيدگی است. بنا به مراتب آراء شعبه 
يازدهم و سی و دوم ديوان عالی كشور كه براساس اين نظر صادر شده به اكثريت آراء صحيح و 
قانونی تشخيص و تأييد می گردد. اين رأی طبق ماده ی 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. 
2- رأی وحدت رويه ی شماره ی 730 هيأت عمومی ديوان عالی كشور، موضوع قانون حاكم در 
زمان تغيير كاربری اراضی ماده ی 3 )اصاًلحی 85/8/1( قانون حفظ كاربری اراضی و باغ ها مصوب 
1374/3/31 كه دادگاه ها را مکلف كرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان يا متصرفاًن اراضی 
و باغ های موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره 
1 اصاًلحی مورخه 85/8/1 ماده ی 1 قانون اقدام به تغيير كاربری نمايند حکم بر قلع و قمع بنا 
نيز صادر نمايد. با توجه به اين كه قلع و قمع بنا جزء الينفک حکم كيفری است نسبت به جرايم 
واقع شده پيش از الزم االجرا شدن آن ماده حاكميت ندارد. بنابراين رأی شعبه ششم دادگاه تجديدنظر 
استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانونی تشخيص می شود. اين رأی 
طبق ماده 270 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری در موارد مشابه برای 

شعب ديوان عالی كشور و دادگاه ها الزم االتباع است. 
3- رأی وحدت رويه شماره 731 هيأت عمومی ديوان عالی كشور در خصوص تعيين مرجع 

اظهارنظر در مورد آزادی مشروط
بر اجرای احکام قطعی و الزم االجراست و  ناظر  پيشنهاد آزادی مشروط  به  مقررات مربوط 
اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی االصول با دادگاه صادركننده ی حکم قطعی )اعم از 
بدوی، تجديدنظر است( خواهد بود. همچنان كه در مقررات نيز آزادی موضوع ماده ی 57 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1392 نيز اين امر مورد تصريح قرار گرفته است. لذا رأی شعبه نوزدهم 
دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدی كه با اين نظريه انطباق دارد، صحيح و قانونی تشخيص 
می گردد. اين رأی مطابق ماده ی 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. 
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س1-	لطفًا	ضمن	معرفی	خود،	بيوگرافی	و	مختصری	از	پيشينه	خانوادگی	و	سابقه	تحصيلی	
خود	را	برای	خوانندگان	راه	وكالت	بيان	فرماييد.

ج1- بنده، سيّد حسين سيد رودباری،  در 25 مهرماه 1309 در شهرستان « رشت متولد شده ام پدرم 
بازرگان و در كار تهيه انواع چوب و استحصال از جنگل فعاليت داشته و جد پدری من مرحوم آيه اهلل 
حاج سيد حسن رودباری و جد مادريم آيه اهلل حاج شيخ محمدصادق خرگامی معروف به مدرس 
گيالنی بوده اند كه بخصوص مرحوم خورگامی از اجله علمای بلد و در مسجد خيابان انقالب )حاجی 
آباد( جلسات تدريس داشتند و هر وقت به آنجا مراجعه می كردم می ديدم كه عده ای از طالب علوم 
دينی در آن حوزه به تحصيل اشتغال دارند و مشوق من در تحصيل حقوق، آن مرحوم بودند علت اين 
تشويق و ترغيب، داستان جداگانه ای دارد كه شرح آن در اين مختصر ممکن نيست. در سال 1329 

وارد دانشگاه حقوق دانشگاه تهران كه آن زمان يگانه مرجع تحصيالت عاليه در اين رشته بود شدم.

س2-	ممكن	است	خالصه	ای	از	سوابق	قضائی	و	نيز	علت	عالقه	تان	به	اشتغال	در	كسوت	قضا	
را	جويا	شويم؟	

ج2- بله حتماً. در خرداد ماه 1333 در دادگستری شهرستان رشت به عنوان تقريرنويس دادگاه 
صلح، خدمت من آغاز شد و تمام مدت خدمت 28 ساله قضائی من در شهرستان رشت سپری شد. 
سمت هايی كه بعد از طی دوره كارآموزی و موفقيت در اختبار به عهده  داشته ام به ترتيب: دادرس 
دادگاه شهرستان، رئيس شعبه دوم دادگاه شهرستان، مستشار دادگاه استان، رئيس شعبه دوم دادگاه 
استان، رياست دادگاه حمايت خانواده و در طول خدمت، عضويت در كميسيون های كار و دارائی 
و عضويت در شورای آموزش و پرورش استان، هيأت نظارت ثبت و عضويت در شورای استان را 
به عنوان معتمد محل دارا بودم. علت عالقه من به شغل قضاوت عالوه بر ذوق و تمايل شخصی، 
استقاللی بود كه در اشتغال به قضاوت از جهت آزادی اظهار عقيده و تأمين خاطر وجود داشت، 
چون اگر امنيت شغلی برای قاضی وجود نداشته باشد نمی توان از او انتظار داشت با بی طرفی و به 

دور از اعمال نفوذ ها داوری كند.

