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سخن سردبير
بنام آنکه جان را فکرت آموخت

»	اِّن	آثاُرنا	تَّدّل	َعَلينا	بَعَد	اُنُظروا	اِلی	اآلثار«
1- در ماه های شهريور 93 و فروردين 94، جامعه ی حقوقی كشور، دو چهره ی نامدار و فرهيخته ی 
عرصه ی حقوق مدنی و كيفری را از دست داد: الف- دكتر اميرناصر كاتوزيان كه خود را سرباز 
عدالت می خواند و به حق، پدر علم حقوق نوين ايران بود. ب- دكتر محمود آخوندی استاد صاحب 

قلم و محقق گرانقدر حوزه ی آئين دادرسی كيفری.
ويژگی مشترک هر دو استاد، تجربه ی خدمت طوالنی در عدليه درشغل خطير قضا و سپس 
ورود به عرصه ی تدريس ضمن اهتمام پيوسته به امر تحقيق بود. برجسته ترين كار تحقيقی مرحوم 
دكتر آخوندی جدای از آثار علمی ارزشمند وی خصوصاً مقاالت و نقدهای علمی و تخصصی، 
مجموعه ی 10 جلدی آئين دادرسی كيفری اوست كه طی آن به نحوی كه خود تصريح نموده: »... 
سعی شد آئين دادرسی كيفری به گونه ای كه بايد باشد و نه به صورتی كه وجود دارد....« برای 

مخاطبين يعنی دانشجويان و اهل تحقيق، تبيين گردد.
و اما سخن گفتن از مرحوم استاد كاتوزيان، مجال بيشتری می طلبد. زيرا ذكر فراز و نشيب 
زندگی پربار اين نخستين فارغ التحصيل دكترای حقوق دانشگاه تهران با رساله ی مشهور »وصيت« 
فرصت  محتاج  می شود،  شناخته  آموزش  و  تحقيق  اصلی  مرجع  و  منبع  يک  به عنوان  هنوز  كه 

موّسع تری است.
آن چه وجه مثبت شخصيت مرحوم استاد را برجسته تر جلوه می دهد، جدای از شوق و ذوق 
وافر وی در فراگيری دانش حقوق خصوصاً در عرصه ی فقه به عنوان اصلی ترين منبع حقوق مدنی 
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ايران، اهتمام مجدانه به انتقال بی دريغ آموخته هايش به دانشجويان بود. مثال بارز مدعا، مجموعه ی 
آثار استاد به ويژه دوره ی حقوق مدنی ايشان است كه شاخص ترين آن، تبيين عالمانه ی مياحث در 
لباس استدالل های علمی و تخصصی است. اين رويکرد در حقيقت مبين اين واقعيت است كه در 

لسان حقوق. »اثبات و دليل اثبات1«، با استدالل مبتنی بر حق و قانون، ميسر نمی شود.
طرفه اين كه كار معظم تدوين مجموعه ی ارزشمند حقوق مدنی، در دوره ی ده ساله ای تکميل 
شد كه استاد به حکم ناحق متوليان وقت دانشگاه تهران، باالجبار به قول خود از كانون بيان ) علم و 
عدالت( -دانشگاه- كنار گذاشته شده بود! اين فترت ده ساله اگرچه متعاقب اعاده حيثيت از استاد و 
نتيجتا بازگشت محترمانه ی ايشان به عرصه تدريس و آموزش، خاتمه يافت، ولی آن بی حرمتی در 
حق دانشمند آزاده ای كه از جمله شخصيت های تدوين كننده ی اولين پيش نويس قانون اساسی بعد 

از انقالب بود را هرگز نمی توان به نسيان سپرد.
به هرحال، به حکم آن كه قدر و قرب آدميان در اجلی مثال، آثار نيک به جا مانده از آن هاست، 

عنوان صدر مقاله، مصداق بارز مورد بحث و اين بيت بلند شيخ اجل ا ست:
دولت جاويد يافت هر كه نکو نام زيست       كز عقبش ذكر خير، زنده كند نام را
وصف ترا گر كنند ور نکنند اهل فضل       حاجت مشاطه نيست، روی دالرام را

روحشان شاد و يادشان جاويدان

2-	استقالل	در	اغماء
در هجمه ی نفس گير ريزگردها و تعقيب و گريز دانه ريز و دانه درشت ها؛! و نيز در متن حركت 
مدبرانه ی دولت محترم در سياست خارجی به منظور رفع برخی سوء تفاهمات در عرصه جهانی 
در هجوم سيالب گونه ی  از يک سو و همچنين  اقتصادی  از مشکالت  برون رفت كشور  جهت 
پيامک های تبليغاتی پيمانکاران همراه اول و دوم كه مدت هاست خواب راحت از چشمان »مشتركين 
با  از هر قسم نظارت،  پنهان و بدون احساس نگرانی  پناه مصونيتی  در  گرامی«! ربوده و ظاهراً 
ورود خودسرانه به حريم خصوصی خطوط همراه شهروندان، كماكان و همچنان به نقض حقوق 
شهروندی افراد مشغولند، تجديدمطلع تحديد بی مناسبت و سؤال برانگيز استقالل كانون های وكالء 
و وكالء طی اليحه ی موسوم به )قانون جامع وكالت(، جامعه ی وكالت را نگران و بهت زده كرده 

است.
البته جامعه ی وكالت در نتيجه ی سوءتفاهماتی نابجا و برخی تعبيرهای نادرست از ) استقالل ( 
و با اين استدالل نادرست كه وكيل مستقل، از دايره ی رصد و مراقبت حاكميت خارج، فلذا محتاج 

1. يکی از آثار استاد
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نظارتی همه جانبه است«!!!! ظرف بيش از سه دهه ی اخير، محدوديت های عينی عديده ای را تجربه 
كرده است. تا آنجا كه فرشته ی عدالت در بسيار مواقع ناچار می شد كه فقط با يک بال شکسته در 

موضع حق بنشيند.2
اين محدوديت ها از اخراج كانون وكالی مركز از كاخ دادگستری در سال 58 گرفته تا فترت 13 
ساله و تعليق انتخابات آن با مديريت انتصابی از 1363 تا 1376 يعنی تا مقطع تصويب قانون كيفيت 
اخذ پروانه ی وكالت كه در واقع، آغاز نخستين مصادره ها از حقوق محصله و مکتسب جامعه ی 
وكالت بر اساس )اليحه قانونی استقالل كانون های وكالء مصوب 1333/12/5( بود شروع شده و 

متأسفانه سيالب گونه همچنان ادامه دارد!
همه می دانيم كه هويت مستقل صنفی كانون های وكال و همچنين وكالء، با تصويب اليحه ی قانونی 
استقالل كانون های وكال، شکل گرفت. ولی نکته ی پديد آمده از قانون )كيفيت اخذ...(موجب شد كه 
بخش مهمی از )استقالل( كانون ها مصادره و از جمله، حق تعيين صالحيت نامزد های انتخابات هيأت 
مديره ی كانون های وكال و همچنين اتخاذ تصميم در خصوص پذيرش كارآموزان وكالت از كانون ها 

سلب و تعيين تکليف راجع به آن به اظهارنظر دستگاه قضا موكول گردد.
با اين همه، وكالء و كانون های متبوع در متابعت از تکليف ذاتی خويش در عمل به قانون در 
جهت تمشيت امور كالن صنفی خود، ضمن اجرای قانون فوق طبق روال و رويه ی گذشته همچنان 
در طريق ارتباط سازنده با مراجع قضائی گام برمی دارند. ولی دغدغه و چالش نگران كننده ی امروز 
كانون ها همان طور كه گفته شد، اليحه ی قانونی موسوم به )قانون جامع وكالت( می باشد كه در تقابل 

مستقيم با استقالل نهاد وكالت يعنی فلسفه ی وجودی كانون های وكال و وكالست.
از وكيل و  قبلی، تعمداً وصف )مستقل(  اين اليحه كه طی آن برخالف پيش نويس های  در 
كانون های وكال حذف شده، حتی مقررات مالی كانون ها كه با قدمتی بيش از شش دهه خودكفا و 
غير وابسته مانده، دستخوش تغيير و وابستگی قرار گرفته است. به عالوه، قطع نظر از تغيير تركيب 
سؤال برانگيز اعضاء دادسرا و دادگاه انتظامی وكالء، در شرايطی كه اكثريت اعضاء مراجع مذكور 
متشکل از قضات دادگستری است و در تركيب پيش بينی شده، وكالء در اقليت محض اند، به شرح 
تبصره های ماده ی 65 قانون مرقوم، در مورد ميزان و شرايط تنظيم قرارداد حق الوكاله، جرم انگاری 
شده و در تضييقی تأسف بارتر، حتی عدم ارائه ی نسخه ای از قرارداد مزبور توسط وكيل به دادگاه و 
يا دارائی، جرم تلقی و وكالء ازين جهات تحت عنوان »تحصيل مال نامشروع«!! مستوجب تعقيب 
كيفری اعالم شده اند!! شايد باز هم بايد خوشبين بود و فرض را بر اتفاقی بودن اين تضييقات و 
بی توجه به تبعات جرم انگاری هايی گذاشت كه غفلتاً و نادانسته متوليان قانونی دفاع را هدف قرار 

2. اشاره ای سمبليک به مصوبه ی مورخ 70/7/11 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام كه وكال را » در موضع دفاع از تأمينات و 
احترام شاغلين شغل قضا برخوردار می داند« و اين باور جمعی مقرون به واقع جاری كه :» وكيل و قاضی، دو بال فرشته ی عدالت اند.«
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داده!، ولی جامعه ی وكالت حق دارد سؤال كند: در شرايط وجود بی شمار بنگاه ها، شركت ها و 
مؤسسات مالی )ال يَُعدُّ  َوال يُحصی( و ذاتا تجاری در كشور، هدف قرار دادن اعضاء يک تشکيالت 

صنفی خدماتی و قانونی شناخته شده، به چه مناسبت و  چرا؟!
در اليحه همچنين اتخاذ تصميم راجع به صالحيت وكالء به هيأتی ايضاً متشکل از قضات 
دادگستری موسوم به )هيأت نظارت( محول شده كه در فرض رد صالحيت، تشخيص هيأت مزبور 

بدون پيش بينی حق اعتراض برای فرد رد صالحيت شده، قطعی و الزم االجراست.
ظريفی در يک مصاحبه گفته بود: »كانون های وكال و وكال با حاكميت مشکلی ندارند، بلکه 
حاكميت است كه احتماال با كانون ها و وكالء مشکالتی دارد«3 البته اجلی مثال صدق مطلب، همين 
قانون جامع وكالت است كه در فرض تصويب و در عالم واقع، ضمن زوال استقالل كانون های 
وكالء و وكال، دادرسی های عادالنه را نيز دست خوش مخاطرات جديد قرار خواهد داد، زيرا وكيل 
دولتی وابسته به منابع قدرت، كه علی الدوام در نگرانی احضار، استنطاق و احتماالً رد صالحيت 
به موجب رأی قطعی )هيأت نظارت ( به سر می برد، و قبول بدون صالح ديد يا صواب ديد هر پرونده، 
نفساًٌ  و بالقوه می تواند )عدم صالحيت( وی را در پی داشته باشد، چگونه قادر خواهد بود كه 
به عنوان وكيل آزاد و مستقل در موضع دفاع، حقوق موكل خود را احقاق نمايد؟ و اين واقعيت تلخ 

و نگران كننده است كه قانون مرقوم را در عمل به )قانون مانع وكالت( تبديل خواهد كرد.
از اظهار نظر كميسيون های تخصصی و طرح در  اين كه اليحه قبل  به  با توجه  علی ای حال، 
جلسه ی علنی، فعاًل مدتی ست كه به منظور بحث و بررسی در اختيار مركز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی است، انتظار بحق جامعه ی وكالت كشور از نمايندگان محترم اين است كه در 
بررسی اليحه، دغدغه های كانون های وكالء و وكالء و همچنين جايگاه نهاد وكالت  به عنوان يک 
تشکيالت صنفی مستقل و تضمين كننده ی دادرسی های عادالنه را در نظر گرفته و مانع شوند وكيل 
مدافع كه بايد در كنار موكل و فقط رابط بين او و دستگاه قضا باشد، به عاملی وابسته و متکی به 

حاكميت تبديل شده و عماًل در مقابل موكل قرار گيرد.

والسالم

3. بهمن كشاورز )رياست محترم اتحاديه ی سراسری كانون های وكالی دادگستری ( مصاحبه با نشريه ی منشور )نشريه ی داخلی 
كانون وكالی دادگستری فارس و كهگيلويه و بوير احمد( شماره 23-سال 3- بهمن 93
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مريم	اپكچيان	عسكری

بررسی مجازات تکميلی وتطبيق آن با نهادهای كيفری مشابه

-	دانش	آموخته	كارشناسی	ارشد	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی	واحد	علوم	و	تحقيقات	گيالن

شوم  پديده  عنوان  به  جرم 
هرجامعه از ديرباز و از زمان ظهور 
و  داشته  وجود  اجتماعی  زندگی 
ذهن هر اجتماع را به خود مشغول 
پيدايش جرايم،  تبع  به  است.  كرده 
جوامع مختلف در پی از بين بردن 
و  افتادند  مجرمانه  پديده های  اين 
مناسب  راهکار  عنوان  به  مجازات 
جرايم  بردن  بين  از  جهت  در 
انتخاب گرديد )پرادل، 16: 1386(.
به جرأت می توان گفت كه جرم و 
در  جوامع  تمام  همراه  به  مجازات 
و  است  داشته  وجود  تاريخ  طول 
تمامی جوامع بشری در تمام ادوار 
تاريخ برای حفظ بنيان خود مجبور 
به ايجاد نظم بوده اند و برای ايجاد 
جز  چاره ای  جوامع  اين  در  نظم 
نداشته اند.  مجازات  و  جرم انگاری 
اولين  اصلی  هدف  و  بارز  ويژگی 
مثل  به  مقابله  و  انتقام  مجازات ها، 
بود. البته ناگفته نماند كه اين ويژگی 
در دوره های بعد با تعديل همراه بود 
و تا به امروز نقش انتقام كمرنگ تر 
بر همين اساس  قبل شده است.  از 
تاريخ تحوالت حقوق  حقوق دانان، 
كيفری را به سه دوره تاريخی انتقام 
خصوصی، تعديل نسبی دوره انتقام 

خصوصی و تعديل كلی دوره انتقام 
كرده اند  تقسيم بندی  خصوصی، 
پس  و  تدريج  به   .)1387 )نوربها، 
ظهور  و  فرانسه  كبير  انقالب  از 
گسترده ای  انتقادات  فلسفی  مکاتب 
برگرفت  در  را  گذشته  سياست 
به  نسبت  جديدی  رويکردهای  و 
گرديد.  نمايان  جرايم  با  برخورد 
تمامی  اثبات گراها  ظهور  از  تاقبل 
معطوف  فلسفی  مکتب  نگاه های 
نظريه پردازان  با ظهور  بود.  به جرم 
نيز  مجرم  به  نگاه ها  مکتب  اين 
معطوف گرديد و تحول عظيمی را 
قبال  در  شده  پيش بينی  سياست  در 
جرايم به وجود آورد. اگرچه نظريه 
پردازان اين مکتب راه افراط را در 
آن ها  آموزه های  اما  گرفتند  پيش 
گردد.  تعديل  بعدی  مکاتب  توسط 
دستاوردهای  از  تأمينی  اقدامات 
سياست  به  آن  هديه  و  مکتب  اين 
اين  از  پس  بنابراين  بود.  كيفری 
راه  تنها  مجازات  كه  بود  مکتب 
اقدامات  و  نبود  جرايم  با  مقابله 
قرار گرفت.  آن  كنار  در  نيز  تأمينی 
همان طور كه بيان گرديد آموزه های 
مکتب تحققی راه جديدی را پيش 
كشورها  كيفری  سياست  روی 

سبب  و  كرد  باز  جرايم  قبال  در 
شده  فراموش  عنصر  كه  گرديد 
مجرم  شخص  يعنی  جرم  ارتکاب 
اگرچه  بگيرد.  قرار  توجه  مورد 
تحققی،  مکتب  پيشنهادی  راهکار 
گرفت  قرار  انکار  مورد  زود  خيلی 
و دستخوش تغييرات فراوانی گرديد 
پيدايش  سبب  آموزه ها  اين  اما 
محور  مجرم  و  جديد  نهادهای 
از  گرديد.  جنايی  سياست های  در 
تکميلی  مجازات  نهادها،  اين  جمله 
دقيق  زمان  چه  اگر  كه  می باشد 
پيدايش مجازات به درستی مشخص 
نيست اما نقش اثباتگراها در پيدايش 
ظهور  است.  انکار  نهادغيرقابل  اين 
قوانين  در  تکميلی  مجازات  مفهوم 
كه  می طلبد  را  اين  ايران،  كيفری 
جايگاه اين مفهوم در سياست جنايی 
رسيدن  برای  گردد.  مشخص  ايران 
اين  مفهوم  می بايست  مقوله  اين  به 
تا  گيرد  قرار  بررسی  مورد  نهاد 
بدين طريق عملکرد سياست مداران 
را  ايران  كيفری  سياست  عرصه 
ادامه  در  و  داده  قرار  ارزيابی  مورد 
مورد  نيز  جديد  قانون گذاری های 
بهتر  و  بيش تر  تا  دهيم  قرار  توجه 
جامعه  در  جرم  كاهش  به  بتوانيم 

مقدمه:	
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1.	بيان	مسأله
اقدامات و واكنش جامعه عليه هنجارشکنی افراد كه به صورت جرم محقق می گردد در قالب 
مجازات و اقدامات تأمينی و تربيتی نمود پيدا می كند. »هدف از تصويب و اجرای مجازات ها 
ايجاد رعب و وحشت، انتقام و اصالح مجرم است كه در هر يک از مجازات ها نمود هريک از 
اهداف پررنگ تر است« )پوربافرانی، 1385: 20(. خصوصيات حاكم بر مجازات ها نيز عبارتند 
از ترعيب، ترذيل، مشخص و قطعی بودن كه نسبت به برخی از اين خصوصيات انتقاداتی نيز 
از لحاظ شدت و  از چند منظر تقسيم بندی نموده اند:  وارد می باشد. حقوق دانان مجازات ها را 
ضعف، از لحاظ هدف، از لحاظ ارتباط مجازات ها با يکديگر و از لحاظ ماهيت و آسيبی كه وارد 
می سازد. مجازات ها را با در نظرگرفتن ارتباط و نسبتی كه با يکديگر دارند به سه طبقه اصلی، 
تتميمی)تکميلی( و تبعی تقسيم بندی كرده اند )علی آبادی، 1385(. مجازات اصلی مجازاتی است 
كه قانون گذار برای جرم معينی پيش بينی نموده مستقيمًا مورد حکم قرار می گيرد و مقصود از 
مجازات تبعی، كيفری است كه عالوه بر مجازات اصلی جرم خود به خود، بدون ذكر در حکم 
اما مجازات  بار می شود )باهری، داور، 1380: 377(.  بر محکوميت  قانون  به موجب  و دادگاه 
تکميلی به مجازاتی گفته می شود كه در شرايطی به مجازات اصلی افزوده می شود و برخالف 
مجازات های تبعی الزامًا می بايست در حکم دادگاه قيد گردد. ماده 19 قانون مجازات اسالمی 
)مصوب 1370( در خصوص مجازات های تکميلی چنين بيان می داشت: »دادگاه می تواند كسی 
را كه به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزير يا مجازات بازدارنده محکوم كرده است به عنوان 
يا  نقطه  اقامت در  از  نيز  اجتماعی محروم و  از حقوق  بازدارنده مدتی  تعزيری و  تتميم حکم 
نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايند«براساس اين ماده ذكر چند نکته در 
خصوص مجازات های تکميلی مفيد به نظر می رسد: اول در خصوص جرم ارتکابی است كه 
جرم می بايست عمدی باشد تا در خصوص مرتکب آن بتوان مجازات تکميلی را اعمال كرد. 
نکته دوم در خصوص مجازات اصلی، جرم موردنظر است كه مجازات اصلی می بايست تعزيری 
اسالمی  مجازات  قانون  در  تکميلی  مجازات های  مصاديق  اين كه  سوم  نکته  باشد.  بازدارنده  يا 
حصری بوده و تنها در سه مورد محروميت از حقوق اجتماعی، اقامت اجباری و عدم اقامت 
نيروهای  قانون جرايم  به ذكر است كه ماده 18  يا نقطه معين خالصه می گردد. الزم  نقاط  در 
مجازات های  اعمال  به  مختار  قاضی  اگرچه  است.  كرده  اشاره  نيز  ديگری  مصاديق  به  مسلح 
تکميلی است اما هيچ گاه نمی تواند متهمی را برای هميشه به مجازات های تکميلی محکوم كند 
و می بايست مدت محروميت از حقوق اجتماعی را در حکم صادره مشخص كند. مجازات های 
تکميلی اگرچه تفاوت هايی با اقدامات تأمينی و تربيتی دارد اما به نظر می رسد كه از نظر ماهوی 
تفاوت چندانی نداشته باشند. الزم به ذكر است كه در قوانين متعددی می توان پيش بينی و بيان 
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مجازات های تکميلی را ديد از قانون صدور چک گرفته تا قانون جرايم نيروهای مسلح. هرچه كه 
سير قانون گذاری پيش می رود پيش بينی اعمال اين گونه مجازات ها بيش تر می شود. اين اقدامات 
اين گونه  اعمال  در  را  قاضی  آنقدر دست  گاهی  می باشد؛  مجازات ها  كردن  فردی  از  ناشی  كه 
قانون مجازات اسالمی  اما در  متهم می گردد.  باز می گذارد كه سبب تضييع حقوق  مجازات ها 
جديد قانون گذار در ماده 23 به بررسی مجازات تکميلی می پردازد. قانون گذار در اين ماده با 
تعريف و بيان مجازات های تکميلی سعی بر رفع نقايص قوانين قبلی را داشته است. بر همين 
اساس چند تفاوت اساسی در تعريف جديد به چشم می خورد: در اين تعريف حرفی از عمدی 
يا غيرعمدی بودن جرم ارتکابی بيان نشده است و به نظر می رسد كه قانون گذار می خواسته كه 
دايره مجازات های تکميلی را به جرايم غيرعمدی گسترش دهد. از طرفی نيز قانون گذار در قانون 
مجازات اسالمی اعمال اين گونه اقدامات را تنها در خصوص مجازات های تعزيری و بازدارنده 
صحيح می دانست اما قانون گذار در قانون جديد اعمال اين گونه اقدامات در خصوص حدود و 
قصاص و تعزيرات تا درجه 6 را مجاز می داند. همين طور قانون گذار در قانون جديد مصاديق 
مجازات های تکميلی گسترش داده است و مدت اعمال مجازات های تکميلی را حداكثر تا دو 
سال مجاز می داند. پس به طور كلی مجازات های تکميلی تحوالت زيادی را طی نموده است 
و قانون گذار در قوانين مختلف مصاديق و رويه های مختلفی را بيان كرده است. اين امر سبب 
فراموشی اهداف و مبانی حاكم بر اين گونه مجازات ها می شود و آن را می طلبد كه با توجه به 
سير تاريخی و تقنينی آن و با در نظرگرفتن مبانی، اهداف و خصايص آن، به كنکاش در سياست 

تقنينی آن پرداخته شود. 

2.	اوصاف	مجازات	تكميلی
پرداختن به ويژگی های هر مفهوم، بی شک در معرفی آن ها راه صحيحی می باشد و برای شناختن 
حسن  اين  ويژگی ها،  بيان  كرد.  اشاره  آن  ويژگی های  به  می بايست  ناچار  به  مفهوم  هر  دقيق 
بيان واقعيت مفهوم كمک می كند. در خصوص  را دارد كه در نبودن تعريفی قانونی، ما را در 
اقدامات تتميمی نيز بيان ويژگی ها و اوصاف اين اقدامات، ما را در شناسايی بهتر اين اقدامات 
نهادهايی  با  را  اقدامات  اين  مقايسه  راه  اقدمات،  اين گونه  ويژگی های  معرفی  با  می كند.  ياری 
چون اقدامات تأمينی و تربيتی، مجازات های اصلی، تبعی را هموار می شود. به عالوه اين مقايسه 

شناسايی هرچه بهتر و دقيق تر مجازات های تتميمی را ميسر می كند. 

1.	2.	اختصاص	به	جرايم	عمدی	
در نظام های حقوق كيفری جرايم را براساس خصوصياتی تقسيم كرده اند. اصوالً برای طبقه بندی 
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جرايم بايد براساس عناصر تشکيل آن ها به تقسيم بندی آن ها پرداخته شود. در يک تقسيم بندی 
براساس عنصر روانی جرايم، آن ها را به دو دسته جرايم عمدی و غيرعمدی طبقه بندی كرده اند. 
جرايم عمدی جرايمی هستند كه عنصر معنوی يا روانی آن، قصد مجرمانه است و با قصد مجرمانه 
محقق می گردند و منظوراز قصد مجرمانه، خواستن قطعی و منجز انجام عمل يا ترک عمل مورد 
و  جعل  توهين،  سرقت،  قتل،  چون  جرايمی   .)175  :1387 )نوربها،  می باشد  قانون گذار  نهی 
بسياری ديگر از جرايم از اين دسته اند. در مقابل جرايم عمدی، جرايم غيرعمدی می باشند و 
منظور از جرايم غيرعمدی جرايمی است كه بدون قصد منجز و قطعی تحقق می پذيرد. الزم به 
ذكر است كه در جرايم غيرعمد، تقصير و خطای جزايی ركن روانی را تشکيل می دهد. جرايمی 
چون جرايم رانندگی، قتل های غيرعمد از اين قبيل جرايم می باشند. در ماده 23 قانون مجازات 
اسالمی )1392( حرفی از عمد يا غيرعمد بودن جرايم نزده است گويی سياست كيفری در اين 
ماده برآن است كه مجازات تکميلی را در جرايم غيرعمدی نيز جايز بداند. البته در اين ماده با 
آوردن قصاص و حدود، مشخص است كه مجازات های تکميلی هم شامل جرايم عمدی و هم 
جرايم غيرعمدی می باشد. قانون گذار به نظر می آيد كه تحت تأثير دكترين حقوقی قرار گرفته و در 
ماده23 قيد عمدی بودن را برای جرمی كه مجازات تکميلی، بر آن قابل صدور است را نداريم كه 
اين امربه نظر می آيد تعمداً تغيير يافته است چرا كه در مجازات های تکميلی كه در ماده23 آمده 
است در بند 5 داريم »منع رانندگی با وسايل نقليه موتوری و يا تصدی وسايل موتوری« به نظر 
می آيد در نظر گرفتن مجازات تکميلی برای غيرعمد چندان منصفانه و منطبق بر اصول نباشد. در 
اين جا به ذكر نکته ای در قانون مجازات اسالمی )مصوب 1370( می پردازيم. قانون گذار در ماده 
19 اين قانون ويژگی عمدی بودن را متذكر شده بود كه به نظر می آمد اين اقدام قانون گذار يک 
هدف سياسی كيفری را به ذهن القاء می كرد. مدنظر قانون گذار هدف اصالحی و درمانی اقدامات 
تکميلی بود اما برخی در جای قانون گذار نشسته و در تفسيری غيرمنطقی بدون در نظرداشتن 
مبانی و اهداف اين گونه اقدامات اعمال مجازات های تکميلی را در خصوص جرايم غيرعمدی 
نيز جايز دانستند و دليل نظرشان را ماده 718 قانون مجازات اسالمی1370 بيان داشتند قانون گذار 
در ماده 718 قانون مجازات اسالمی1370 سعی بر تشديد مجازات را داشت و برای رسيدن به اين 
مراد، از محروميت از حق رانندگی استفاده كرده بود اين مجازات اگرچه ماهيتًا به مجازات های 
تکميلی نزديک بود اما يک مجازات اصلی بود و صرفًا برای مصاديق اين ماده قابل اعمال می بود. 
اگرچه قانون گذار اعمال اين نوع از محروميت از حقوق اجتماعی را در اختيار قاضی گذاشته بود 
و شباهت اين اقدام را به مجازات تکميلی بيش تر می كرد تتميمی دانستن اين اقدام در اين ماده و 
نيز تعميم دادن به ديگر جرايم غيرعمدی اشتباه می بود و همان طور كه ديوان عالی كشور در رأی 
وحدت رويه 836-1378/6/9 نيز بيان كرده بود اين اقدامات صرفًا تشديد از باب تعدد مادی 
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می بود و به همين دليل اختيار اعمال اين اقدامات را به قاضی داده بودند. 

2.	2.	واجد	بودن	قلمرو	خاص	جهت	اعمال	
در هرسياست كيفری قانون گذار برای هرجرم، مجازات معينی تعيين می كند و بر همين اساس 
هرجرم مجازات معينی دارد. اما اين مجازات ها را نيز می توان براساس معيارهايی دسته بندی كرد. 
مجازات های مقرر در قانون مجازات اسالمی 1392 حدود، قصاص، ديات، تعزيرات می باشد كه 
قانون گذار در ماده 14 به بعد اين قانون به آن پرداخته است. سياست مداران كيفری ما بدون توجه 
قانون مجازات اسالمی  ماده 23  معين شرعی، در  اين مجازات های مشخص و  به ويژگی های 
اعمال مجازات تکميلی را عالوه بر مجازات تعزيری تا درجه 6، در اين دونوع مجازات )حدود 
و قصاص( نيز جايز می داند. توضيح بيش تر آن كه ماده 19 قانون مجازات اسالمی، مجازات های 
تعزيری را به ترتيب شدت به هشت دسته تقسيم بندی كرده است و اعمال مجازات های تکميلی 
را تنها در خصوص شش مورد اول جايز می داند در اين رويه جديد، گويا هدف قانون گذاران 
از اقدامات تتميمی در اين قانون بيش تر بر محوريت تشديد مجازات بوده است و اگرچه دايره 
شمول را به ظاهر گسترده تر كرده اند اما در خصوص دو نوع اول يعنی حدود و قصاص ماهيتًا 
اين  مقدار  گرديد  مطرح  كه  همان طور  چراكه  ندارد  وجود  تکميلی  مجازات های  اعمال  امکان 
مجازات ها در شرع اسالم مشخص است و از آن جا كه قوانين ما اسالمی و برگرفته از شرع اند 
امکان كم و زياد كردن مقدار آن ها وجود ندارد از طرفی نيز شورای نگهبان انتظار می رفت كه از 
تصويب چنين ماده ای جلوگيری كند كه در ايرادات شورای نگهبان در خصوص اين قانون نيز 
هيچ اشاره ای به اين ماده نشده است گويا شورای نگهبان بر اين بوده اند كه اين اقدامات مجازات 
نيستند و صرفًا اقداماتی تأمينی است و اين درحالی است كه ظاهر قانون و منطوق ماده 23 خالف 

اين را متذكر شده است. 

3.	2.	اختياری	بودن
آمرانه  در نظام جزايی هر جامعه به دليل از بين رفتن عدالت و نظم، اعمال قواعد آن معموالً 
می باشد و آمرانه ويژگی تمام قواعد جزايی می باشد از طرفی نيز چون قانونی بودن بر حقوق 
كيفری حاكم است اصوالً پيش بينی قواعد اختياری كاری خالف اصل و نيز به دور از انصاف 
است. به همين دليل در قوانين و به خصوص قوانين كيفری كمتر شاهد اختياری بودن قواعد 
هستيم. قانون گذار در ماده 23 قانون مجازات اسالمی )مصوب 1392( كه به مجازات تکميلی 
می پردازد رويه اختياری بودن را در پيش گرفته است. »ماده 23- دادگاه می تواند فردی را كه به 
حد، قصاص و يا مجازات تعزيری تا درجه شش محکوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در 
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اين قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصيات وی به يک يا چند مجازات از مجازات های 
تکميلی زير محکوم نمايند«. 

ذكر كلمه »می تواند« در ابتدای اين ماده اختياری بودن اين اقدامات را می رساند و قانون گذاران 
ما با تنظيم اين ماده و پيش بينی اختياری بودن مجازات تکميلی راهی صحيح را در پيش گرفته 
است. عالوه بر حقوق دانان مذكور، اساتيد ديگری نيز در كتاب های خود با نظريه فوق موافقند 
كه مجازات تکميلی صرفًا اختياری اند واما حقوق دانانی كه بر اين باورند كه مجازات های تتميمی 
اجباری نيز وجود دارد صرفًا با اقتباسی از حقوق كيفری كشورهای خارجی به خصوص فرانسه 
نوع مجازات  فرانسه دو  به توضيح است كه در كشورهايی چون  پذيرفته اند. الزم  را  نظر  اين 
تکميلی اختياری و اجباری پذيرفته شده است )استفانی و ديگران، 1377(. اين حقوق دانان نيز با 
توجه به اين كه منشاء پيدايش مجازات تکميلی در كشور ما حقوق كيفری فرانسه است قائل به 
وجود اين تقسيم بندی در نظام كيفری ايران نيز شده اند. اما از آن جا كه يکی از وظيفه های دانش 
حقوق، تفسيرصحيح قانون است و با توجه به اين كه در قوانين كشور ما اثری از اين تقسيم بندی 

نيست اجباری دانستن برخی از موارد مجازات تکميلی خالف مراد قانون گذار است. 

4.	2.	مكمل	بودن
مجازات تکميلی كه از معنای لفظی آن نيز پيداست تکميل كننده مجازات اصلی است. توضيح 
بيش تر آن كه قانون گذار ما با توجه به اين كه اعمال مجازات های اصلی را برای رسيدن به هدف 
خود )پيشگيری از تکرار جرم( كافی نمی داند و برای تکميل آن يک اقدام تتميمی را پيش بينی 
می كند. قانون گذار اين اقدامات را يک نوع اقدام تکميلی می داند تکميلی بودن به اين معناست كه 
به تنهايی نمی توانند مورد حکم قراربگيرند و همواره تکميل كننده مجازات تعزيری و بازدارنده 
است اين عمل هنگام صدور حکم و با توجه به شخصيت مجرم و جرم ارتکابی وی تکميل 
كننده مجازات فردی می شود بنابراين اقدامات تکميلی در حکم قاضی نمی توانند هويت مستقل 
داشته باشند و به نوعی تابع مجازات اصلی می باشد و الزامًا می بايست در حکم دادرس و به 

دنبال مجازات اصلی ذكر گردد. 

5.	2.	معين	بودن
»حقوق دانان معتقدند كه يکی از ويژگی های مجازات، معين بودن آن است و در بيان مفهوم معين 
بودن، ثابت بودن مجازات و مشخص بودن مجازات را مدنظر دارند به عالوه اين ويژگی را الزمه 

تحقق اهداف مجازات به خصوص ارعاب و مکافات می دانند« )اردبيلی، 133: 1383(. 
معين بودن مجازات، اين حسن را دارد كه مجرم می داند كه مجازات وی كی به اتمام می رسد 
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اگرچه مفهوم معين بودن گسترده تر از تعيين دقيق مدت مجازات می باشد اما منظور از معين بودن 
در مجازات تکميلی معين بودن مدت اجرای مجازات تکميلی در خصوص محکوم عليه می باشد. 
اعمال  برای  فردی  آزادی های  و  در جهت حفظ حقوق  اسالمی  مجازات  قانون  تنظيم كنندگان 
مجازات تکميلی سقف تعيين كرده اند تبصره يک ماده 23 اين قانون، اين مفهوم را چنين بيان 
می كند: »تبصره1- مدت مجازات تکميلی بيش از دو سال نخواهد بود مگر اين كه در مواردی كه 
قانون به نحو ديگری مقرر كرده باشد«. به هر حال اگر چه تعيين اين سقف خالف فردی كردن 
به دستگاه قضايی  اين اختيار عمل  اما تجربه منفی  نيز اصالح و تربيت می باشد  مجازات ها و 

سياست كيفری را مجبور به اصالح و تحديد مدت كرد. 

3.	مجازات	های	تكميلی	و	ديگر	نهادهای	كيفری؛	شباهت	و	تمايز
اختالف نظرهای  لحاظ وجود  به  تکميلی،  تعريف مجازات های  از دشواری های عمده در  يکی 
فراوان در ارائه چنين تعريفی است. در بسياری از موارد، عناوين ديگری به جای مجازات های 
تکميلی به كار می رود و يا به آن عطف می گردد. در حال حاضر و در حقوق كيفری ايران بايد به 
اين نکته اعتراف كرد كه مجازات های تکميلی، يک نهاد مستقل می باشد و اگرچه از جهاتی به 
مجازات های اصلی، از جهاتی به مجازات های تبعی و نيز از جهاتی به اقدامات تأمينی و تربيتی 
و ديگر نهادها، تشابه نسبی دارد اما بررسی ويژگی و اوصاف مجازات های تکميلی، وجود يک 
نهاد مجزا در حقوق كيفری را نويد می دهد. مقايسه نهادهای مشابه با مجازات های تکميلی اين 
امکان را می دهد كه با توجه به وجوه افتراق و شباهت ها، حدود و ثغور مجازات های تکميلی 
را بهتر درک كرد. بر همين اساس ابتدا به مقايسه مجازات های اصلی می پردازيم و پس از آن 
اجتماعی،  مجازات های  بررسی  با  آخر  در  و  تربيتی  و  تأمينی  اقدامات  و  تبعی  مجازات های 

نهادهای مشابه با مجازات تکميلی را مورد بررسی قرار می دهيم. 

1.	3.	مجازات	های	تكميلی	و	مجازات	های	اصلی
»برای بررسی هرچه بهتر مجازات ها، آن ها را براساس ويژگی هايی دسته بندی كرده اند. در يکی 
از همين تقسيم بندی ها، مجازات ها را براساس ارتباط و همبستگی بين آن ها به سه دسته اصلی، 
تبعی و تکميلی قرارداده اند. منظور از مجازات اصلی، كيفری است كه مقنن برای هر جرم در 
با توجه به مجرم شناختن مرتکب آن جرم، مجازات  تا دادرس  مواد مختلف معين كرده است 
مخصوص آن جرم را در خصوص او اعمال كند« )علی آبادی، 1385: 9( بنابراين با توجه به 
تعريف فوق بايد گفت كه چنان چه قاضی حکم عمل مجرمانه را منطبق با رفتار مجرمانه مورد 
نهی قانون گذار ديد چاره ای جز اعمال مجازات قانونی مورد پيش بينی ندارد. بنابراين از همين 
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تعريف يکی از خصوصيات مجازات اصلی استخراج می گردد كه همان اجباری بودن آن می باشد. 
نکته ای كه بايد به آن توجه كرد اين است كه بررسی مبنا و ماهيت مجازات ها اگرچه مفيد 
می باشد اما نمی تواند حدود مجازات ها را مشخص كند. توضيح بيش تر آن كه مثاًل محروميت از 
حقوق اجتماعی هم می تواند مجازات اصلی باشد و هم تبعی و هم مجازات تکميلی. بنابراين 
برای تفکيک آن ها از يکديگر بايد در ديدی وسيع تمام خصوصيات آن ها چه شکلی و چه ماهوی 
مورد بررسی قرار داد. مثاًل همان محروميت از حقوق اجتماعی می تواند هر سه مجازات مذكور 
باشد. اما قانون گذار با توجه به هدف مدنظر خود به عنوان يکی از مجازات های مذكور )اصلی، 
تبعی، تکميلی( پيش بينی كرده است. بنابراين اگرچه ماهيت مجازات ممکن است يکی باشد اما 
تأثير و هدف آن نمی تواند يکی باشد و اين شيوه استفاده و وضع آن است كه تأثير و هدف آن 
را مشخص می كند. اما در يک مقايسه مجازات های اصلی و تکميلی می توان به نتايج ذيل رسيد. 
همان گونه كه بيان گرديد مجازات اصلی اقدامی است كه قانون گذار نسبت به جرم خاصی در نظر 
گرفته و قاضی ملزم به اعمال آن مجازات است. اين درحالی است كه مجازات تکميلی اقدامی 
است اختياری و مجرم محور توضيح بيش تر اين كه هدف از وضع و اعمال مجازات های تکميلی 
رفع نواقص مجازات های اصلی بود. قانون گذاران در مجازات های اصلی نگاه خود را معطوف 
به مجرم كرده بودند و با وضع مجازات های تکميلی، فردی كردن مجازات ها را دنبال می كردند 
بر همين اساس بايد گفت كه در اكثر موارد هدف نزديک تر قانون گذار در وضع مجازات های 
تکميلی،  مجازات های  وضع  از  هدف  پررنگ ترين  كه  درحالی  می باشد.  زجر  و  انتقام  اصلی، 
تربيت، اصالح و درمان مجرمين می باشد. نگاه قانون گذار در وضع مجازات های اصلی گذشته 
محور است به اين معنا كه قانون گذار می خواهد با مجازات فرد مجرم، آن بی نظمی كه در جامعه 
به وجود آمده را برطرف كند. اين درحالی است كه نگاه قانون گذار در مجازات های تکميلی، 
آينده محور است و قانون گذار به دنبال اصالح اجتماع پذيری مجرم است تا از تکرار مجدد جرم 
وی جلوگيری كند و اگر اين مهم اتفاق نيافتد وی را با اقامت اجباری از جامعه طرد كند. از 
اين دو نوع واكنش نسبت به جرم و مجرم می توان گفت كه مجازات های  تفاوت های شکلی 
اصلی همواره بايد در حکم دادگاه قيد گردد و به تنهايی نيز می توانند مورد حکم قرار گيرند. اين 
درحالی است كه مجازات های تتميمی الزامًا بايستی به مجازات اصلی تتميم گردند و به تنهايی 

نمی توانند مورد حکم قرار گيرند. 