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

اين	شماره:	سيّد	حسين	سيد	رودباری مدارا، مروت، مماشات

پيشكســوتان
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س3-	آيا	ممكن	است	مقايسه	ای	از	دادرسی	های	سابق	و	امروز	ارائه	دهيد؟
ج3- در خصوص مقايسه دادرسی های گذشته و كنونی بايد عرض كنم در شهرستان رشت ابتدا 
سه شعبه شهرستان وجود داشت كه در اواخر به چهار شعبه افزايش يافت. سه شعبه حقوقی و 
يک شعبه دادگاه جنحه بود. دادگاه استان يا تجديدنظر هم به همين صورت بود كه بعداً به چهار 
شعبه حقوقی و كيفری و يک شعبه دادگاه جنائی افزايش يافت. تعداد شعب مثل امروز زياد نبود. 
دادگستری در واقع چه از لحاظ تعداد پرسنل و چه از جهت تشکيالت، بسيار محدود بود. وضعيت 
امروز  با وضع سابق قابل مقايسه نيست ممکن است تصور شود كه جمعيت مملکت دو برابر شده 
ولی توسعه تشکيالت قضائی شايد بيش از ده برابر است. مضافاً اينکه حوزه ی قضائی دادگستری 
رشت در سابق بسيار وسيع بوده ولی در حال حاضر بخش هايی از آن جدا شده؛ مثل كوچصفهان، 

خمام، سنگر و شفت كه هر يک دارای دادگستری مستقلی می باشند.
معذلک مشاهده می كنيم كه متوليان امر، امروزه درصدد توسعه تشکيالت و استخدام عده ی 
بيشتری هستند. می شود اين گونه نتيجه گرفت كه كار اجرای قانون و استقرار عدالت با توسعه 
تشکيالت و در اختيار گرفتن مؤسسات جديد و استخدام قضات به سامان نمی رسد. مشکل از جای 
ديگر آغاز می گردد كه متأسفانه دانسته يا ندانسته به آن توجه نمی شود. اجازه بدهيد درباره اين سؤال 

به همين مختصر بسنده كنم.

س4-	نظر	شما	در	مورد	سطح	دانش	و	تجربه	اعضاء	جامعه	وكالت	و	نيز	ديدگاه	تان	در	مورد	
رفع	كاستی	های	احتمالی	چيست؟

ج4- در خصوص سطح دانش و تجربه اعضای جامعه وكالت بايد عرض كنم؛ برای ورود به جامعه 
قضاوت يا وكالت حداقل داشتن درجه ليسانس ضرورت دارد ولی فراموش نکنيم كه در هر يک از 
رشته های علوم مثل پزشکی و حقوق و امثال آن ها آنچه در دانشکده ها تدريس می شود بخش های 
تئوريک و به اصطالح آكادميک موضوع است ولی وقتی شما وارد كار اجرايی می شويد تجربه، 
ارتباط شخصی، مسائل و معضالت محلی و اجرائی در نتيجه كار شما مؤثر است نه فقط تحصيالت 
دانشگاهی. اگر سطح تعليم در دانشگاه ها در حد الزم نباشد و فاقد تجربه عملی هم باشيد معلوم 
است كه حاصل كار شما رضايت بخش نخواهد بود. من دوره قديم مجله كانون وكالء را در اختيار 
دارم شما بعد از مراجعه به هر شماره احساس می كرديد كه موضوع تازه ای بر شما كشف شده 
و بر اطالعات و معلومات شما كه در نتيجه كار شما تأثير خواهد داشت اضافه شده است. من 
زمانی عضو كميسيون كارآموزی كانون گيالن بودم. در اختبار، همان مسائل حقوقی مثل امتحانات 
دانشکده حقوق مطرح می شد. به نظر بنده يک وكيل دادگستری بايد به يک زبان خارجی تسلط 
داشته باشد تا حداقل در رشته خودش بتواند از متن حقوقی كه به آن زبان نوشته شده استفاده نمايد. 
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آيا نبايد موضوعی را مطرح كرد و از داوطلب وكالت خواست كه در آن باره يک متن يا اليحه تهيه 
كند؟ آيا وكيل دادگستری نبايد قدرت بيان و توضيح و توجيه مطالب داشته باشد، قاضی و وكيل را 
بر اساس معيارها و مالک هايی كه از قديم وجود داشته انتخاب می كنيم ولی توانائی های فردی او را 

در آن قسمت كه مورد نياز شغلی اوست آزمايش نمی كنيم.
در مورد قضاوت هم به همين صورت است. تنوع مسائل و مشکالت به شکلی است كه كار 
قضاوت )به مانند وكالت( به صورت رشته های تخصصی درآمده؛ امور مالياتی، بانکی، گمركی، 
امالک يا تابعيت و مهاجرت و امثال آن ها بسيار است كه احاطه به همه آن ها از ظرفيت يک قاضی 
)يا وكيل( خارج است. بسيار ديده شده كه كسی مثاًل با سمت دادياری استخدام شده بعد از مدتی 
به عنوان بازپرس يا دادستان خدمت كرده و از آنجا به مستشاری يا رياست دادگاه تجديدنظر گماشته 

شده و از او می خواهند كه در پرونده حقوقی با پيچيدگی های خاص خودش قضاوت كند!