2.	3.	مجازات	تكميلی	و	اقدامات	تأمينی	و	تربيتی
تا قبل از ظهور مکتب تحققی واكنش های جامعه عليه جرم تنها به مجازات ختم می گرديد و 
تا قرن 19 و ظهور افکار جبرگرايانه اين مکتب ايتاليايی در هيچ يک از قوانين جزايی اثری از 
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به كيفر  مباحث مربوط  به  دانشمندان حقوق جزا  مباحث  اكثر  نبود و  تربيتی  تأمينی و  اقدامات 
منتهی می گرديد اما با ظهور و نفوذ افکار نظريه پردازان اين مکتب حقوقی در اواخر قرن 19 شاهد 
توجه دولت مردان و قانون گذاران و به تبع آن قضات دادگاه ها به شخصيت مجرمين هستيم و از 
همان جا دولت مردان به اين نتيجه رسيدند كه در كنار مجازات ها، اقدامات تأمينی و تربيتی نيز 
راه حل و چاره صحيحی برای مقابله با جرم می باشد و پس از آن شاهد بسط و گسترش اين گونه 
اقدامات در حقوق كيفری هستيم. در ايران اين واژه و به همراه آن، اين گونه اقدامات نخستين 
بار در قانون مجازات عمومی مصوب )1304( ظهور پيدا كرد و به دنبال آن و در جهت گسترش 
اقدامات تأمينی و تربيتی در سال 1339 قانونی تحت همين عنوان به تصويب رسيد تا در سياست 

كيفری ايران و در كنار مجازات ها به حل معضالت مجرمانه بپردازد. 
نزديکی اقدامات تأمينی و تربيتی و مجازات های تکميلی به قدری زياد است كه در ابتدا اين 
اقدامات تأمينی و تربيتی تفاوتی باهم ندارد و به  نظر به ذهن می رسد كه مجازات تکميلی و 
نوعی يک مفهوم می باشند. اما با دقت نظر در اين دو اقدام و بررسی بيش تر، تفاوت هايی پديدار 
می گردد كه نشان از استقالل اين دو واكنش نسبت به جرم می باشد و البته ناگفته نماند كه بيان 
ويژگی ها و تفاوت های هر مفهوم در حقوق كيفری اصوالً بايد مبتنی برقانون باشد و بيان خالف 
و خارج از قانون در حقوق كيفری پايه و ارزشی ندارد. ريشه مجازات های تکميلی و اقدامات 
تأمينی و تربيتی يکی می باشد و انگيزه و هدف غايی هردو، فردی كردن مجازات ها می باشد. همين 

طور تمركز اين دو اقدام بر شخصيت مجرم استوار می باشد. 
با وجود اين شباهت ها شايد به ذهن القاء گردد كه ديگر ذكر تفاوت های اين دو اقدام-به 
اقدامات  و  تکميلی  مجازات  گرديد  ذكر  كه  همان گونه  اما  دارد؟!  فايده ای  چه  وجود-  فرض 
ما را در شناخت  اين تمايزات  نيز دارند و ذكر  تمايزاتی  تأمينی علی رغم شباهت های فراوان، 
هرچه بيش تر اين اقدامات ياری می كند و چالش های مفهومی را نيز رفع می كند. پيش از بيان 
تمايزات اين دو واكنش نسبت جرايم اين نکته را بايد متذكر شد كه اگر چه هدف غايی و نيز 
وسيله هردو اقدام )مصاديق مجازات های تکميلی و اقدامات تأمينی و تربيتی( يکی می باشد اما 
چگونگی استفاده از اين وسيله نتيجه متفاوتی را به بار می نشاند. به بيان ديگر اين هميشه نتايج 

مشابه را در پی نخواهد داشت. 
در قانون اقدامات تأمينی و تربيتی كه االن توسط قانون مجازات اسالمی منسوخ شده است 
تمركز اصلی قانون گذار بر روی مجرم و شخصيت وی می بود و فارغ از وجود يا عدم مسئوليت، 
تنها در صورت  را  تأمينی  اقدامات  اعمال  اساس  اين  بر  و  بود  پی اصالح مجرم خطرناک  در 
وجود »حالت خطرناک« در مجرم جايز می دانست. اصوالً در اقدامات تأمينی و تربيتی مسئوليت 
اخالقی جايگاهی ندارد و فارغ از عمد يا غيرعمد بودن جرايم و نيز مسئول يا غير مسئول بودن 
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مجرم، اين اقدامات اعمال می گردد. هم چنين در اعمال مجازات های تکميلی، شخصيت مجرم 
مورد توجه است اما قانون گذار در ماده23 و 24 قانون مجازات اسالمی حرفی از عمد يا غيرعمد 
بودن جرايم نزده است و گويی سياست كيفری در اين ماده برآن است كه مجازات تکميلی را 
در جرايم غيرعمدی نيز جايز بداند. همان گونه كه می دانيد در مجازات ها »مسئوليت اخالقی« 
مهم ترين ركن می باشد. و چنان چه مجرمی مسئوليت اخالقی نداشته باشد نمی توان در خصوص 
آن مجازات را اعمال كرد. بر همين اساس قضات دادگاه جهت ايجاد رابطه انتساب و پيش از 
اعمال هرگونه اقدامی در خصوص مجرم، ابتدا مسائلی چون مسئوليت كيفری و عنصر روانی 
باشد نمی تواند وی را  را مورد بررسی قرار می دهد و چنان چه مجرمی فاقد مسئوليت كيفری 
مجازات كنند. اين درحالی است كه اقدامات تأمينی و تربيتی هم در خصوص مجرمين مسئول 
می گردند  قطعی  مراحلی  از  پس  اصولی  طور  به  مجازات ها  می گردد.  اعمال  غيرمسئول  هم  و 
آن  در  نمی توان  قطعيت  از  پس  و  نيستند  مستثنی  ويژگی  اين  از  نيز  تکميلی  مجازات های  كه 
دخل وتصرف كرد. اين درحالی است كه اقدامات تأمينی و تربيتی خالی از اين ويژگی اند وعدم 
قطعيت در اقدامات تأمينی و تربيتی از ويژگی های ذاتی آن ها است. چرا كه اين اقدامات به دنبال 
رفع حالت خطرناكند و برای رسيدن به اين هدف اين اقدامات می بايست غيرقطعی باشند. تفاوت 
ديگری كه در خصوص مجازات های تتميمی و اقدامات تأمينی و تربيتی قابل ذكر است اين است 
كه اصوالً مجازات های تکميلی پس از وقوع جرم و پس از صدور حکم صورت می پذيرند و به 
هيچ عنوان نمی توان مجازات های تکميلی را پيش از وقوع جرم اعمال كرد اين درحالی است كه 

بعضًا اعمال اقدامات تأمينی و تربيتی پيش از وقوع جرم نيز امکان پذير می باشد. 

3.	3.	مجازات	های	تكميلی	و	مجازات	های	تبعی
مجازات  سه  به  همبستگی هايی  و  ارتباط  براساس  را  مجازات ها  ما،  حقوق دانان  و  قانون گذار 
ارتباط آن  اصلی، تکميلی و تبعی تقسيم بندی كرده اند. در اين مبحث به مجازات های تبعی و 
بامجازات های تکميلی می پردازيم. پرداختن به مجازات های تبعی از آن جهت مهم است كه هر 
جا سخن از مجازات های تکميلی به ميان می آيد مجازات های تبعی نيز بيان می گردد. قانون گذار 
نظر را  اين  بيان می كرد و  كنار هم  تبعی و تکميلی را در  قانون مجازات عمومی مجازات  در 
اما شيوه اجرا و چگونگی اجرا و به  اقدام يکی است  القاء می كرد كه ماهيت اين دو  به ذهن 
اقدام قضايی است و  اعمال مجازات تکميلی يک  نتيجه آن ها متفاوت می باشد.  تبع اهداف و 
قانون گذار در راستای فردی كردن اين گونه اقدامات اعمال آن و حدود اندازه آن ها را در اختيار 
قاضی صادركننده حکم گذاشته است. چنان چه قاضی، اعمال آن و حدود و اندازه آن ها را در 
را  تکميلی  اعمال مجازات های  قاضی  كننده حکم گذاشته است. چنان چه  قاضی صادر  اختيار 
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الزم دانست موظف است كه نوع اقدامات و مدت آن را در حکم خود قيد كند. اين درحالی 
است كه اعمال مجازات های تبعی يک اقدام قانونی است و حتی اگر قاضی هم متوجه شرايط 
نشود، مجازات تبعی اعمال می گردد و هيچ لزومی به درج در حکم محکوميت وجود ندارد. 
قانون گذار در ماده 23 در خصوص شرايط اعمال مجازات های تکميلی اعمال آن را محدود به 
عمد يا غيرعمد نکرده است بنابراين می توان گفت كه دامنه مجازات های تکميلی وسيع تر شده 
است اما مجازات های تبعی تنها در جرايم عمدی قابليت اعمال دارد و در غيرعمد اصال مجازات 
تبعی به ميان نمی آيد. اما سؤالی كه مطرح می گردد اين است كه هدف از اعمال مجازات های 
است  مجازات  كردن  فردی  تکميلی  مجازات های  همانند  قانون گذار  هدف  آيا  چيست؟  تبعی 
با  افزايش دهد؟  آثار مترتب برمحکوميت وی را  با تشديد مجازات قصد دارد كه  اين كه  يا  و 
نگاه اجمالی می توان گفت كه هدف از وضع مجازات های تبعی همانند مجازات های تکميلی 
را  مجازات ها  فردی كردن  اقدامات،  اين گونه  پيش بينی  با  قانون گذار  و  است  تربيتی  و  وتأمينی 
در سر می پرورانده است اما با كمی دقت و توجه به تفاوت شرايط و چگونگی اعمال اين دو 
مجازات و با توجه به اين كه مجازات هايی كه مجازات تبعی به تبع آن ها اعمال می گردد به نسبت، 
مجازات های سنگينی می باشد و به نوعی نشان دهنده حالت خطرناک مجرم می باشد؛ قانون گذار 
با پيش بينی مجازات های تبعی عالوه بر اصالح و تربيت مجرم، با تشديد آثار كيفری، سعی بر 
تشديد مجازات وی را نيز دارد و از همه اين موارد مهم تر با پيش بينی مجازات های تبعی به دنبال 
حفظ جامعه خويش از چنين مجرم خطرناكی می باشد. به واقع قانون گذار مجرمی را كه چنين 
جرايمی را مرتکب شده است برای جامعه خطرناک می داند و به همين منظور وی را مدتی از 

حقوق اجتماعی محروم می دارد. 

4.	3.	مجازات	های	تكميلی	و	جايگزين	های	حبس
جايگزين های زندان عنوان فصل نهم از قانون مجازات اسالمی می باشد و به اقداماتی گويند كه 
به همين  ايران  اقدامات كه سابقه آن در حقوق كيفری  اين  جايگزين مجازات حبس می شود. 
دهه اخير برمی گردد و سابقه تقنينی ندارد؛ در سال های اخير ذهن حقوق دانان را به خود مشغول 
شده  پيش بينی  زندان  از  ناشی  مشکالت  و  حبس زدايی  راستای  در  دفاع  نهاد  اين  است  كرده 
است و همان طوری كه در مقدمه توجيهی اليحه اوليه جايگزين های زندان آمده بود: »با عنايت 
درمان  و  اصالح  و  بازدارندگی  زمينه  در  مدت  كوتاه  ويژه حبس های  به  زندان،  ناكارآمدی  به 
زندان  فرهنگ  با  آشنا ساختن وی  و  اجتماع  از  كنارگذاشتن مجرم  و  لحاظ طرد  به  بزهکاران 
زندان  در مجازات  كه  فراوانی است  معايب  مباحثی وجود  از طرح چنين  واقع هدف  به  و...« 
ديده می شود. معايبی كه از ديرباز ذهن سياست مداران كيفری را به خود مشغول كرده است و 
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اگر بگوييم انديشه اصالح شرايط زندان ها به قدمت خود اين نهاد است حرف گزافی نزده ايم. 
در  كه  بود  عديده ای  مشکالت  جايگزين،  مجازات  شکل گرفتن  اصلی  زمينه  و  علت  بنابراين 
زندان ها وجود داشت سياست مداران كيفری ايران نيز از مشکالت زندان آگاه بوده و هستند و در 
همين راستا به تبعيت از دكترين و نيز استفاده از تجربه كشورهای ديگر، اليحه ای را در راستای 
رفع مشکالت زندان تنظيم كردند. اين اليحه كه در اين سال ها در كش و قوس های تصويب، 
گير كرده بود، پس از طی مراحل گوناگون و تغيير اسم های متعدد سرانجام در فصل نهم از قانون 
مجازات اسالمی و با عنوان »مجازات جايگزين حبس« پيش بينی گرديد. به دليل نزديکی اين 
اقدامات و قرابت تنگاتنگ ابتدا به ماهيت جايگزين های زندان می پردازيم و پس از آن ويژگی ها 
و شرايط آن را موردبررسی قرار می دهيم تا تمايزات و تشابهات اين اقدامات با ديگر اقدامات 
مشابه و به خصوص مجازات تکميلی آشکار گردد. ماده 64 قانون مجازات اسالمی اين گونه به 

مجازات های جايگزين می پردازد: 
جزای  رايگان،  عمومی  خدمات  مراقبت،  دوره  از:  عبارتند  حبس  جايگزين  »مجازات های 
نقدی، جزای نقدی روزانه و محروميت از حقوق اجتماعی كه با مالحظه نوع جرم و كيفيت 
ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه جرم، وضعيت بزه ديده 
و ساير اوضاع و احوال در صورت گذشت شاكی و وجود جهات تخفيف تعيين و اجرا می شود«
تأمينی يعنی وجود  اقدامات  بايد گفت برای اجرای جايگزين ها، ويژگی های اصلی  اجماالً 
حالت خطرناک در مرتکب جرم الزم نيست چراكه براساس متن قانون و نيز اهداف و مبانی و 
نيز مصاديق آن اعمال اين گونه به طور عام برای تمامی مجرمين واجد شرايط در قانون اعمال 
می گردد. بنابراين اگرچه مصاديق جايگزين ها، ماهيتًا يک اقدام تأمينی است اما نمی توان آن ها را 
اقدام تامينی و تربيتی دانست. اما بحث در خصوص مجازات بودن اين اقدامات و نيز بررسی 
بايد گفت كه از آن جا كه  اين كه چه نوع مجازاتی هستند تأمل بيش تری را می طلبد اما اجماالً 
مفهوم مجازات نسبی و قابل تغيير است و به مقتضای زمان تغيير می كند ويژگی مجازات ها نيز 
نسبی است و از مجازاتی به مجازات ديگر متفاوت است با اين اوصاف محدوديتی وجود ندارد 
كه جايگزين ها در قالب مجازات قرار گيرد؛ البته مجازاتی كه به هدف اصالحی آن بيش از ديگر 

اهداف توجه شده است و اهداف ديگر در آن كمرنگ تر است. 
اينک، با مجازات دانستن اين گونه اقدامات می بايست جايگاه آن را درقالب بندی مجازات ها 
يا تکميلی،  يا تبعی و  اقدامات، مجازاتی اصلی است  اين گونه  اين كه  مشخص كنيم، تشخيص 
كاری سخت اما راهگشا می باشد. با توجه به مواد قانون و از آن جا كه جايگزين ها به صورت 
مستقل و مستقيمًا مورد حکم قرار می گيرد و ضمانت اجرای خاص عمل مجرمانه هستند يک 
بايد آن ها را  مجازات اصلی اند و اگرچه به عنوان جايگزين مورد حکم قرار می گيرند باز هم 
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مجازاتی اصلی دانست. بنابراين درحال حاضر می بايست مجازات های اجتماعی)جايگزين حبس( 
را به عنوان نظام جديدی از مجازات ها و در كنار ساير مجازات ها قرار داد تا هم اجرای آن موثرتر 
باشد، و هم هدف خود را كه اصالح و درمان می باشد با كارايی كامل محقق سازند)عابدين نژاد 
مهر آبادی، 1386: 121(. با توجه به مباحث مطرح شده بايد ديد هدف از وضع اين گونه اقدامات 
چيست؟ در بادی امر و درظاهر همان گونه كه از اسم اين گونه اقدامات پيداست جايگزين كردن 
كدام  است  قرار  اقدامات  اين گونه  اين كه  اما  می باشد.  زندان  مجازات  جای  به  ضمانت اجرايی 
يک از نواقص زندان را برطرف كند نيز تأمل بيش تری را می طلبد و همان گونه كه در گزارش 
به دنبال اصالح مجرمين می باشند و  اقدامات  اين گونه  اوليه سال 90 آمده بود  توجيهی اليحه 
زندان ها نيز در ابتدا به دنبال همين هدف ايجاد و گسترش پيدا كردند كه در طول زمان روشن 
تأثير  زندان  كم خطر  مجرمين  در خصوص  نيز  و  مدت  كوتاه  در حبس های  كه حداقل  گشت 
منفی را در پی دارد. بنابراين جايگزين های حبس به عنوان چاره ای برای معضل زندان ها معرفی 
گشت. اما اين گونه اقدامات را جايگزين حبس می ناميم نبايد اين شبهه را به ذهن القاء كند كه 
آن ها مستمسکی برای رهايی از معضل تراكم جمعيت كيفری در زندان می باشد. بلکه اين نوع 
ضمانت اجرا را بايد به عنوان نسل جديدی از مجازات ها و با هدف فردی كردن مجازات ها و 
با انگيزه اصالح مجرمين كم خطر تلقی كرد از همين هدف و غايت اين گونه اقدامات می توان 
از  نوع  نيز مصاديق هردو  از طرفی  كرد  تکميلی حس  مجازات های  با  را  شباهت جايگزين ها 
را  شباهت  و  نزديکی  اين  كه  می خورد  به چشم  حقوق اجتماعی  از  محروميت  ضمانت اجراها 
دوچندان كند. اما اگرچه غايت هردو و نيز مصاديق آن ها يکی است اما نوع به كارگيری اين 
ابزارها متفاوت است. چراكه همان گونه كه مطرح گرديد جايگزين حبس به واقع يک مجازات 
اصلی و تمامی خصوصيات آن را دارا می باشد. بنابراين تمامی تفاوت های ذكرشده در خصوص 
مجازات تکميلی و اصلی در اين جا نيز صادق می باشد. از طرفی نيز مصاديق مجازات های تکميلی 
در حال حاضر و جايگزين ها نيز متفاوت می باشد و تنها در مصداق محروميت از حقوق اجتماعی 
مشترک می باشند و اين درحالی است كه مصاديق ديگر متفاوت می باشند. نکته قابل ذكر ديگری 
كه در خصوص جايگزين های حبس وجود دارد اين است كه قانون گذار در برخی موارد، اعمال 
اين  قبال  اما در  نهاده است )ماده 67 قانون مجازات اسالمی(.  به اختيار قاضی  جايگزين ها را 
شباهت، تفاوت های مذكور قرار دارد. با توجه به اين كه قانون گذار در قانون مجازات اسالمی 
اعمال مجازات های تکميلی  از جمله شرايط جواز  ارتکابی را  عمدی و غيرعمدی بودن جرم 
مجرمين  در خصوص  عمدی  ارتکابی  جرايم  در  را  تکميلی  مجازات  نيز  قانون  در  و  می داند 
مهم و خطرناک برای اعمال اين گونه اقدامات بر می شمرد كه با توجه به اين می توان گفت كه 
قانون گذار در اعمال مجازات های تکميلی در جرايم عمدی به دنبال رفع حالت خطرناک مجرمين 
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خطرناک نيز است. اين درحالی است كه در مبنای ايجاد مجازات های جايگزين حبس اعمال 
آن، در خصوص مجرمين كم خطر است. اين مبنا را در قانون نيز می توان مشاهده كرد. در همين 
راستا قانون گذار در ماده 68، جواز اعمال جايگزين ها در جرايم غيرعمدی را نيز صادر می كند. 
اين درحالی است كه همان گونه كه مطرح گرديد مجازات تکميلی در جرايم عمدی و غيرعمدی 
قابل اعمال می باشد. از همين پيش بينی در خصوص جرايم غيرعمدی می توان به اين نتيجه رسيد 
كه هدف از وضع مجازات های جايگزين تنها اصالح مجرمين نيست چرا كه مرتکبين جرايم 
نگارنده معتقد است كه اگرچه جايگزين ها  ندارد.  به اصالح و جامعه پذيری  نيازی  غيرعمدی 
همواره به دنبال اصالح بهتر مجرمين هستند اما سايه كاهش تراكم زندان ها بر سر آن سنگينی 

می كند و اهداف و ابزارهای اعمال آن را تحت تأثير قرارداده است. 