س5-	نظرتان	در	مورد	اليحه	وكالت	و	چالش	مهمی	كه	جامعه	وكالت	با	آن	مواجه	است	
چيست؟

ج5- در مورد اليحه يعنی پيش نويس قانون وكالت بايد عرض كنم كه من هميشه با ايده ی تشکيل 
كانون های استانی مخالف بوده ام. در ايران اتحاديه ها، سنديکاها و كانون هايی كه متکی به دولت 
نيستند به مصلحت خودشان است كه متمركز باشند. تجزيه كانون اصلی، تمركز را از بين برده و 
نوعی خودمختاری ايجاد كرده و خودمختاری و تجزيه اگر خواسته استقالل را منتفی نکند قطعًا 
موجب تضعيف آن است و روشن است كه وقتی كانون محلی شد بيشتر تحت تأثير و نفوذ عوامل 
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ذی نفوذ محلی قرار خواهد گرفت.
اجازه بدهيد از توضيح بيشتر خودداری كنم. چون قباًل مجازات گفته های نسنجيده را تحمل 
كرده ام؛ خاطرات ماندگار از دوران قضاوت و وكالت زياد دارم كه تفصيل آن ها در اين نوشتار 

نمی گنجد. چون خواسته شد وظيفه دارم به اين پرسش پاسخ دهم.

س6-	مايل	هستيد	مصاحبه	با	بيان	خاطره	ای	ماندگار	و	آموزنده	برای	وكالی	جوان	از	دوران	
اشتغال	شما	در	كسوت	قضاوت	يا	وكالت	پايان	يابد.

 ج6-عرض می كنم كه زمانی من و مرحوم حسن جعفری قاضی شريف و پاكدامن دادگستری عضو 
هيأت نظارت ثبت استان بوديم. مرحوم ده بزرگی مدير كل ثبت بود. من عضو اصلی بودم و مرحوم 
جعفری عضو علی البدل در پرونده های مطروحه شد مربوط به اراضی ساحلی خشکبيجار كه همه 
اكنون پرونده و سوابق آن در ثبت الهيجان موجود است. معلوم شد با تصويب نامه هيأت وزيران 
چهارصد و پنجاه هکتار از اراضی ساحلی را به رايگان به تيمساران سپهبد فردوست رئيس بازرسی 
شاهنشاهی آن زمان و سپهبد نصيری رئيس وقت اطالعات و امنيت كشور داده اند. هنگام پياده كردن 
نقشه معلوم شد كه زمين كمتر از ميزان مصوب است چون نمی توانند در دريا پيشرفت كنند و حتمًا 
بايد اين مصوبه اجرا می شد، بنابراين بايد از اراضی داخل ده كه جملگی سند مالکيت و نقشه ثبتی 
و متصرف دارد تأمين و جبران بشود و قسمتی از امالک و متصرفاًت اشخاص را به زمين ساحلی 
موجود اضافه كنند تا منظور آقايان تأمين بشود. مدير ثبت هم برای انجام اين كار در فشار بوده و از 

مركز برای انجام كار تأكيد می شد و من موافق نبودم. مرحوم جعفری هم با من موافق بود.
باألخره يک روز نماينده تيمساران كه از ذكر نامش معذورم مراجعه كرد و به من گفت؛ به آقايان 
گفته اند كه شما مانع انجام كار هستيد. گفتم: من نظر خودم را اعالم می كنم ساير اعضای هيأت هم 
در اظهارنظر آزاد هستند. گفت: شما چرا مخالفت می كنيد؟ گفتم: می ترسم. چون مخالف قانون 
است كه اسناد مالکيت را با تصويب نامه باطل كنيم، ما چنين اختياری نداريم. گفت: يعنی می خواهيد 
اين درخواست را رد بکنيد؟ گفتم: رد هم نمی كنيم.گفت: چرا؟ گفتم: از رد اين درخواست هم 
می ترسيم و واهمه داريم. گفت: ميل داريد به تهران منتقل بشويد؟ گفتم: تمايل ندارم. گفت: به 
اين صورت كه نمی شود باألخره بايد راه حلی پيدا كرد. گفتم: راه حل آسان است. پرسيد راه حل 
چيست؟ عرض كردم: هر دو نفر ما را از اين كميسيون معذور بداريد و حکم ما را برای عضويت 
در هيأت نظارت ابطال و ديگران را كه اطاعت و شجاعت آنان بيشتر است مأمور بفرماييد. بعد از 
يک هفته، ابالغ من و مرحوم جعفری باطل شد و اشخاص ديگری را برای اين كار در نظر گرفتند!

در پايان، برای همه مخاطبين اين نشريه آرزوی سالمتی و موفقيت می كنم.