4.	ابزارهای	تكميلی	جديد
برای نيل به هدفی كه مجازات تکميلی به دنبال آن است مسلمًا ابزارهايی كه در ماده 23 قانون 
و  زمان  گذر  بر  عالوه  واال  هدف  آن  به  رسيدن  و  نيست  كافی  است  آمده  اسالمی  مجازات 
كسب تجارب گوناگون، آزمايش ديگر ابزارهای هم سو با هدف مجازات تکميلی را می طلبد. 
سياست گذاران كيفری ايران در قانون مجازات جرايم نيروهای مسلح، ابزارهای به ظاهر جديدی 
را به عنوان مصداقی از مجازات تکميلی معرفی كردند. ابزارهايی كه هم چون ديگر بخش های 
قانون گذار  كه  آن  بيش تر  توضيح  است.  اعمال  قابل  نظاميان  خصوص  در  تنها  مذكور،  قانون 
نظاميان را به دو دسته كاركنان پايور و وظيفه تقسيم كرده است. و برای پايوران، دومجازات منع 
اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين و محروميت از ترفيع و در خصوص كاركنان وظيفه 
سه مجازات اضافه خدمت، تنزيل درجه و منع اشتغال به خدمت را در نظرگرفته است. با كمی 
دقت و توجه و با مقايسه با قانون مجازات اسالمی دو نکته قابل بيان است: اول آن كه مصاديق 
مذكور در )ماده 15( قانون مجازات جرايم نيروهای مسلح، به نوعی منطبق با نظاميان تنظيم شده 
است. به نظر می رسد قانون گذار، فردی كردن را در اين جا از قانون شروع كرده است وابزارهايی 
را معرفی كرده است كه يک نظامی را قطعًا تحت تأثير قرار دهد. اما نکته دوم و قابل ذكر اين كه 
قانون گذار به مانند قانون مجازات اسالمی اعمال مجازات های مذكور را محدود كرده است و 
اقدام اگرچه برخالف هدف  اين  به نوعی دست قاضی را بسته است.  تعيين ميزان و مدت  با 
فردی كردن است اما امنيت و حقوق متهمان و افراد جامعه را تأمين می كند. گويی قانون گذار از 
اعطای اختيار كامل در قانون مجازات پشيمان است و متأثر از دكترين حقوقی سعی بر جبران آن 
در قوانين جديد دارد و با اين عمل حقوق فرد را براجتماع ترجيح می دهد. سياست مداران كيفری 
در قانون مجازات اسالمی نيز مصاديق جديدی را به عنوان ابزارهای اقدامات تتميمی به حقوق 
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كيفری معرفی می كنند. مصاديقی كه در بين آن ها نوآوری های جالب و قابل دفاع كه نمايان گر 
رشد تفکرات فردی كردن و اصالح و تربيت مجرمين در سياست جنايی ما می باشد و ذهن هر 
مخاطبی را به خود جلب می كند. ماده 23 قانون مجازات پانزده مصداق را به عنوان مجازات 

تکميلی معرفی می كند كه عبارتند از: 
1. اقامت اجباری در محل معين

2. منع از اقامت در محل يا محل های معين
3. منع از اشتغال به شغل، حرفه با كار معين. 

4. انفصال از خدمات دولتی و عمومی. 
5. منع از رانندگی با وسايل نقليه موتوری و با تصدی وسايل موتوری. 

6. منع از داشتن دسته چک و يا اصدار اسناد تجاری. 
7. منع از حمل سالح. 

8. منع از خروج اتباع ايران از كشور. 
9. اخراج بيگانگان از كشور. 
10. الزام به خدمات عمومی. 

11. منع از عضويت در احزاب، گروه ها و دستجات سياسی يا اجتماعی. 
12. توقيف وسايل ارتکاب جرم يا رسانه يا مؤسسه ای كه در ارتکاب جرم دخالت داشته است. 

13. الزام به يادگيری حرفه، شغل با كارمعين. 
14. الزام به تحصيل. 

15. انتشار حکم محکوميت قطعی. 
مورد  همواره  كه  چيزی  قانون  اين   19 ماده  و   )1370 اسالمی)مصوب  مجازات  قانون  در 
انتقاد حقوق دانان بوده و هست، گنگ بودن مفاهيم قانونی است و در ماده 19 اين قانون »حقوق 
نيازمند تفسير و توضيح بود. به عالوه حقوق اجتماعی تعريف شده  اجتماعی« چيزی بود كه 
البته همان طور كه در مباحث  توسط قانون نيز محصور نبوده و دايره شمول آن نامحدود بود. 
پيشين نيز توضيح داده شده اين عدم انحصار مطلوب بوده و الزمه فردی كردن و اصالح مجرمان، 
داشتن قدرت عمل و ابزارهای فراوان می باشد. نگارنده عدم انحصار را مفيد و الزم می دانست 
چراكه به دليل وجود تفکرات و مجرمان مختلف ابزار تربيتی آن ها نيز بايد متفاوت و گسترده 
باشد. متاسفانه سياست كيفری ما بدون توجه به اين ويژگی اصلی فردی كردن، سعی بر محصور 
كردن اين ويژگی است. سياست كيفری ما در دفاع از اصل قانونی بودن، اين عدم انحصار را 
خالف اصل قانونی بودن می داند و به دنبال آن است كه اصل قانونی بودن را بر اصل فردی 
كردن حاكم بالمنازع كند. به هرحال جدال بر سر ارجعيت اين دو اصل، ساليان سال است كه 
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اين جدال  پيروز  بشری همواره  اثرات حقوق  نيز  و  به قدمت  بودن  قانونی  دارد و اصل  ادامه 
بوده است اما نبايد فراموش كرد كه اهداف اصالح، درمان و تربيت در دامان اصل فردی كردن 
اين اصل، رسيدن به آن را دشوارتر می كند. نگارنده معتقد است كه  محقق می شود وتضعيف 
رشد قانون می بايست با رشد تفکرات و جامعه همراه باشد و انعطاف بخشی به قوانين خشک 
و بی روح كيفری، راهی جز توسل به فردی كردن مجازات ندارد. به هرحال تعارض ظاهری دو 
اصل قانونی بودن و فردی كردن با كمی تساهل قابل حل است. نگارنده معتقد است كه به جای 
تمركز به اين تعارضات ظاهری، بهتر است كه تربيت دستگاه قضايی با سواد و معتمد را مدنظر 
قرار داد تا با داشتن قضات قابل اعتماد و آگاه، بيم از بين رفتن حقوق افراد جامعه سياست مداران 
كيفری را مجبور به حذف يکی از اصول جديد و قابل دفاع حقوق كيفری نکند. به هرحال در 
قانون مجازات اسالمی جديد نيز سياست كيفری به دنبال انحصار گرايی به جای اشاره به مفهوم 
كلی حقوق اجتماعی همانند قانون مجازات اسالمی)مصوب 1370( سعی بر بر شمردن مصاديق 
اقامت و  از  »ممنوعيت  از دو مورد اول  به غير  مدنظر خود داشته است. توضيح بيش تر آن كه 
اقامت اجباری« نه مصداق ابتدايی ماده 23 قانون مجازات مذكور به نوعی محروميت از حقوق 
اجتماعی است و بهتر آن كه قانون گذار به جای اين بر شمردن محدود و ناقص، همانند قانون 
مجازات اسالمی)مصوب 1370( محروميت از حقوق اجتماعی را به عنوان يک كل می آورد و 
با ارائه يک تعريف دقيق تعيين مصداق آن را به عهده قاضی صادركننده رأی می گذاشت تا با 
توجه به شخصيت مجرم به يکی از حقوق اجتماعی مناسب با شخصيت وی متوسل شود و چه 
بسا اهداف تربيتی و اصالحی مدنظر قانون گذار بهتر محقق گردد. نکته ای كه در اين مصاديق 
هفت گانه قابل توجه است. بند هفتم ماده 23 می باشد كه محروميت از حمل سالح مورد اشاره 
است كه به طور حتم، منظور ممنوعيت از حمل سالحی است كه مجوز دارد توضيح بيش تر 
آن كه قانون گذار حتی با وجود داشتن مجوز قانونی، فرد را از حمل سالح مذكور ممنوع می كند 
چراكه بديهی است حمل سالح غيرمجاز، ممنوع و جرم می باشد. وهيچ نيازی به تأكيد و بيان 
مجدد قانون گذار نبوده است. عالوه بر هفت مورد مذكور بند11 ممنوعيت از عضويت در احزاب 

و گروه های سياسی را بر می شمرد كه نوعی محروميت از حقوق اجتماعی است. 
نوآوری در مصاديق مجازات تکميلی هستيم. توقف وسايل  ماده مذكور شاهد  بند 12  در 
ارتکاب جرم يا رسانه يا موسسه ای كه در ارتکاب جرم دخالت داشته است؛ مصداقی است كه 
تنظيم كنندگان قانون مجازات جديد، آن را به عنوان مصداقی از مجازات تکميلی معرفی می كنند. 
اين ضمانت اجرا كه يک اقدام تأمينی است بيش تر حفظ جامعه را به دنبال دارد و بيش از اهداف 
اصالحی و تربيتی، نوعی پيشگيری وضعی را به همراه دارد. با وجود اين ابزار، می توان گفت كه 
سياست كيفری اهداف خود را گسترش داده است. نگارنده معتقد است كه تنظيم كنندگان قانون 
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مجازات، بدون توجه كيفرشناسانه و نتايج اين ابزار به پيش بينی آن پرداخته اند و صرفًا به دليل 
شباهت اقدامات تأمينی با مجازات تکميلی با اقتباس از مصاديق اقدامات تأمينی سعی بر گسترش 
اعمال آن در نظام كيفری هستند كه با وجود قانون اقدامات تأمينی و تربيتی اين كار، واهی به نظر 

می رسد، به عالوه اين عمل سبب آشفتگی بيش تر سياست كيفری می گردد. 
مصداق آخر و پانزدهم ماده مذكور نيز همانند مصداق مورد بحث می باشد. جا داشت كه 
تصويب كنندگان اين قانون، پيش از اجرايی شدن آن، اين دو بند را مطابق با اهداف آن اصالح 
قانون جديد مواردی را آورده اند كه  نوآوری های  قانون جديد در  تنظيم كنندگان  اما  می كردند. 
بيش از هر ابزار ديگری اهداف اصالحی و تربيتی مجازات تکميلی را تأمين می كند. مصاديقی 
چون الزام به خدمات عمومی، يادگيری شغل و حرفه معين و نيز الزام به تحصيل از نوآوری های 
قانون جديد می باشد. مصاديقی كه با دور شدن از ابزارهای كيفری بهتر از هر وسيله ی ديگری، 
تربيت و اصالح مجرمان را به دنبال دارد. ابزارهايی كه نياز به آن ها به عنوان مکمل اصالحی 
قانون  همانند  اسالمی  مجازات  قانون  در  ما  كيفری  سياست  اما  می شد.  احساس  كيفری  نظام 
جرايم نيروهای مسلح و برخالف قانون مجازات اسالمی )مصوب 1370( برای اعمال مجازات 
تتميمی محدوديت زمانی مشخص كرده است واعمال آن را تنها با سقف دو سال مجاز می داند. 

همان گونه كه قباًل بيان كرديم خالف اهداف اصالحی سياست كيفری می باشد. 

5.	ضمانت	اجرای	مجازات	تكميلی
اجرای  برای  قانون گذار  كه  است  اقداماتی  تکميلی،  مجازات  ضمانت اجرای صحيح  از  منظور 
يک  برای  ضمانت اجرا  يک  پيش بينی  شايد  است.  كرده  پيش بينی  مجازات ها  اين  بهتر  هرچه 
مجازات، نادر و غيرقابل دفاع به نظر برسد اما با توجه به طبع مجازات های تکميلی، تعيين يک 

ضمانت اجرا برای تضمين اجرای صحيح آن ضروری به نظر می رسد. 
تنظيم كنندگان قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 در ماده 24 چنين متذكر شده اند: 

»چنان چه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکميلی، مفاد حکم را رعايت ننمايند، دادگاه 
صادر كننده حکم به پيشنهاد قاضی اجرای حکم برای بار اول، مدت مجازات تکميلی مندرج 
در حکم را تا يک سوم افزايش داده و در صورت تکرار، بقيه مدت مجازات محکوميت را به 
حبس يا جزای نقدی درجه هفت يا هشت تبديل می كند. هم چنين بعداز گذشتن نيمی از مدت 
مجازات تکميلی، دادگاه می تواند با پيشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمينان به عدم تکرار 
جرم و اصالح وی نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تکميلی اقدام كند«. قانون گذار 
با اشراف به هدف اصالحی مجازات تکميلی به سادگی از هدف اصالحی اين نوع مجازات ها 
دست بر نمی دارد و به درستی، تعيين ضمانت اجرا را مشروط به تکرار عدم رعايت محکوم عليه 
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در اجرای صحيح حکم می كنند. در انتهای ماده 24 با تأكيد و اشاره مستقيم بر هدف اصالحی 
مجازات تکميلی، از سياست تشويقی استفاده شده است، سياستی كه جای آن در راه رسيدن به 
اهداف اصالح و تربيت، در قوانين ما خالی است. اين راهکار قانون گذار و توسل به سياست های 
تشويقی قابل سپاس و به طور حتم تأثيرگذار می باشد. اما بر همين اساس قانون گذار در ماده 20 

قانون مجازات اسالمی )مصوب 1370( اين چنين بيان كرده بود: 
ماده20-محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه معين يا ممنوعيت از 
اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد. در صورتی 
كه محکوم به تبعيد يا اقامت اجباری در نقطه ای يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين، در اثنای 
اجرای حکم، محل را ترک كند و يا به نقطه ممنوعه باز گردد، دادگاه می تواند با پيشنهاد دادسرای 

مجری حکم، مجازات مذكور را تبديل به جزای نقدی و يا زندان نمايد. 
را  نقدی  و جزای  زندان  ايران  قانون گذار  است  نيز مشخص  ماده  منطوق  از  كه  همان طور 
تعيين كرده  اقامت  از  ممنوعيت  اجباری و  اقامت  تبعيد،  عنوان ضمانت اجرای سه مجازات  به 
از  محروميت  صحيح  اجرای  تضمين  برای  ضمانت اجرايی  هيچ  كه  است  درحالی  اين  است. 
حقوق اجتماعی تعيين نکرده است. شايد در نگاه اول، اين نظر به ذهن برسد كه سهل انگاری 
قانون گذار، سبب عدم ذكر محروميت از حقوق در اين ماده شده است و قانون گذار به جای ذكر 
اين مصداق از مجازات تکميلی، سهل انگارانه، تبعيد كه يک مجازات حدی است را آورده است. 
اما بايد گفت بی شک اين اقدام قانون گذار بی حکمت نبوده است و قانون گذار عمداً محروميت 
از  مصداق  اين  بين  اجرايی،  از حيث  است چراكه  نياورده   20 ماده  در  را  اجتماعی  از حقوق 
در  كه  همان طور  آن كه  بيش تر  توضيح  دارد.  وجود  تفاوت  مصاديق  ديگر  و  تکميلی  مجازات 
مباحث پيشين نيز آورده شده قانون گذار آن دسته از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات، مورد 
محروميت قرار می دهد كه داشتن وانتفاع از آن حقوق، نيازمند مجوز و دستور مقامات رسمی 
و دولتی است. در زمان اجرای مجازات محروميت از حقوق اجتماعی نيز، قاضی به نهاد اجازه 
دهنده دستور می دهد كه مجوز خود را نسبت به آن فرد باطل كند يا اين كه اگر فرد مذكور از اين 
به بعد خواهان انتفاع از آن حق يا حقوق مذكور باشد اجازه اين انتفاع را به وی ندهد. بنابراين 
ديگر حقی باقی نمی ماند كه فرد بتواند بدون اجازه از آن منتفع گردد. بر همين اساس است كه 
قانون گذار چون لزومی نداشته است برای صحت اجرای آن ضمانت اجرا تعيين نکرده است. اما 
دليل اين كه قانون گذار برای حسن اجرای اين مجازات اين سه مجازات تبعيد، اقامت اجباری و 
ممنوعيت از اقامت ضمانت اجرا تعيين می كندچيست؟ چرا قانون گذار برای حسن اجرای ديگر 
مجازات ها ضمانت اجرا تعيين نمی كند؟ در پاسخ سواالت مذكور بايد گفت كه قانون گذار برای 
حسن اجرای هرمجازاتی كه نيازمند نظارت بوده است ضمانت اجرا تعيين كرده است. همان طور 
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كه می دانيم دسته ای از مجازات ها به دليل بار درمانی و تربيتی كه به همراه دارند، توسط خود 
قصاص  مجازات هايی چون شالق،  اجرای  كه  است  درحالی  اين  می گردد.  اجرا  عليه  محکوم 
و... در دست مقامات قانونی می باشد. در حقيقت سياست كيفری كشورها با توجه به اهداف 
كيفرشناسانه هر كيفر، شيوه متفاوتی را برای هر مجازات در نظر می گيرند. و مجازات هايی را كه 
فرد می بايست اجرا كند مقامات رسمی تنها ناظر بر حسن اجرای آن هستند و برای اجرای هرچه 
بهتر اين ضمانت اجراها، ضمانت اجراهايی درنظر می گيرند. قانون گذار در ماده 20 نيز با پيروی 
از همين رويه به درستی ضمانت اجرای زندان و جزای نقدی را پيش بينی كرده است. امادر اين 
ماده چند انتقاد به قانون گذار وارد است: اول اين كه اگر چه تبعيد از بسياری جهات به مجازات 
اقامت اجباری شبيه است اما يک مجازات حدی است مجازات حدی براساس ماده 13 قانون 
مجازات اسالمی )مصوب 1370( به مجازاتی گفته می شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع 
تعيين شده است. بنابراين قانون گذار می بايست ضمانت اجرای صحت اجرای تبعيد را براساس 
فرامين شرعی تعيين می كرد. بنابراين حتی اگر هم تعيين ضمانت اجرا برای اجرای دقيق تبعيد هم 
الزم بود ماده 20 جايگاه آن نبوده و می بايست قانون گذار در ذيل مواد تبعيد به اين موضوع اشاره 
می كرد. انتقاد دومی كه به قانون گذار وارد می باشد، اين است كه قانون گذار بدون اعطای مهلتی 
به مجرم، صرفًا با يک خطای كوچک مجازات وی را به زندان و جزای نقدی تبديل می كند. 
به هرحال مجرمی كه در حال آموزش، تغيير و تربيت است به فرصت بيش تری نيازمند است 
نيز نمی بايست به سادگی از هدف اصالح تربيت وی دست بردارد. چراكه  و سياست كيفری 
براساس همين هدف اصالحی كه قانون گذار تشخيص اعمال اين ضمانت اجرا را به عهده قاضی 
صادركننده حکم گذاشته است و از اين طريق با عبور از اصل قانونی بودن مجازات ها و به دنبال 
آن اهداف سنتی، فردی كردن را به عنوان اصلی قابل دفاع و اصالح و تربيت را به عنوان هدفی 
قابل احترام می داند. اما جا داشت كه قانون گذار هدف اصالحی را با تعيين ضمانت اجرايی منطبق 
با آن دنبال كند. نکته قابل بحث ديگر در خصوص اين ماده و تعيين ضمانت اجرا برای حسن 
اجرای اقدامات تتميمی مربوط به نوع و ميزان اين ضمانت اجراها می باشد. اول آن كه اصطالح 
چندان دقيقی نيست و جا داشت كه قانون گذار هنگام نگارش اين ماده به جای كاربرد اصطالح 
اما در خصوص ميزان  زندان، حبس را كه عنوان دقيق تر و واضح تری می باشد به كار می برد. 
ضمانت اجراهای مذكور بايد گفت كه قانون گذار غافل از اين موضوع، ميزان اين ضمانت اجراها 
را مشخص نکرده است واز آن جا كه هدف بارز و اصلی از اعمال حبس و جزای نقدی، اصالح 
و تربيت نمی باشد، اعطای اختيار اعمال ميزان اين دو ضمانت اجرا به قاضی، ضروری به نظر 
نمی رسد. خوشبختانه نويسندگان قانون جديد به هردو ايراد مذكور آگاهی كامل داشته اند و هر 

دو را به طور ماهرانه ای در ماده 24 اصالح كردند. 
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نتيجه	گيری
مجازات تکميلی يا تتميمی نيز از جمله دستاوردهای انديشه های نوين حقوقی می باشدكه در كنار 
مجازات های اصلی تربيت و بازپروری مجرمين را دنبال می كند. ابزارهای مجازات تکميلی كه صبغه 
كيفری كمتری دارد، در اختيار قاضی می باشند تا وی با توجه به شناخت شخصيت مجرم، متناسب 
با شخصيت وی، مجازات تکميلی را در خصوص وی اعمال كند. سياست مداران كيفری كشور ما 
نيز از دستاوردهای جديد حقوق كيفری غافل نبودند و با بهره گيری از انديشه های نوين نزديک 
به يک قرن پيش، مجازات تکميلی را به عنوان نهادی اصالح گرا در قوانين كيفری ما به كارگرفتند 
و تا به امروز شاهد وجود اين نهاد، در سياست كيفری مان هستيم. اما چيزی كه سياست كيفری ما 
همواره از آن آسيب می بيند عدم توجه به بومی سازی نهادهايی است كه از ديگر كشورها وام گرفته 
شده است. توضيح بيش تر آن كه سياست كيفری ما همواره به درستی، نهادهای كارا و مفيد ديگر 
كشورها را مورد توجه قرارداده و با وام داری از تجربه كاربرد آن كشور سعی بر استفاده از تجارب 
آن ها را دارد اما اين اتفاق غالباً به صورت يک تقليد ساده باقی می ماند و بعضاً شاهد آن هستيم 
كه قانون گذار صرفاً مواد قانونی ديگر كشورها را ترجمه می كند. اين اعمال كه اكثراً بدون توجه به 
ظرفيت و امکانات كشور ما صورت می گيرد سبب می شود كه تمامی دستگاه های سياست كيفری، 
اعتماد به نفس خود را نسبت به آن اقدام از دست داده و آن نهاد كارا به ابزاری ناكارآمد تبديل 
گردد. مجازات تکميلی از اين دسته اقدامات می باشد كه بدون توجه به امکانات محدود سياست 
كيفری ما، وارد نظام كيفری ما گرديد و با توجه به عدم بومی سازی به قانون در بوته ای از ابهام قرار 
گرفته كه نه تنها ديگر كاربردی ندارد نسخ يا عدم نسخ آن و شيوه كاربرد آن نيز مشخص نيست. 

درباره مجازات تکميلی می توان اين طور بيان كرد كه مجازات تکميلی، هويت مستقلی دارد. و 
اين كه به كار بردن لفظ تکميلی يا تتميمی در خصوص اين نوع از ضمانت اجراها دو معنی را به 
همراه دارد. اول آن كه هيچ گاه نمی توانند به تنهايی مورد حکم قرار گيرند و همواره در كنار مجازات 
اصلی مورد حکم قرار می گيرند و نکته دوم هم اين كه دليل به كارگيری اين گونه از ضمانت اجراها 
تکميل اهداف اعمال مجازات ها می باشد. توضيح بيش تر آن كه سياست كيفری ما رسيدن به اهداف 
اصالحی و درمانی را كافی نمی داند و به همين جهت اعمال اين گونه از ضمانت اجراها را تنها در 
كنار مجازات اصلی جايز می داند. بنابراين بايد اعتراف كرد كه هم چنان رويکرد سزادهی و اخالقی 
در سياست كيفری ما حرف اول را می زند. از ويژگی های بارز مجازات های تکميلی، لزوم معين 
بودن آن ها در حکم صادره می باشد. الزم به توضيح است كه قاضی صادركننده حکم هم در تعيين 
و هم در ميزان مجازات تکميلی، اختيار مطلق دارد. دليل اين وسعت اختيار هم تمركز سياست 
كيفری به رويکرد اصالحی و تربيتی است چراكه مدت زمان الزم برای بازپروری مجرمان متفاوت 
است البته اين وسعت اختيار گاه سبب تضييع حقوق افراد می شود كه اين نقيصه را می بايست به 



27

سال پنجم . شماره دهم . پاییز و زمستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

گونه ای حل كرد. تحديد اختيار قاضی و تربيت قضات عادل، پردانش و پرتجربه از راه حل های 
ممکن در جهت حفظ حقوق افراد است البته راه حل نخست، سبب دوری از اهداف بازپرورانه 
می باشد. اما نيل به اهداف سياست كيفری عالوه بر وجود يک سياست كيفری تقنينی، كارآمد داشتن 
يک سياست كيفری قضايی مستقل و آگاه و ضروری است سياست كيفری تقنينی ما يک سياست 
كيفری آشفته و احساسی می باشد. اين نوع قانون گذاری هم به ضرر افراد است هم به ضرر جامعه. 
آشفتگی در قوانين از آن حکايت دارد كه قانون گذاران ما بعضاً به اهداف سياست كيفری واقف 
نيستند و به همين دليل قوانينی را می نگارند كه از نظر هدف يا مخالف اهداف سياست كيفری اند و 
يا ناهماهنگ سياست كيفری قضايی، ما نيز تا حدودی راه سياست جنايی كيفری را دنبال می كند. 
الزم به توضيح است كه بنابر قوانين، در سياست كيفری ما، دستگاه قضايی موظف به انجام دو 
كار است اول صدور حکم و دوم اجرای صحيح و منطبق با اهداف آن. در خصوص مجازات های 
تکميلی نيز دستگاه قضايی اين دو وظيفه را برعهده دارد با اين توضيح كه در اقداماتی كه اهداف 
بازپرورانه را دنبال می كنند، وظيفه قوه قضاييه قضاوت دو چندان می شود. اين دستگاه قضايی كشور 
است كه با حاكم كردن اهداف بازپرورانه و درمانی رسيدن به اين هدف را ميسر می كند. تربيت 
قضاوت آگاه با دانش، مستقل و دلسوز سبب می گردد كه وسعت ديد سياست كيفری قضايی ما به 
گستردگی راه اصالح و درمان باشند به عالوه حمايت از فردی كردن مجازات ها، سبب رشد اقدامات 
در نظام كيفری ما می شود. اما با توجه به ماهيت و هدف مورد انتظار مجازات های تکميلی مهم ترين 
وظيفه نظام قضايی ما، اجرای صحيح و منطبق با اهداف سياسی كيفری می باشد. توضيح بيش تر 
آن كه با توجه به اين كه مصاديق مجازات های تکميلی اهداف اصالحی را دنبال می كند و از آن جا كه 
رسيدن به رويکرد های اصالحی، هنرمندی خاصی را می طلبد ضروری است كه دستگاه قضايی ما 
در اجرای مجازات های تکميلی اهتمام بيش تری بورزد. متاسفانه تجربه نشان داده است كه دستگاه 
قضايی ما هيچ گاه زير بار وظايف خود در خصوص بازپروری نرفته است و همواره يک رويکرد 

خشک و سزاده را سر منزل خود قرار داده است. 
از  پرونده ها  زيرا حجم گسترده  دانست  قضايی  متوجه دستگاه  را  انتقادات  تمام  نبايد  البته 
اين دستگاه اجازه نمی دهد كه اجرای اصل  به  از سوی ديگر،  انسانی محدود  نيروی  يک سو و 
فردی كردن مجازات را سر لوحه فعاليت های خود قرار دهد. الزم به توضيح است كه فردی كردن 
مجازات و رسيدن به اهداف اين اصل)يعنی اصالح و درمان( امکانات گسترده ای را می طلبد. از 
نيروی انسانی گرفته تا امکانات مالی فراوان، ابزارهای الزم برای رسيدن به آن اهداف می باشد. 
در حقيقت حجم كاری باال به قضات ودستگاه قضائی اجازه نمی دهد كه دستگاه قضايی ما به 

اصالح مجرمان دل ببندد. 
 به هر حال با وجود آن كه نزديک به يک قرن از ورود مجازات های تکميلی در حقوق ما 
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می گذرد هيچ گونه پيشرفتی را در اين عرصه شاهد نيستيم و با توجه به اين كه رشد قوانين و 
اهداف سياست كيفری ما می بايست منطبق با رشد افکار و جوامع باشد اين نقيصه سبب می شود 
كه سياست كيفری ما با نابودی روبرو شود و به هر حال سياست كيفری ما، در كل يک سياست 
كيفری ورشکسته به معنی اعم می باشد واين بر اثر نگاه های محدود و تنگ سياست مداران ما 

می باشد. 

منابع	مورد	استناد	يا	مطالعه	
الف:	كتابها
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12. علی آبادی، حسين)1385( حقوق جنايی، جلد اول، چاپ اول، تهران، فردوسی. 

13. كی نيا، مهدی)1360(، مبانی جرم شناسی، جلد دوم، تهران، دانشگاه تهران. 
14. گلدوزيان، ايرج)1386(، محشای قانون مجازات اسالمی، چاپ هشتم، تهران، مجد. 

15. ميرخليلی، سيدمحمود)1378(، پيشگيری از تکرار جرم، مجموعه مقاالت پيشگيری از جرم، تهران، انتشارات محور. 
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حقوقی، شماره4. صفحات 8-2
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نورا	احسانگر

بررسی فقهی و حقوقی شروط باطل و تأثير آن در عقود

-	دانشجوی	كارشناسی	ارشد	حقوق	خصوصی	دانشگاه	گيالن	وكارآموز	وكالت	)كانون	گيالن(

اشخاص در زندگی روزمره برای رفع 
حوائج و رسيدن به اهداف موردنظر 
به انعقاد عقود گوناگون تحت عناوين 
مبادرت  غيرمعين  يا  معين  مختلف، 
متن  در  طرفين  گاهی  می ورزند. 
عقد و يا درضمن معامله آثار مترتب 
برعقد را تحديد نموده و يا اثری بر 
يک  تحديد  يا  می افزايند. حذف  آن 
ديگر  تعهدی  نمودن  اضافه  يا  و  اثر 
نام  به  عاملی  محصول  عقد،  آثار  به 

»شرط« است. 
فراوان،  اهميت  حائز  نکته 
و  شرط  فساد  و  صحت  بررسی 
بر  باطل  تاثير شرط  پيرامون  تحقيق 
متعاقدين  به  نسبت  آن  آثار  و  عقد 
دوران  حاضر،  عصر  زيرا  است. 
و  پيچيده  قراردادهای  تحقق 
برای  مختلف  شگردهای  به كاربردن 

آن  ضمن  در  امتيازاتی  به  رسيدن 
قراردادی  كمتر  كه  طوری  به  است 
منعقد می شود كه شرطی در متن آن 

نيامده باشد. 
شروط ضمن عقد را می توان به 
شروط باطل و صحيح تقسيم كرد كه 
برای هريک اقسامی در قانون مدنی 
شرطی  هر  اصوالً  است.  شده  ذكر 
شود،  آورده  صحيح  عقد  ضمن  كه 
صحيح است، مگر اين كه قانون گذار 

آن را باطل شناخته باشد. 
دامنه  گستردگی  لحاظ  به 
در  جوامع  ميان  تعهدات  و  عقود 
قراردادهای  اخير،  سال های  طی 
كه  می آيد  وجود  به  پيچيده ای 
بر  قراردادها  اين  در  مندرج  شروط 
می كند.  اضافه  موضوع  پيچيدگی 
اقسام  تا  دارد  ضرورت  بنابراين 

شرط، مخصوصًا شروط باطل مورد 
شناسايی فقهی و حقوقی قرار گيرد. 
نقش  می تواند  شرط  بطالن 
موثری در عقد يا اضمحالل آن داشته 
باشد از اين رو بررسی دقيق نسبت 
از  می تواند  باطل  شرط  وضعيت  به 
عقيم ماندن تئوری نظم قراردادی و 
ميان  حقوقی  روابط  تعادل  تخديش 

افراد جلوگيری كند. 
اهميت شروط باطل و تاثير آن در 
عقود از طرفی و فقدان مجموعه ايی 
بتواند پاسخگوی مسائل غامض  كه 
و مبين مباحث پيچيده آن باشد، از 
جهت ديگر ضرورت تحقيق پيرامون 
موضوع ياد شده را دو چندان نمود. 
و  مدنی«  »قانون  مقاله،  اين  در 
اختصاری  عالئم  با  به ترتيب  »ماده« 

»ق.م« و »م« اشاره شده است.

مقدمه:	

فصل	اول:	كليات	و	مفاهيم
1-1-	معانی	و	مصاديق	شرط	

در اصطالح حقوق، شرط دارای معانی زير است: 
در اصطالح منطق و فلسفه، شرط عبارتست از امری كه از عدم آن، عدم مشروط الزم می آيد 
اطالق می گردد  اموری  به  معنی  اين  در  نمی آيد. شرط  آن، وجود مشروط الزم  از وجود  ولی 
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كه صحت و اعتبار عقود برآن متفرع است و در ماده 190 قانون مدنی و مواد ديگر آمده است. 
)جعفرزاده، بی تا: 54(

معنی دوم شرط عبارت است از مطلق عهد و تعهد. شرط در روايت معروف نبوی )المؤمنون 
عند شروطهم( كه در فقه مورد استناد بر لزوم عقود و تعهدات قرار می گيرد به همين معنی به 

كاررفته است. )همان( 
معنای سوم شرط، اخص از معنای دوم است كه عبارت است از تعهد فرعی كه ضمن يک 

قرارداد درج می شود. در اين مقاله شرط در معنی اخص موردنظر است. )همان: 55( 
به طور كلی با مداقه در مواد قانون مدنی معلوم می شود كه اصطالح شرط در اين قانون به 

يکی از سه معنی به كار می رود: 
1- گاهی منظور فقط تعهد و حدود آن است. در اين معنی، توجهی به شرط ضمن عقد ندارد 
بلکه برای تعيين مقدار و يا نوع تعهد هر يک از طرفين و الزامات آن ها از كلمه شرط استفاده 
می شود. از جمله كاربرد اين مفهوم مواد 344 و 395 قانون مدنی است. البته در فقه هم گاهی 
منظور از شرط صرف تعهد و الزام است و توجهی به مفهوم اصطالحی شرط ضمن عقد نمی شود 

)جعفری لنگرودی، 1388: ش 3043(. 
2- گاهی منظور از شرط در قانون مدنی، عناصر و مبانی اساسی تعهد و قرارداد است كه 
بدون آن ها علی االصول تعهد و قرارداد ايجاد نمی گردد مانند مواد 190، 191، 1065، 1067 و 

1266 قانون مدنی. 
در بعضی موارد منظور از شرط، يک ركن اساسی معامله نيست. بلکه قيد يا وصف زايدی 
است كه عالوه بر اركان اصلی عقد بايد در برخی عقود موجود باشد مانند قبض كه در برخی 

عقود معين شرط صحت است. 
3- شرط به معنای تعهد تبعی است. يعنی عالوه بر تعهدات اصلی موضوع عقد، تعهداتی هم 
با توافق صريح و ضمنی متعاملين به نفع يکی از طرفين و يا به نفع ثالث ايجاد می گردد كه با اين 

معنی شرط ضمن عقد گفته می شود. )شهيدی، 1389: 130( 

1-2-تمييز	معانی	لغوی	شرط	از	معانی	اصطالحی	
در تمييز معانی لغوی شرط از معانی اصطالحی آن، گفته شده كه برای آن دو معنی لغوی و دو معنی 
اصطالحی وجود دارد. معانی لغوی، يکی معنای مصدری و حدثی آن، يعنی ملزم كردن و ملتزم 
شدن به امری است. آن چه كه مورد الزام و التزام واقع می شود، »مشروط« است. معنای دوم لغوی 
شرط، اسم جامد می باشد و در اين جا بمعنی چيزی است كه از نبود او نبود ديگری الزم آيد، اعم 

از اين كه وجود او علت وجود باشد يا نباشد. 
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در معنی اصطالحی شرط، يکی اصطالح نحويين است كه عبارتست از جمله ای كه پس از 
ادوات شرط واقع می شود. دوم، اصطالح اهل فلسفه است كه نزد آنان شرط عبارتست از چيزی 
كه از نبودن آن، نبود ديگری حاصل شود ولی وجود آن مستلزم وجود مشروط نيست. فرق بين 

معنی اخير و معنی لغوی، فرق بين مفهوم »البشرط« و »بشرط ال« است. )عالمه، 1375: 23( 
قانون مدنی از شرط، تعريفی بدست نداده است. اما در اصطالح حقوقی، شرط دارای دو 
مفهوم است. يکی امری كه وقوع يا تاثير عمل حقوقی متوقف برآن باشد و ديگری امری است 
كه عقد متضمن آن می باشد، يا حسب طبيعت عقد و يا به جهت تراضی طرفين بگونه ای كه آن 

را تابع عقد ساخته باشند. 

1-3-	انواع	شرط	در	فقه	
در فقه شرط را به دو قسم تقسيم می كنند: 

1-3-1-	شرط	ابتدايی	
تعهدی كه شخص با قصد انشاء يک طرفه عليه، خود ايجاد می كند. )بهرامی، 1381: 176( شرطی كه 
يک طرف انشاء می كند، اگر توافق طرف مقابل را به همراه داشته باشد نوعی قرارداد و از مصاديق 
م 10 ق. م خواهد بود. اما اگر تعهد طرف مقابل نباشد يک تعهد يک طرفی و عنوان شرط ابتدايی 
و آثار آن را خواهد داشت. مراد، تعهد يک طرفی است و آن تعهدی است الزم كه شخص به قصد 

يک طرفه، عليه خود ايجاد می كند )جعفری لنگرودی، 1388: ش 3044(.

1-3-2-	شرط	ضمن	عقد	
شرط يا التزامی كه در عقد يا قرارداد به نفع يا ضرر طرفين يا شخص ثالث درج می شود، يک نوع تعهد 
فرعی است كه طرفين ضمن تعهد اصلی می آورند. در حقوق اماميه هركس بخواهد تعهد يا شرطی 

بنمايد كه الزام آور باشد بايد به صورت شرط ضمن عقد باشد )جعفری لنگرودی، 1388: 3067(. 
يکی از اقسام شروط ضمنی كه طبيعت ويژه خود را دارد »شرط بنايی يا تبانی« است. مقصود 
از شرط تبانی مفهومی است كه در مذاكرات پيش از عقد به صورت مذاكره مقدماتی مورد بحث 
واقع شده و در متن عقد ذكری از آن نشده است )جعفرزاده(. قانون مدنی در موردی خاص اعتبار 
شروط تبانی را همانند شرط صريح دانسته است و به نظر می رسد كه حکم آن مصداقی از يک 

قاعده است و چهره استثنايی ندارد. مانند م 1128 ق. م )كاتوزيان، 1390: 286(.

شرط	ضمن	عقد	جايز	
معنی شرط در عقد جايز، ربط شرط به عقد جايز است و بدين معنی است كه چنان چه عقد جايز 
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فسخ گردد، مسلماً شرط مندرج در آن نيز كه جنبة تبعی دارد، كان لم يکن تلقی شده و از آن جا كه 
وجودش به وجود عقد بستگی دارد، ازبين می رود. از طرفی اندراج شرط در ضمن عقد جايز 
نمی تواند از باب لزوم وفاء به شرط، عقد جايز را به الزم منقلب سازد. زيرا وجوب وفاء به شرط 
داللت بر وجوب ابقاء عقد جايز ندارد و آية شريفة »اوفوا بالعقود« نيز تعارضی با حکم مبتنی بر 

جواز در عقد جايز نخواهد داشت )عالمه، 1375: 30(.
وابستگی شرط به عقد بنحوی است كه چنان چه در ضمن عقد الزم جايزی1 واقع شود، نسبت 
به متعهدی كه عقد بر او الزم است، واجب و بر مکلفی كه عقد از جانب او جايز است، الزم 
نمی گردد. مگر اين كه مشروط عليه در اين حالت )كه عقد از جانب او جايز باشد(، استمرار عقد 
را طلب كند. به طور كلی هرگاه مشروط عليه، دوام و بقاء عقد جايز را اراده نمايد، بايستی شرط 
را نيز معتبر دانسته و آن را وفاء كند. زيرا آن چه كه در جواز شرط واقع در ضمن عقد جايز يا 
عدم لزوم آن آمده است، ناشی از حاكميت مشروط عليه بر فسخ عقد است. يعنی مسلط بودن بر 
فسخ عقد به معنای عدم لزوم وفای به شرط نيست. بلکه موجب می شود تا شرطی كه در ضمن 
چنين عقدی آمده باشد از درجة الزام ضعيف تری نسبت به موقعی كه در ضمن عقد الزم مندرج 
از شرط  تخلف  به مجرد  كه  معلوم می شود  آن جا  در  اين بحث  نتيجة  باشد.  برخوردار  گردد، 
توسط مشروط عليه، مشروط له تنها می تواند عقد را برهم بزند نه اين كه اجبار او را به انجام شرط 
درخواست نمايد. زيرا او هرزمان مسلط بر فسخ است و از اين رو الزامش نتيجه ای ندارد. مگر 
اين كه مشروط عليه تداوم عقد جايز را اراده كند. بر خالف شرط ضمن عقد الزم كه به موجب آن 

می توان اجبار مشروط عليه را از حاكم نيز درخواست نمود. )همان: 32( 

شرط	ضمن	عقد	الزم	
بايد دانست كه شروط واقعه در ضمن عقود الزم از توابع آن عقود شده و مرتبط بدان می گردند. از 
اين رو دليل وجوب وفای به عقد كه داللت بر لزوم وفاء به چنين عقودی و ترتيب اثر دادن بر آثار 
آن است، داللت بر لزوم وفای به شرطی را نيز دارد كه مرتبط با عقد و ملحق به آن می باشد. بدين 
ترتيب شرط از آن جا كه جزئی از عقد محسوب می شود و تابع آن است، چنان چه در ضمن عقد 
الزمی آمده باشد، بتبع عقد اصلی نمی توان از آن سرپيچی نمود و البته در تمامی موارد مذكوره اصل 
بر اينست كه عقدی كه به عنوان زمينة درج يک شرط موردنظر است، خود صحيح باشد. در غير 
اين صورت چنان چه عقد فاسد باشد، بحث در لزوم وفاء به شرطی كه در ضمن چنين عقدی مندرج 

1. »عقد الزم جايز« عقدی است كه از يک طرف الزم و از جانب ديگری جايز باشد. مادة 187 قانون مدنی در اين مورد اشعار داشته 
است: »عقد، ممکن است به يک طرف الزم باشد و نسبت به طرف ديگر جايز« برای مثال می توان از عقد رهن نام برد كه نسبت به 

راهن الزم و برای مرتهن جايز است )مادة 787 ق. م(



33

سال پنجم . شماره دهم . پاییز و زمستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

می گردد، منتفی و بی نتيجه است. )همان: 33( 
در  اشتراط  موارد  بيش ترين  و  است  موردنظر  عقود الزمه  مادر  بعنوان  كه  مهم ترين عقدی 
متن آن واقع می	گردد، عقد بيع است. بر هر شرط جايزی می توان در ضمن عقد بيع توافق نمود 

مشروط بر اين كه با عقد اصلی منافاتی نداشته باشد. 

1-3-3-انواع	شروط	ضمن	عقد	از	ديدگاه	شيخ	طوسی	
اول( شرطی كه موافق با مقتضای عقد باشد به آن »شرط تأكيدی« يا »شرط مؤكد« گفته می شود. 

دوم( شرطی كه بواسطة آن مصلحت عقد برای متعاقدين منظور می شود. مثل شرط اجل و 
خيار و رهن كه جايز دانسته است. 

سوم( شروطی كه مصلحت عقد بدان تعلق ندارد لکن مبتنی بر تغليب است. يعنی به واسطة 
آن يکی از طرفين بر ديگری غلبه می يابد. مثل شرط عتق كه در اين صورت نيز عقد و شرط هر 

دو جايز است. 
چهارم( شرطی كه مصلحت عقد بدان تعلق نيافته و مبتنی بر غلبه نيز نباشد كه شرط اخير 

را باطل می داند. 
گاهی در ضمن عقد الزم اشتراط بر امری می شود كه خود نتيجة عقدی جايز است. يعنی 
با وجود اين كه طرفين می توانند عقد جايز را هر زمانی كه بخواهند، فسخ كنند. اما چنان چه در 
عقدی الزم بر يکی از طرفين وكالت در امور طرف ديگر شرط شود، اعمالی كه وكيل در حدود 
اختيار انجا م می دهد بر موكل الزم و غيرقابل اجتناب است. البته اين امر بدان معنی نيست كه 

موكل نتواند موضوع وكالت را خود انجام دهد. )شيخ طوسی، 1271: 143(

1-4-ماهيت	حقوقی	شرط	
در مورد ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد بين حقوق دانان اختالف وجود دارد. برخی آن را جزئی 
از تعهدات متعهد و مشروط عليه می نامند و می گويند هم چنان كه با تحقق عقد، آثار خاص مربوط 
به عقد دامن گير طرفين می شود در صورت وجود شرط، مشروط عليه عالوه بر تعهدات حاصل از 
عقد مفاد شرط را هم بايد انجام دهد نه اين كه تعهد جداگانه ای در كناب تعهد اصلی در اين مورد 
وجود داشته باشد. نتيجه اين نظر اين است كه اگر شرطی دارای صفات ذكر شده در قسمت شروط 
بود، يعنی جزء شروط مبطل و باطل نبود كافی است، و وجود صفت خاص ديگری برای اعتبار آن 
الزم نيست. نظر ديگر اين است كه شرط ضمن عقد هم تعهد جداگانه ای بوده و در كنار تعهد اصلی 
است. در نهايت به دليل قصد طرفين يک نوع وابستگی و ارتباط بين دو عقد ايجاد علقه كرده در 
نتيجه تعهد حاصل از عقد را تابع تعهد اصلی نموده است. نتيجه نظريه دوم اين است كه هر شرط 
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ضمن عقد عالوه بر شرايط ذكر شده در مواد 232 و 233 ق. م بايد دارای ساير شرايط الزم برای 
هر قراردادی باشد. چون فرض اين است كه تعهد حاصل از شرط هم يک نوع قرارداد تبعی است 

و بنابراين آثار خود را دارد )جعفرزاده، بی تا: 89(.
بود ولی  اگر شرطی مجهول  مثال  كه  اين می شود  نتيجه  باشيم  معتقد  اول  نظريه  به  ما  اگر 
موجب جهل به عوضين نبود نه باطل است نه مبطل، همچون ساير تعهدات مشروط عليه بر او 
تحميل می گردد. ولی اگر شرط ضمن عقد را هم مانند هر قرارداد ديگری تلقی كنيم، بايد در آن 
هم تمام شرايط الزم در يک قرارداد صحيح موجود باشد تا آن شرط معتبر گردد. در تاييد نظر 
اول می توان گفت قانون مدنی ايران در مواد 232 و 233 شرايطی برای صحت و اعتبار شروط 
ضمن عقد مقرر كرده  است ولی با آن كه قانون در مقام بيان بوده، شرايط ديگری را برای صحت 
شروط ضمن عقد ذكر نکرده است. با توجه به اين امر و اين كه ظاهر م 190 ق. م و مواد بعدی 
اين است كه شرايط اساسی صحت معامله مذكور در آن مواد، مربوط به قراردادهايی است كه 
مستقال انشاء می شود و از شروط ضمن عقد منصرف است، بنابراين جز شرايطی كه در موارد 
مربوط به شروط ضمن عقد برای صحت و اعتبار اين شروط ذكر شده، شرايطی برای صحت 

شروط مزبور نمی توان شناخت )همان: 90(.
از جهت  در حقيقت  عقد  كه شروط ضمن  می رسد  به نظر  نظرات حقوق دانان  به  توجه  با 
انشاء، استقاللی ندارد، يعنی بر خالف عقد اصلی مستقاًل انشاء نمی شود. شروط موردنظر خارج 
از اركان عقد اصلی است و در واقع به منزله يک زائده حقوقی است كه از قرارداد اصلی كسب 

اعتبار می كند. 

1-5-رابطه	شرط	با	عقد	
تعهد اصلی، موجود حقوقی مستقلی است كه به تعهد تبعی وابستگی ندارد و شروط عمدتاً از حيث 
التزام تابع عقوداند و بمنزلة امری فرعی تلقی می شوند، اما گاهی ارتباط شرط )تبعی( با عقد )اصلی( 
آن قدر نزديک است كه با فساد شرط، عقد اصلی نيز فاسد و منحل می گردد و گاه تنها شرط باطل 
و عقد بقوت خود باقی می ماند. ليکن بطالن عقد هميشه بمنزلة بطالن شرط خواهد بود و شرط 
در همه حال از عقد تبعيت می كند. تا جائی كه اگر به شرط صحيحی عمل شد و سپس يکی از 
متعاقدين بواسطة يکی از خيارات، عقد را فسخ نمود، شرط از عقد در انفساخ تبعيت می كند و نيز 
چنان چه شرط از شروط نتيجه باشد، هم چنين در صورتی كه معامله اقاله گردد، انجام شرط منتفی 
می شود تا آن جا كه اگر به شرط ضمن عقدی كه اقاله شده است، قباًل عمل شده باشد، مشروط له 

بايد عوض آن را به كسی كه ملتزم به انجام آن بوده و به التزام خويش عمل كرده است، بدهد. 
 گاهی عقد برای تحقق شرط منعقد می گردد. در واقع قصد واقعی از انعقاد معامله، اندراج شرط 
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در ضمن آن بوده است كه با احراز چنين وضعيتی بطالن شرط البته بمنزلة فساد عقد اصلی است. 
در اين مورد خاص می توان گفت كه عقد بعنوان يک امر تبعی موردنظر و مقصود می باشد. آن در 

جائيست كه قيمت شرط چندين برابر از ارزش عقد اصلی بيش تر باشد. )عالمه، 1375: 39( 

1-6-شرايط	صحت	شرط	ضمن	عقد	
شرايط صحيح بودن شرط در فقه مورد اختالف بوده است، عمدتاً متقدمين با استناد به روايات 
وارده، شرطی كه با كتاب و سنت مخالفت نداشته باشد را صحيح می دانسته اند. محقق ثانی گفته اند 
كه هر شرطی كه منافی با مشروع باشد و يا موجب جهل به ثمن يا مثمن گردد، باطل است. مرحوم 

انصاری شرايط صحت را چنين برشمرده است: 
1- داخل در قدرت باشد. 2- شرط بخودی خود سائغ )جايز( باشد. 3- در آن غرض عقالئی 
نباشد به  نباشد. 6- مجهول  نباشد. 5- منافی مقتضای عقد  با كتاب و سنت  باشد. 4-مخالف 
اندازه ای كه موجب غرر شود. 7- مستلزم امر محال نباشد. 8- التزام به شرط در ضمن عقد باشد. 
)همان: 45( از نظر فقه حنفيه شرط آن گاه باطل است كه عقد آن را اقتضاء كند و شرع و عرف 

نيز بر صحت آن داللت نداشته باشد. )همان(
 نويسندگان قانون مدنی از نظرات فقهائ اماميه تأسی جسته اند، به نحوی كه باتوجه به آن چه در 

مواد 232 و 233 اين قانون آمده است، شرايط صحت شرط را می توان در پنج چيز خالصه كرد: 
1- شرط بايد مقدور باشد. 2- شرط بايد دارای نفع و فائده باشد. 3- شرط بايد مشروع 
باشد. 4- شرط بايد خالف مقتضای عقد نباشد. 5- شرط بايد موجب جهل به عوضين نگردد. 

به اين ترتيب هر شرطی كه شرائط مذكور را دارا نباشد، صحيح نبوده و از نظر قانون باطل و 
بالاثر است. قانون گذار با بيان شروط مذكور در مادتين 232 و 233 قانون مدنی، اصل را صحت 

شرط می داند. 
دانستيم شرط از نظر صحت و فساد به دو دسته تقسيم می گردد. دستة اول شروط صحيح و 
دستة دوم شروط باطل است و اين عمده ترين از تقسيمات شرط يعنی تقسيم شرط به اعتبار خود 

آن می باشد. 
طبق قانون مدنی شروط باطل بر دو قسم است. شروط باطلی كه مفسد عقد نيست و شروط 

باطلی كه مفسد عقد است. )ماده 232 و233 قانون مدنی(

فصل	دوم:	اقسام	شروط	باطل	و	غيرمبطل
2-1-	مفهوم	شرط	باطل	

باطل در لغت به معنای بيهوده و بی اثر می باشد )عميد، 1386: 239(. شرط باطل يعنی الزام و التزامی 
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بيهوده و فاسد كه عموم ادله وفاء، آن را شامل نمی شود و رعايت و انجام آن بر مشروط عليه واجب 
نيست )جعفری لنگرودی، 1376: 384(. جدای از اين كه قانون از مشروط له برای رسيدن به امر 
مورد اشتراطی كه فاسد است، حمايت نمی كند، در نظر عرف نيز، الزام مشروط عليه بر ايفای شرط 

باطل امری ناپسنديده است. 

2-2-	شرط	غيرمقدور	
تحت سيطره  كه شرط،  است  اين  نبودن شرط  غيرمقدور  از  منظور  گفته اند:  آن  تفسير  در  فقها 
مشروط عليه باشد. شيخ انصاری بعد از طرح اين مطلب می گويد: نبايد اشتباه شود كه ما با اين قيد 
می خواهيم شرط محال را استثنا كنيم زيرا از شأن فقيه دور است كه بگويد شرط نبايد محال باشد. 
چون محال نبودن، بديهی عقل است و برای نفی آن احتياج به بيان نيست )انصاری، 1420: 276(.

مطابق م 232 ق. م شرطی كه انجام آن غيرمقدور باشد، باطل است چرا كه قصد طرفين از 
قيد شرط در ضمن عقد، تحقق آن در خارج است و در صورتی كه ايجاد آن در خارج مقدور 
نباشد، مقصود مشروط له حاصل نمی شود. در نتيجه چنين شرطی باطل است خواه طرفين معامله 
يا يکی از آن ها عالم و يا جاهل به عدم قدرت مشروط عليه باشد و خواه عقاًل غيرمقدور باشد 

)شهيدی، 1389: 135(.
پرسشی كه مطرح می شود اين است كه آيا قدرت انجام شرط بايد به طور مطلق در نظر گرفته 
اين كه در هر عقد خاصی،  يا  باطل است و  باشد  يعنی شرطی كه فی حدنفسه غيرمقدور  شود 

توانايی مشروط عليه مالک درستی و بطالن شرط است؟ 
در م 232 ق. م به اين مسأله پاسخ داده شده است. ولی با استفاده از م 238 ق. م كه می گويد 
»هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غيرمقدور ولی انجام آن به 
وسيله شخص ديگر مقدور باشد حاكم می تواند به خرج ملتزم موجبات آن فعل را فراهم كند.« 
می توان گفت راه حل مسأله بر حسب موضوع شرط متفاوت است. در اين جا ذكر موارد زير 

الزم به نظر می رسد. 
1- در مواردی كه انجام شرط فقط توسط مشروط عليه امکان پذير است، يعنی شخصيت و 
مهارت او در وفای به عهد موثر است بايد قدرت او مالک درستی شرط باشد. زيرا فرض اين است 
كه اجرای شرط توسط ديگران موضوع توافق دو طرف نبوده است. مثل اين كه نقاش هنرمند 

معروفی، ضمن معامله اين تعهد را كند كه شخصًا تابلويی برای ديگری بکشد. 
2- در مواردی كه موضوع شرط انجام كار معينی باشد و طرفين نظر خاصی به انجام آن 
توسط شخص مشروط عليه نداشته باشند، شرط وقتی باطل است كه نه تنها متعهد بلکه هيچ كس 
قادر به انجام آن نباشد. بنابراين در اين صورت اگر كس ديگری غير از مشروط عليه قادر به انجام 
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شرط باشد مشروط عليه نمی تواند به علت ناتوانی خود، ادعای بطالن آن شرط را بنمايد. 
كه  نيست  الزم  بسازد  ديگری  برای  خانه ايی  كه  كند  تعهد  قراردادی  اگر كسی ضمن  مثاًل 
خودش شخصًا قادر به اين كار باشد بلکه می تواند از طريق ديگران در ساختن خانه اقدام كند 

)جعفرزاده، بی تا: 57(. 
انتقال مال معين باشد، توانايی انجام دادن آن در شخص  3- در صورتی كه موضوع شرط، 
متعهد معتبر است. پس، اگر كسی انتقال ملک ديگری را ضمن معامله ايی به عهده بگيرد شروط 
نافذ نيست، و هرگاه مالک آن را نپذيرد باطل خواهد بود )كاتوزيان، 1390: 287(. بطالن شروط 
غيرمقدور، ناظر به موردی است كه ناتوانی تسليم ناشی از وضع مال و طبيعت كار مورد تعهد 

باشد مانند فروش حيوان فراری نه بيماری و ورشکستگی متعهد )كاتوزيان، 1390: 221( 
شرط غيرمقدور با اين كه باطل است موجب بطالن عقد نيست زيرا به اركان و شرايط صحت 
عقد خللی وارد نمی آورد تا آن را باطل سازد )صفايی، 1385: 187(. مبنای بطالن شرط غيرمقدور 
اين است كه غرض از درج شرط در ضمن عقد، ايجاد آن به نفع مشروط له است. بنابراين تحقق 
آن در خارج الزمة حصول مقصود طرفين از درج شرط می باشد. به همين جهت بايستی متعهد 
توانايی انجام آن را داشته باشد و يا بتوان وقوع شرط را در خارج متصور شد در غير اين صورت 
شرط مندرج در متن عقد لغو و بيهوده و بر اين اساس باطل خواهد بود. در لزوم مقدوريت شرط 
بايستی مقدور باشد تا حکم وجوب وفاء، آن را شامل گردد. آن چه  انجام شرط  بايدگفت كه 
اهميت دارد مقدوريت انجام امر مورد اشتراط است، نه مقدور بودن مشروط بنفسه )انصاری، 

.)276 :1420
شرط غيرمقدور ممکن است هيچ گونه اثری در عقد نداشته باشد و آن هنگامی است كه شرط 
به هنگام بستن قرارداد، غيرمقدور بوده و مشروط له هم عالم به فساد آن باشد. در اين صورت، 
می توان فرض كرد كه شرط در نظر مشروط له هيچ گونه اهميت نداشته و مشروط له باتوجه به 
غيرمقدور بودن شرط، حاضر به بستن قرارداد شده است. در واقع قصد جدی به آن نداشته لذا 
حقی هم برای مشروط له ايجاد نمی كند، ولی اگر بعد وقوع عقد، شرط غيرمقدور گردد، يا بعداً 
ذينفع آگاهی يابد كه شرط در حين عقد غيرمقدور بوده، اين وضع در معامله موثر است، هرچند 
كه آن را باطل نمی كند. كسی كه شرط به نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت 

)صفايی، 1385: 188(.
ماده 240 ق.م در اين خصوص می گويد: »اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع بوده است، كسی 
كه شرط به نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اين كه امتناع مستند به 

فعل مشروط له باشد.« 
مثاًل اگر تعمير اتومبيلی ضمن عقد شرط شده باشد و پس از عقد به علت تلف شدن اتومبيلی 
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انجام شرط غيرممکن گردد، مشروط له می تواند قرارداد اصلی را فسخ كند، مگر تلف ناشی از 
فعل مشروط له باشد كه در اين صورت حق فسخ نخواهد داشت. 

2-3-	شرط	بی	فايده	
منظور از شروط بی فايده آن هايی هستند كه انجامشان اثر عقاليی نداشته و درج آن نيز در ضمن عقد 
از روی تعقل نباشد. درج چنين شرطی در ضمن عقد، نفع و استفاده ايی عايد مشروط له نخواهد 
كرد لذا قانون آن را باطل دانسته و مشروط عليه را به آن ملزم نمی كند )عالمه، 85: 1375(. چون 
قانون گذار اجازه نمی دهد كه افراد از روی هوی و هوس و بدون غرض عقاليی شرطی را در 

قرارداد بگنجانند )صفايی، 1385: 188(.
 يکی از فقهای شيعه در اين مورد مثالی را ذكر كرده است: مانند اين كه در عقد، شرط شود 
كه مبيع يا پيمانه	ی خاص يا ترازوی خاص توزين شود. هدف از خيار فسخ جبران خساراتی 
است كه در اثر عدم حصول شرط برمشروط له وارد آمده و چون در شروطی از اين قبيل هيچ گونه 
خسارتی به مشروط له وارد نمی آيد، هيچ دليلی نيست كه به او اجازه بدهيم عقد را فسخ كند و 
از طرفی چنين شروطی لغو و باطل است و به هيچ وجه موجب افزايش يا كاهش مبيع نمی گردد 

)شيخ انصاری، 1420: 277(.
عمده ای از تعهدات، التزام به اموری است كه بواسطة آن خواسته های مشروع و نيازمندی های 
معقول متعهدله برطرف می شود. بنابراين آن چه مورد اشتراط واقع می گردد، بايستی غرض معتُدبه 
داشته باشد و منفعتی را عايد مشروط له گرداند )انصاری، 277: 1420(. در غيراين صورت چنين 

شرطی لغو می باشد و اشتراط بر امر لغو، خود لغو و باطل است. 
ضابطه تشخيص مفيد بودن، نفع معقول، بنای خردمندان و داوری عرف در آن رابطة خاص 
است و جنبة نوعی و اجتماعی دارد. )كاتوزيان، 1366: 199( در يک معيار مناسب،  نفع معقول 
صرفًا نمی تواند بعنوان امری نوعی و جدای از نيازهای شخصی و اهداف فردی موردنظر باشد. 
داده شود.  بيهوده دخالت  فردی  تمايالت و هوس های  نبايد  تعيين يک ضابطه  در  هم چنان كه 
به هرحال بايد معياری انتخاب نمود كه براساس آن به هر دو ارج نهاده و هر كدام از ارزش ها را 

در حد معقول لحاظ كرد. 

2-4-	شرط	نامشروع	
2-4-1	شرط	مخالف	كتاب	و	سنت	

شروط نامشروع همان چيزی است كه فقها آن را خالف كتاب و سنت نام گذاری كرده اند. در اين 
مورد گفته شده شرط نبايد با حکم شرعی اقتضايی مخالفتی داشته باشد. چنان چه كسی را برای 
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عملی اجير نمايد به شرط آن كه در يکی از روزهای رمضان روزه اش را افطار كند چنين شرطی به 
واسطه اين كه با امری مخالفت دارد كه مقتضای آن شرع است، باطل است. )حکيم، 1404: 179( 

ضابطه مخالفت با كتاب و سنت اين است كه اگر شرط با آن چه شارع ثابت نموده است، نافی 
باشد يا با آن چه شارع آن را نفی كرده است، موافق باشد، چنين شرطی با كتاب مخالفت دارد. 
بنابراين اگر شرط كرد ارتکاب حرامی و يا ترک واجبی را، مسلما چنين شرطی مخالف كتاب و 
سنت است. اما اگر ترک فعلی را شرط كند كه واجب نبوده يا انجام فعلی را كه حرام نباشد)فرقی 
نمی كند كه آن امر مکروه باشد يا مباح( چنين شرطی با كتاب و سنت مخالفتی ندارد. زيرا شرط 
با آن چه شارع ثابت نموده است تنافی نداشته و يا با آن چه شارع آن را منع نموده است، موافق 
نمی باشد. اگر بر مشروط عليه شرط گردد و يا خود وی ملتزم شود به اين كه آن چه را شارع حالل 
كرده است، بر او حرام باشد و يا آن چه را كه شارع حرام كرده است، بر او حالل باشد چنين 

شروطی كال با كتاب و سنت مخالف است. )عالمه، 96: 1375(

2-4-2-	نامشروع	از	نظر	قانون	مدنی	
قانون مدنی به جای كتاب و سنت، شرع را به كار برده است. نامشروع از نظر قانون مدنی شرطی 
را گويند كه با قوانين امری يا نظم عمومی و اخالق حسنه منافی باشد. مقصود م 232 ق. م تنها 
حمايت از قانون در برابر قراردهای خصوصی نيست. قانون گذار با به كار بردن اصطالح »نامشروع« 

خواسته است اخالقی بودن شروط را هم تامين كند. )كاتوزيان، 1390: 288( 
سوالی كه مطرح می شود اين است كه آيا شرط نامشروع همان شرط مخالف قانون است؟

مرزی ميان شرع و قانون وجود ندارد اما بايد دانست كه نامشروع مفهومی عام تر و دامنه ايی 
وسيع تر از قانون دارد )كاتوزيان، 198: 66(. قانون با امر نامشروع مخالفت داشته و با آن مقابله 
ميکند. اما تشخيص اين امر نامشروع جز در مواردی كه عدم مشروعيت به لحاظ مخالفت و تضاد 
آن با قوانين موضوعه است، امر آسانی نيست. زيرا برای نامشروع دانستن يک امر، بايد دليلی 

برعدم مشروعيت آن ارائه شود. 
برخی اساتيد حقوق از جمله دكتر جعفری لنگرودی آن چه را كه خالف قوانين جاری كشور 
باشد، نامشروع خوانده اند و برای عدم مشروعيت ماعدای آن وجود قرينه ايی قطعی و صريح را 

ضرورت می دانند. 
سوال ديگری كه مطرح می شود اين است كه اگر شرط مخالف قانون را نامشروع بدانيم، 

مخالفت شرط با كدام دسته از قوانين موجب بطالن آن خواهد شد؟
قوانين را به اعتبار حکم به دو دسته تقسيم می كنند)قوانين امری و تکميلی(. تشخيص اين 
قواعد از يکديگر، به نوع رابطه آن با منافع عمومی و ارتباط يا عدم ارتباط آن با نظم عمومی 
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بستگی دارد البته گاه مالک های ظاهری به كار گرفته می شود. 
قوانين آمره قواعدی هستند كه برای حفظ مصلحت عمومی وضع می شوند و منافع شخصی 
افراد نمی تواند باعث تغيير آن شود. لذا چنان چه شروط مخالف قانون باشد نامشروع و باطل است 
)امامی،1334:71(. برای مثال اگر زن شرط كند كه شوهر حق حضانت فرزند خود را نداشته باشد 

چون اين شرط با قانون مخالفت دارد باطل است ولی عقد نکاح هم چنان پابرجاست. 
البته بايد دانست منظور از شرط نامشروع اين نيست كه ارتکاب آن، جرم باشد بلکه منظور 
هر عمل بدون مجوز قانونی است كه در برابر روح مقررات، عملی ناپسنديده باشد )شهيدی، 

.)135 :1389
از منافع طرفين حمايت می كند و درجهت مصالح هر دو طرف  در قوانين تکميلی، قانون 
وضع می شود و چنان چه شرط مخالف قواعد تکميلی باشد صحيح است و طرفين بدان ملزم 
می شوند. چرا كه مقصود قانون گذار تغيير اراده اشخاص و كامل ساختن قراردادهای ناقص است، 

و شرط كردن بر خالف آن ها زيانی به اين هدف نمی رساند. )كاتوزيان، 1390: 388( 
كه  است  تکميلی  قواعد  از جمله  می شود  قائل  طرفين  برای  قانون گذار  كه  را  حق خياری 
طرفين می توانند بر خالف آن تراضی كنند. در نهايت بايد يادآور شد كه شرط نامشروع به منزله 
شرط غيرمقدور است، چون از نظر قانون، شخص نمی تواند آن را انجام دهد، فقهای اسالمی نيز 

گفته اند: »الممنوع شرعًا كالممنوع عقاًل«.2

2-4-3-	شرط	خالف	نظم	عمومی	و	اخالق	حسنه	
نظم عمومی شامل قواعدی است كه به منظور حفظ صيانت جامعه و تامين منافع عمومی و تعديل 
و حسن جريان امور وضع می گردد. قوانين راجع به نظم عمومی اخص از قوانين الزامی است يعنی 
نقض هر قانون الزامی، عنوان مخالفت با نظم عمومی را ندارد )جعفری لنگرودی، 717: 88(. نظم 
عمومی و اخالق حسنه، قوانين نانوشته ايی هستند كه نوع و معنی آن ها بستگی به عرف و جامعه ايی 
دارد كه افراد در آن زندگی می كنند. اعالم مخالفت با اين قواعد به معنای مخالفت با قواعد آمرانه 
است و شرطی كه با اين اوصاف وضع می شود باطل بوده و الزم الوفاء نمی باشد، اخالق حسنه 
نيز بخشی از نظم عمومی يک جامعه را تشکيل می دهد. بنابراين از آن جا كه حقوق نسبت به امور 
غيراخالقی واكنش نشان می دهد، نظام حقوقی هيچ گاه بی نياز از اخالق و بی اعتنا بدان نبوده است. 
نامشروع بودن جهت شرط هم برای بطالن آن كافی است، زيرا نه تنها اين امر در اطالق م 233 ق.م 
به خوبی بر می آيد، منطقی هم نيست كه قانون مشروعيت جهت را در قراردادهای اصلی منع كند 

و در عقود تبعی مباح شمارد )كاتوزيان، 1390: 288(.
2. آن چه شرعاً ممنوع باشد، مانند آن است كه عقاًل ممتنع باشد. 
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2-4-4-شرط	خالف	عرف	
عرف در اصطالح فقها روش مستمر قومی در گفتار يا رفتار است. الزم نيست همه افراد يک قوم، 
آن را داشته باشند تا عرف محقق شود بلکه كافيست كه اغلب آنان دارای روش مزبور باشند و 
عرف به همين مقدار محقق می شود. با وجود قانون عام يا خاص، عرف حجت نيست. )ماده 3 آيين 

دادرسی مدنی و مواد ديگر( )جعفری لنگرودی، 1388: 447(.
عرف نيز از حقوق مايه می گيرد و به صورت يک قاعده از حمايت آحاد جامعه برخوردار 
است. با اين حال قدرت عرف هيچ گاه با قانون برابر نيست و دادرس نيز وقتی می تواند به آن 

استناد كند كه قانون مجاز شناخته باشد. 
گفته شده است كه گاه انسان در نتيجة تکرار امری كه اغلب سرچشمة مذهبی دارد، چنان 
به آن عادت نموده و انس مفرط پيدا می كنند، كه عمل برخالف آن، افراد را به شدت جريحه دار 

نموده و آن عمل خالف، منکر شمرده می شود )امامی، 1334: 17(. 
به هرحال شرط مخالف عرف در صورتی كه آن، عرف مسلم و مرتبط با نظم عمومی نبوده 
و نتيجة توافق خالف آن با اخالق حسنه مخالفت نکند، جائز است. به عبارت ديگر در مواردی 
كه قانون جهت كارگشائی، امر را به عرف احاله نموده و عرف حسب مورد جنبة تکميلی دارد، 

افراد می توانند برخالف آن اشتراط نمايند. 
 

فصل	سوم:	اقسام	شروط	مبطل
3-1-	مفهوم	شرط	خالف	مقتضای	عقد	

مقتضاء، اسم مفعول از مصدر اقتضاء و به معنی اثری است كه از تائيد مقتضی به وجود می آيد. هر 
عقد دارای اثر مخصوص است كه طرفين عقد برای به دست آوردن آن به انعقاد عقد، اقدام می نمايند. 
چنان چه عقد مخالف صريح قانون نباشد، مقتضی تاثير است و بر اين اساس اثر حاصله از عقد 
را، مقتضاء می نامند. در صورتی كه اين مقتضای عقد منتفی شود، عقد نيز منتفی می شود )شهيدی، 
1389، 137(. مقتضی عقد، مفهوم عامی است و شامل تمامی آثار عقد می باشد. چه اين آثار از 
اموری باشند كه بدون آن، عقد محقق نشود و چه از اموری باشند كه بدون آن نيز عقد واقع گردند. 

3-1-1-شرط	خالف	مقتضای	ذات	عقد	
مقتضای ذات عقد، اثری است كه هدف اصلی عقدی را تشکيل می دهد )جعفری لنگرودی، 1388: 
382 و 677(. يا به تعبير دكتر شهيدی عقد بالذات توليدكننده آن است. در واقع اگر شرط ضمن 
عقد، مخالف با اين مقتضا باشد، به علت تالزم با ذات عقد در حقيقت با ماهيت معامله نيز مخالف 
خواهد بود. معنی اين امر، اين است كه از طرفی ذات عقد انشاء شود، و از طرف ديگر با درج شرط، 
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مانعی در راه تحقق عقد ايجاد گردد. نتيجه اين وضعيت عدم تحقق عقد است. 
در هر معامله، پاره ايی آثار ديگر هم وجود دارد كه می توان آن را از مقتضيات با واسطه عقد 
دانست. اين آثار در حقيقت آثار اثر ذات عقد می باشد نه اثر خود ذات عقد. آن چه عقد را باطل 
می كند شرط خالف مقتضای ذات عقد است نه شرط خالف مقتضای اثر عقد. مثل عقد هبه 
مبيع به وسيله خريدار. ممکن است شرط مندرج ضمن عقد، صريحًا مخالف مقتضای آن نباشد 
اما مخالف تمام آثار عقد باشد كه در اين صورت چنين شرطی، اثر شرط خالف مقتضای ذات 
عقد را خواهد داشت. مثل اين كه ضمن فروش يک قطعه زمين شرط شود خريدار حق هيچ گونه 
تصرف را نداشته باشد و فقط بتواند آن را عاريه دهد، عرف، اين مالکيت را در حکم عدم می داند. 
گاهی ممکن است بعضی از آثار عقد از چنان اهميتی برخوردار باشد كه شرط خالف آن آثار، 
مانند شرط خالف مقتضای ذات عقد، باطل و مبطل عقد خواهد بود. مثل شرط عدم محرميت 
بين زوجين )شهيدی، 1389: 138(. مخالفت با مقتضای عقد ممکن است ناظر بر تعارض شرط 
با احکامی باشد كه قانون گذار از اسباب و لوازم تحقق مفاد عقد قرار داده است. مانند اين كه شرط 

شود مال وقف به تصرف موقوف عليهم داده نشود. 
هرگاه از جمع شرط و عقد اصلی چنين برآيد كه دو طرف مقتضای عقد مشروع ديگری را 
خواسته اند آن چه واقع شده نافذ و تابع مفاد قصد واقعی در اين مجموعه است )كاتوزيان، 1390: 

 .)222
را  آن است كه طرفين، قصد واقع ساختن عقد  از  مقتضای ذات عقد حاكی  شرط خالف 
نداشته اند، زيرا اگر قصد جدی بر وقوع عقد داشته باشند، نبايد شرطی در قرارداد بياورند كه بر 
خالف مقتضای ذات آن باشد )صفايی، 1385: 190(. در واقع می توان گفت علت بطالن عقد، 
تعارض ميان مفاد شرط و عقد است. زيرا تحقق عقد سبب پيدايش مقتضای آن می شود و وجود 
شرط سبب نفی آن می گردد. در نتيجه آثار هريک از شرط و مشروط، به علت تعارض موجود 

خنثی شده و هر دو باطل می شوند. 

3-1-2-	شرط	خالف	مقتضای	اطالق	عقد
 مقتضای اطالق يا اثر اطالق عقد، اثری است كه از ماهيت عقد ناشی نمی شود بلکه هرگاه معامله 
به طور مطلق تشکيل شود، اثر مزبور تحقق خواهد يافت. اين اثر چون با ذات عقد مالزمه ندارد 
می توان با درج شرط خالف از توليد و بروز آن جلوگيری كرد در اين صورت لطمه ايی به ماهيت 
معامله وارد نمی شود. هدف اصلی از انتقال ملک، اطالق تصرفات است، اگر عدم را شرط كنند اين 
شرط بر خالف مقتضای ذات عقد است، ولی می توان عدم انتفاع از مبيع را محدود به زمان معينی 

كرد )شهيدی تبريزی، 1407: 575(.
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دليل عدم بطالن شرط خالف اطالق عقد، آن است كه اطالق عقد منظور اصلی متعاملين 
نيست. بنابراين اگر طرفين، عقد را به طور مطلق منعقد كنند و اطالق نيز منصرف خاصی نداشته 
باشد، منظور از عقد، همان مطلق خواهد بود، ولی طرفين می توانند با درج شرط ضمن عقد، 

اطالق مزبور را تغيير دهند )محقق داماد، 1380: 73(.

3-1-3-	مبنای	بطالن	شرط	خالف	مقتضای	ذات	عقد	
با توجه به مطالب ارائه شده در بطالن شرط خالف مقتضای ذات عقد، ترديد و اختالفی وجود 
ندارد ولی در تشخيص مبنای بطالن بين فقهای اماميه اختالف نظر وجود دارد كه نظرات متفاوتی 

ارائه شده كه چندين مورد آن را بيان می كنيم: 
نامشروع  را جزء شرط  عقد  ذات  مقتضای  غالبًا شرط خالف  اماميه  فقهای  از  عده ايی   -1
دانسته و مبنای بطالن آن را مخالفت با كتاب و سنت معرفی كرده اند )محقق حلی، 1409: 32(. 
صاحب جواهر بعد از بيان اقوال فقها می گويد: ترديدی در بطالن شرط منافی مقتضای عقد كه 
موجب حصول تناقض است، نمی باشد. اما با اندكی تأمل روشن می شود كه بطالن اين شرط 
براساس ضابطه عدم مخالفت شرط با شرع )عدم تحليل حرام و تحريم حالل( است )نجفی، 

.)201 :1404
2- عده ايی ديگر از فقها، به جدايی شرط خالف مقتضای ذات عقد و شرط مخالف كتاب و 
سنت معتقدند و مبنای بطالن شرط را تناقض موجود در ارتباط عقد و شرط بيان كرده اند )محقق 

نراقی، 1408: 67( )حسينی المراغی، 1417: 252(.
3- شيخ انصاری برای توجيه بطالن شرط منافی مقتضای ذات عقد، ميان وجه اول و دوم 
جمع كرده است. او می گويد در عقد مقيد به شرط مخالف مقتضای عقد، ميان مقتضای آن كه 
غيرقابل تخلف است با شرطی كه عدم تحقق آن را ايجاب می كند تنافی برقرار می شود و لذا وفا 
به عقدی كه چنين شرطی دارد امکان پذير نيست. بنابراين يا بايد حکم به سقوط عقد و شرط 
كرد و يا جانب عقد را به اين دليل كه مقصود اصلی بوده و شرط تابع و دنباله رو  آن است مقدم 

داشت كه به هر حال شرط صحيح نخواهد بود )شيخ انصاری، 1420: 44(. 

3-1-4-	ضوابط	تشخيص	شرط	خالف	مقتضای	عقد	
تشخيص مقتضای ذات عقد، گاه دشوار است. بخش مهمی از دشواری ها مربوط به تميز قوانين 
امری و تکميلی در قراردادها است. بايد ديد قاعده ای را كه شرط خالف آن شده است، قانون جزء 

ماهيت و اساس عقد می داند يا تراضی بر خالف آن را جايز می شمرد. 
با وجود اين در تعريف مقتضای ذات عقد، بايد به خواست مشترک و مفاد انشاء دو طرف 
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تکيه كرد و گفت: »موضوعی اصلی است كه عقد به خاطر آن واقع می شود و به خواست دو 
طرف يا احکام مترتب بر آن، جزء يا الزمه	ی ماهيت عقد است.« )كاتوزيان، 1390: 293(.

نموده و  ترديد حاصل  از مسائل،  در خيلی  مقتضای ذات عقد  در تشخيص مصاديق  فقها 
اختالف نظر دارند. شيخ انصاری چند مورد از موارد اختالف را متذكر می گردد: 

 از جمله شرط عدم بيع مبيع است. نظريه ی مشهور فقها، اين است كه شرط مزبور درست 
ماده 959 كه مقرر  قانون مدنی در  نويسندگان  با مقتضای عقد می باشد و  نيست زيرا مخالف 
می دارد: »هيچ كس نمی تواند به طور كلی حق تمتع و يا حق اجرای تمام يا قسمتی از حقوق 

مدنی را از خود سلب كند.« از نظريه ی مزبور تبعيت كرده اند. 
مورد ديگری از موارد اختالف، شرط ضمان در عقد اجاره و عاريه است. به عبارت ديگر 
اختالف در اين است كه عدم ضمان مستعير و مستاجر جزء آثار مقتضيات ذات عقود مزبور است 
در نتيجه شرط خالف آن باطل و مبطل عقد است يا خير؟ نظريه مشهور فقها اين است كه در 
عقد اجاره، امانت، الزمه اين عقد است. لذا شرط ضمان، مخالف با مقتضای ذات عقد است در 

نتيجه، باطل و موجب بطالن عقد است )شيخ انصاری، 1420: 281(.
دارند در  اشکال در تشخيص مصاديق مقتضای ذات عقد، عقيده  برای رفع  فقها  از  برخی 
مواردی كه مخالف بودن شرط با اقتضای ذات و ماهيت عقد روشن نباشد، حکم اين قبيل موارد 

را بايد به نظر فقيه موكول كرد. )جعفرزاده، بی تا: 65( 
به نظر می رسد در چنين مواردی از نظر حقوق هم، ضابطه اين است كه دادگاه بايد با توجه 
به قوانين موضوعه، عرف و اوضاع و احوال و آثار، اصل موضوع عقد را تشخيص و در هر مورد 

رای مقتضی صادر نمايد. 

3-2-	شرط	مجهول	
منظور از شرط مجهول، شرطی است كه مورد آن مجهول باشد. 

3-2-1-	شرط	مجهولی	كه	موجب	جهل	به	دو	عوض	می	شود	
اگر در ضمن عقد شرطی قرار داده شود كه سبب ابهام مورد معامله گردد، در واقع يکی از شرايط 
اساسی صحت آن عقد )معلوم و معين بودن مورد معامله( طبق م 190 ق. م از بين رفته و در نتيجه 

آن عقد و شرط باطل خواهد بود )شهيدی، 1389: 139(. 
شرط مجهول هرچند كه مربوط به موضوع اصلی باشد، فقط عقدی را باطل می كند كه معلوم 
بودن مورد، از شرايط صحت آن است. در عقودی كه بر مبنای مسامحه و تغابن استوار شده است، 
اين گونه شروط، خللی به درستی عقد نمی رساند. برای مثال شرطی كه باعث جهل ضامن به 
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مقدار و اوصاف دين گردد )كاتوزيان، 1390: 296(. موضوع بحث در شرط مجهول، آن شروطی 
كه در جهل مطلق قرار گرفته، نمی باشد چون در بطالن اين گونه شروط ترديدی نيست )سينائی، 

بی تا: 51(.
فقها می گويند »للشرط قسطًا من الثمن« يعنی مقداری از ثمن و بهای معامله در قبال شرط 
اگر شرطی وجود  ماليت عوضين می شود و  قرار می گيرد، وجود و عدم شرط موجب زيادی 
نداشت ثمن معامله آن مقدار مخصوص نمی بود لذا شرط مجهول، كم و بيش سبب مبهم ماندن 
دو عوض می شود. ولی قانون مدنی، به لحاظ فرعی بودن شرط، اين نتيجه را نپذيرفته است. در 
نظر قانون گذار ما فقط وقتی بايد عقد را باطل دانست كه شرط، مربوط و وابسته به يکی از دو 

عوض باشد و در نتيجه، مجهول بودن آن مورد اصلی معامله را نيز مبهم سازد )همان(.
از مصاديق شرط مجهولی كه به احد عوضين سرايت می كند، شرط تاخير مبيع از جانب بايع 
و يا شرط تاخير ثمن از طرف مشتری است، مشروط به اين كه مدت معين نشده باشد. بنابراين 

بواسطة سرايت جهل به ثمن، شرط و عقد باطل می شوند. 
گاهی جهل به عوضين به گونه ای است كه مقدار يا كيفيت و يا نوع عوض را نامعلوم می كند. 
مثل اين كه در قرارداد بيع اتومبيل شرط شود كه فروشنده يکی از اتومبيل های خود را در مقابل 
اخذ وجه معينی به خريدار تحويل دهد. گاهی شرط به گونه ای است كه در بخشی از ثمن تاثير 
و بالنتيجه تمامی آن را مجهول می كند. مثل اين كه در فروش منزل مسکونی، مشتری شرط كند 
در قبال تملک مبيع عالوه بر انتقال اتومبيل خود )كه نوع آن مشخص و قيمت آن معلوم است(، 

مبلغی نيز )نامعين( به فروشنده بپردازد. 

3-2-2-	شرط	مجهولی	كه	موجب	جهل	به	دو	عوض	نمی	شود	
اگر ابهام و مجهول بودن شرط، به عقد سرايت نکند مانند اين كه شخصی اتومبيل كرايه خود را به 
ديگری بفروشد به مبلغ بيست ميليون تومان و شرط شود كه درآمد يک هفته اتومبيل به فروشنده 

داده شود، جهل به شرط موجب بطالن عقد نخواهد شد. 
تاثيری در مورد معامله ندارد. چون ثمن مورد   زيرا مورد شرط گرچه مجهول است ولی 
معامله معلوم است. برخی اساتيد حقوق با عنايت به م 232 ق. م كه برگرفته از فقه اماميه است، 
برآنند كه فقط شروطی باطل است كه انجام آن ها غيرمقدور باشد يا از شروط بی فايده يا نامشروع 
است؛ و فقط شرطی باطل و مبطل عقد است كه خالف مقتضای ذات عقد باشد، يا به گونه ايی 
هرچند  شروط،  ساير  نظر،  بنابراين  گردد.  عوضين  از  يکی  به  جهل  موجب  كه  باشد  مجهول 
مجهول باشد، چون جنبه فرعی دارد و از عقد اصلی تبعيت می كند، باطل نيستند و به عقد اصلی 

هم صدمه ای نمی زند )شهيدی، 1389: 139(.
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گروه ديگر بر اين عقيده اند كه شرط، هرچند جنبه فرعی و تبعی دارد، همانند عقد بايد شرايط 
قانونی صحت معامله را دارا باشد. در غيراين صورت، شرط ضمن عقد باطل است؛ بنا بر اين 
نظر، شرط مجهول مانند عقد مجهول فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و از اين جهت، بين عقد 
و شرط ضمن آن تفاوتی وجود ندارد )صفايی، 1385: 191وكاتوزيان، 1390: 221(. ظاهراً قول 

مشهور فقهای اماميه با نظر اول موافق است. 

3-3-	شرايط	صحت	عقد	تبعی	
با توجه به مفاد مواد 232 و 233 ق. م:

1- از لزوم مفيد بودن شرط بر می آيد كه موضوع آن در رابطه دو طرف بايد ماليت داشته باشد 
زيرا هرچه برای مشروط له فايده عقاليی داشته باشد، ماليت نيز دارد. 

2- امتيازی بين مشروع بودن موضوع و جهت معامله از لحاظ تاثير در عقد وجود ندارد. لذا 
شرطی را كه انگيزه انشای آن رسيدن به هدف نامشروع باشد بی ترديد بايد نامشروع دانست. 

3- چون قانون گذار در مقام بيان مواردی است كه بطالن شرط به عقد اصلی سرايت می كند 
و اجرای تعهدی هم كه موضوع آن به كلی مجهول است، امکان ندارد لذا شرط مجهول، اگر 
قابل تعيين نباشد، باطل است، ولی وقتی عقد را باطل می سازد كه سبب مجهول شدن دو عوض 

نيز بشود. 
 

فصل	چهارم:	آثار	شروط	باطل	و	مبطل
4-1-	آثار	شروط	باطل	و	مبطل	

طبق قانون مدنی، بطالن شرط، اصوالً خللی به صحت عقد نمی رساند و فقط در صورتی كه فساد 
شرط يکی از اركان چهارگانه	ی صحت عقد را از بين ببرد، چاره ايی جز حکم به بطالن عقد نيست 
)كاتوزيان، 1390: 290(. علت عدم تاثير بطالن اين گونه شروط در اصل عقد اين است كه می گويند 
اساساً اين گونه شروط مستقيما ارتباط با موضوع معامله و شرايط صحت معامله ندارند تا بطالن آن 

تاثيری در اصل عقد داشته باشد. 

4-1-1-	آثار	بطالن	شروط	باطل)غيرمبطل(	
قابل بحث است كه بطالن شروط مذكور كه موجب بطالن اصل عقد نمی شود، آيا اين حق را به 

مشروط له نمی دهد كه برای جبران زيان خود عقد را فسخ كند؟ 
از روح و مفاد م 240 ق. م چنين استنباط می شود كه نويسندگان قانون مدنی از نظريه مشهور 

فقها پيروی كرده و بين علم و جهل مشروط له قايل به تفصيل شده اند. 



47

سال پنجم . شماره دهم . پاییز و زمستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

ناشی از موجباتی است كه متضمن ضرر و خساراتی برای اخذ متعاملين  حق فسخ اصوالً 
باشد، به نحوی كه نمی توانسته است آن را پيش بينی نمايد و اال برای كسی كه با علم به بطالن 
شرط، آن را پذيرفته و عقدی را واقع ساخته فرض وجود حق فسخ، خالف حکم عقد و موازين 
حقوقی است )جعفرزاده(. زيرا ظاهر، حکم می كند كه او بدون اجرای شرط هم به معامله راضی 

بوده است. 
اما در صورتی كه مشروط له جاهل به وضعيت مورد شرط و بطالن آن باشد، مسلمًا بايد برای 
مشروط له حق فسخ قايل شد. چرا كه در غيراين صورت تضمينی برای حفظ حقوق مشروط له 
باقی نخواهد ماند. . شروط معامله هرچند كه جنبه تبعی داشته باشد بازهم در ايجاد رضای به 
دارد  تعهد سنجی هم توجه  از  منافع حاصل  به  آن موثر است و مشروط له هنگام بستن عقد، 

)كاتوزيان، 1390: 291( )امامی، 1334: 275(.
ماده 240 ق. م در تاييد همين مطلب می گويد: »اگر بعد از انجام عقد، شرط ممتنع شود يا 
معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است كسی كه شرط به نفع او شده است، اختيار فسخ معامله 

را خواهد داشت مگر اين كه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.«
 اگرچه اين ماده ظاهراً در مورد شرط فعل است ولی ترديدی نيست كه مفهوم غيرمقدور 
بودن شرط مذكور در م232 ق. م با معنای ممتنع بسيار نزديک است. هم چنان كه مفهوم نامشروع 

بودن و بی فايده بودن را با يک تفسير حقوقی ساده و منطقی می توان با امتناع منطبق نمود. 
حقيقت  در  كه  معنی  اين  به  است،  قوانين  بر خالف  شرط  نامشروع،  از  منظور  اوالً  زيرا: 
انجامش از نظر حقوقی نوعی غيرمقدور است »الممنوع شرعًا كالممنوع عقاًل«. پس حکم اين 
مورد هم مانند موردی است كه انجام شرط عقاًل ناممکن باشد و چيزی كه كاماًل خالی از فايده 

باشد با غيرمقدور تفاوتی ندارد. 
برخی معتقدند در صورتی كه شرط فايده نداشته باشد، هرگاه مشروط له جاهل به اين امر 
باشد می تواند پس از اطالع از آن عقد را فسخ كند. زيرا در اين مورد هم رضايت مشروط له 
به انشای عقد به لحاظ انجام شرط و نفعی كه اشتباهًا در آن تصور می كرده ابراز گرديده است 
و با كشف عدم وجود فايده، رضايت مشروط له به عقد اصلی، كامل نيست )شهيدی، 1389: 
136وامامی، 1334: 277(. درحالی كه برخی ديگر معتقدند جايی كه شرط نفع عقاليی ندارد 
و بدين جهت باطل است، خيار نيز به وجود نمی آيد. زيرا بطالن شرط بدون نفع موجب ضرر 
نيست تا برای رفع آن، به شرط جهل منتفع، خيار ثابت گردد. حقوق بر شرطی كه خردمندان 
مفيد نمی دانند هيچ اثری بار نمی كند و جبران محروم ماندن از آن نمی انديشد )كاتوزيان، 1390: 

291وعالمه، 214: 1375(.
 به نظر می رسد وقتی شرط بی فايده باشد مشروط له حق فسخ ندارد و در اين مورد فرقی 
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بين علم و جهل به بطالن شرط نيست زيرا هيچ منفعتی برای مشروط له نيست. شرط بی فايده نه 
بودنش مشروط له را منتفع می كند و نه نبودنش مشروط له را متضرر می كند. مالک ثبوت خيار، 

نفی ضرر است. 
در فرضی كه مشروط له جاهل به بطالن شرط است بايد به او برای جبران خسارت وارده، 
حق فسخ قرارداد اصلی را داد يا اين كه به همان وضع قبول كند. ولی نمی توان به سبب بطالن 
شرط، ثمن را تقسيط كند. زيرا اگرچه وجود شرط در ارزش مورد معامله موثر است ولی قسمتی 
از ثمن در مقابل شرط قرار داده نشده است. جز اختيار فسخ عقد يا قبول آن حق ديگری برای 
او ثابت نمی گردد. دليلی هم برای اخذ ارش موجود نمی باشد زيرا ارش برای آن است كه نقصی 

را تکميل كند. 
صرف امتناع مشروط عليه نمی تواند موجب ثبوت خيار برای مشروط له باشد. بايد او را از 
طريق قانونی، الزام كرد. ولی چنان چه عدم قدرت بر انجام شرط مستند به فعل مشروط له باشد 
مانند اين كه ضمن فروش يک آپارتمان به قيمت معين، بر بايع شرط شود كه منزل خريداری 
را نقاشی كند در اين صورت چنان چه مشروط له منزل خود را قبل از انجام شرط، خراب كند، 
نمی تواند معامله اصلی را فسخ كند. زيرا خود به ضرر خود اقدام كرده است و نمی تواند ديگری 

را مجبور به تحمل آثار آن كند. قسمت اخير م 240 ق. م مؤيد همين مطلب است. 

4-1-2-	آثار	بطالن	شروط	باطل	و	مبطل
بطالن شرط در صورتی به عقد سرايت می كند كه يا از اركان اساسی عقد را متزلزل سازد و يا ميان 
وجود شرط با تحقق عقد تضاد، حاصل شود. مثل اين كه شرط با مقتضاء ذات عقد مخالف باشد 
يا عوضين را مجهول كند. بنابراين می توان گفت در صورت مبطل بودن شرط، فساد آن به عقد 
سرايت كرده )لذا نبايد عقد را سبب بطالن شرط دانست( تاثير آن در عقد به نحوی است كه عقد را 
از ابتدا باطل می كند. چنان چه گويی از اول واقع نشده باشد. در نقش علم و جهل طرفين به مبطل 
بودن شرط بايد گفت، جهل به فساد يک شرط موجبی برای عدم بطالن آن نيست و به طريق اولی 
وقتی شرط مبطل عقد هم باشد، عدم آگاهی بر چنين وضعيتی موجب صحت عقد نخواهد بود. 
زيرا شرائط و اركان اساسی صحت يک عقد، الزمه تحقق آن است. وفقدان هر كدام از اين شرايط 

در مرحله ايجاد عقد، به منزله عدم تحقق آن است. 

4-2-	اسقاط	شرط	
می توان گفت همان طوری كه مشروط له می تواند از شرط صحيحی كه به نفع او شده صرفنظر كند، 
اسقاط شرط باطل هم جايز است. چرا كه شرط باطل در عقد اصلی تاثيری ندارد لذا اشکالی كه 
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در اسقاط آن از جانب مشروط عليه نمی باشد. از طرفی می توان گفت اسقاط شرط باطل از جانب 
مشروط له، به منزله آن است كه از حق خياری كه به واسطه بطالن آن بر او ثابت می گردد، صرفنظر 
كرده باشد. البته اسقاط شرط باطلی كه مشروط له به فساد آن هنگام اشتراط علم داشته باشد فايده ايی 

از اين جهت ندارد. 
اما در عقد مبطل با سرايت فساد به عقد و بطالن شرط و عقد، چيزی باقی نمی ماند تا بتوان 
حکم به اسقاط آن كرد )در واقع عقد اساسًا محقق نشده(. نمی توان با اسقاط شرط مبطل، عقد 
را به اين اعتقاد كه سبب بطالن آن منتفی شده، سالم تلقی كرد )عالمه، 1375: 234(. بر همين 
مبنا جهل طرفين نسبت به مبطل بودن شرط، تاثيری در ماهيت آن نداشته و موجب صحت عقد 

نمی شود. 

4-3-تعدد	شروط	در	ضمن	يک	عقد	
ممکن است در ضمن يک عقد تعدادی شرط مندرج گردد كه به نفع يک يا طرفين آن باشد. از اين 
شروطی كه در ضمن عقد مورد توافق واقع شده است، گاه می شود كه بعضی باطل و برخی مبطل 

و تعدادی نيز صحيح و واجب الوفاء باشند. 
چنان چه در ضمن عقد، شروطی برله و عليه متعاقدين مندرج شود. در صورت صحت، هر 
كدام ملتزم به انجام آن شده باشند، واجب است تا بدان عمل نموده و امر مورد اشتراط را انجام 

دهند. تعدد شروط در اين مورد هيچ تاثيری نسبت به عقد و طرفين آن نخواهد داشت. 
در  و  می كند  فاسد  را  عقد  آن،  وجود  گردد،  مندرج  عقد  در ضمن  مبطلی  چنان چه شرط 
صورت بطالن عقد به شروط ديگر اعتنائی نخواهد شد. فرقی نمی كند كه شروط ديگر صحيح و 

يا باطل، به نفع معامل يا برله متعامل باشند. 
اگر بطالن شرطی معلوم شود، منتفع از آن می تواند عقد متضمن چنين شرطی را فسخ نمايد و 
يا آن را بدون حصول شرط موردنظر بپذيرد. چنان چه مشروط له عقد را فسخ كند در اين صورت 
به شروط ديگر توجهی نمی شود. اما اگر مشروط له از فسخ عقد صرفنظر نمود بايستی عقد را با 
تمامی آثار آن بپذيرد. بطوری كه اگر شرط يا شروط ديگری در ضمن عقد آمده باشد كه احتماالً 

به ضرر او باشد، وفای به آن بر وی واجب و الزم است )عالمه، 1375: 224(.

4-4-تقابل	شروط	با	يكديگر	در	ضمن	يک	عقد	
گاهی در ضمن يک عقد شروطی در مقابل يکديگر واقع می شوند. تقابل شروط گاهی ميان يک 
شرط باطل و يک شرط صحيح اتفاق می افتد. مثاًل توافق متعاقدين در ضمن عقد بر دو شرط 
به نحوی است كه مبنای الزام هر شرط تعهد به شرط ديگر می باشد و يکی از اين دو باطل و ديگری 
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صحيح است. 
بنظر می رسد هرگاه معلوم شود كه در ضمن يک عقد سبب اشتراط بر امری توافق بر شرط 
ديگر بوده است و هريک از دو شرط موردنظر، علت وجودی ديگری باشند، با بطالن يکی از 
آن دو، ديگری نيز منتفی می گردد. اين امر موجب صيانت نظم حقوقی حاكم بر قراردادها است. 
بر اين اساس، از آن جا كه به مجرد بطالن يکی از اين دو شرط، شرط ديگر نيز منتفی می گردد، 
ضرری متوجه كسی كه شرط باطل به نفع وی بوده است، نمی	شود تا برای جبران آن ضرر ثبوت 
خيار فسخ بنفع او ضرورت يابد. يعنی با بطالن يکی از اين دو شرط، به هر دليل، طرف ديگر 

نمی تواند ايفای شرط صحيح را از مشروط عليه بخواهد )همان: 226(. 

نتيجه
نتيجه هر عقد، پذيرش آثاری است كه متعاقدين بدان ملزم و به انجام آن ملتزم می شوند. شرط ضمن 
عقد، يک الزام اضافی است كه با آمدن در متن عقد، مشروط عليه به ايفای آن نيز ملزم می گردد و 
اين در صورتی است كه ادله وجوب وفا، چنين شرطی را شامل شود در غير اين صورت، چنان چه 
طرفين در ضمن عقد به شرطی باطل توافق نمايند، مشروط عليه را نمی توان به انجام آن مجبور نمود. 
شرط ضمن عقد، تعهدی تبعی است كه با انتفاء آن اصل عقد باقی می ماند. مگر در مواردی 
كه فساد شرط، صحت عقد را مخدوش كند و به اركان اساسی آن خللی وارد سازد، كه در اين 

صورت هم عقد و هم شرط مجتمعًا باطل می	گردند. 
هرگاه به امری در ضمن عقد توافق شود كه با مقتضای ذات عقد منافی باشد و يا شرط 
مجهولی در متن عقد آورده شود كه موجب جهل به عوضين يا يکی از آن دو گردد ترديدی 
در بطالن چنين عقدی نيست. در مقابل هرگاه متعاقدين به شرط غيرمقدور يا نامشروعی توافق 
اما  يا به امری ملتزم شوند كه نفع عقالئی ندارد، چنين شروطی هرچند باطل هستند  كنند و 
موجب بطالن عقد نمی باشد. مشروط له در صورت جهل به بطالن شرط اختيار فسخ معامله 
برای او ثابت می گردد به جز شرط بدون فايده، تا از اين طريق به ضرر خويش اقدام نکرده 
باشد. البته اين امر به معنای لزوم اعمال خيار از جانب وی نبوده و او با چشم پوشی از آن بايد 
پايبند باشد. چنين وضعيتی به منزله آن است كه از آغاز، شرطی در ضمن  به تمام آثار عقد 

عقد مندرج نشده باشد. 
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-	دانشجوی	دوره	دكتری	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی	دانشگاه	مازندران	و	مدرس	دانشگاه

-	دانشيار	دانشكده	حقوق	دانشگاه	مازندران

موارد  كيفری،  قوانين  در  دقت  با   
و  جمالت  در  ابهام  از  متعددی 
به  می شود  مشاهده  عبارات  يا 
و  وكالء  قضات،  كه  گونه اي 
آن  از  می توانند  شهروندان  ساير 
مختلفي  استنباط هاي  قانوني  مواد 
نمايند. از جمله مواد مبهم، ماده ي 
مرتکبين  مجازات  تشديد  قانون   2
كالهبرداري  و  اختالس  ارتشاء، 
است. اين ماده، جرمي را پيش بيني 
شمول  دامنه  ظاهراً  كه  است  كرده 
آن مشخص نيست و حتي مي تواند 
پيدا  تسري  هم  حقوقي  موارد  به 
مي دارد:  مقرر  مذكور  ماده ي  كند. 
»هر كس بنحوي از انحاء امتيازاتي 
را كه به اشخاص خاص به جهت 
تفويض  مخصوص  شرايط  داشتن 
و  صادرات  جواز  نظير  مي گردد 
موافقت  عرفًا  آن چه  و  واردات 
معرض  در  مي شود  گفته  اصولي 

يا  و  دهد  قرار  فروش  و  خريد 
در  يا  و  نمايد  سوءاستفاده  آن  از 
توزيع كاالهايی كه مقرر بوده طبق 
مرتکب  نمايد  توزيع  ضوابطي 
يا به طور كلي مالي  تقلب شود و 
طريق  كه  كند  تحصيل  وجهي  يا 
تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني 
بوده است مجرم محسوب و عالوه 
بر رد اصل مال به مجازات سه ماه 
تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي 
آمده  به دست  مال  برابر  دو  معادل 

محکوم خواهد شد. 
كه  می شود  ناشی  آن جا  از  ابهام   
»به  عبارت  از  قانون گذار  مقصود 
تحصيل  وجهي  يا  مالي  كلي  طور 
فاقد  آن  تحصيل  طريق  كه  كند 
است«  بوده  قانوني  مشروعيت 
مي تواند  ظاهراً  و  نيست  مشخص 
كه  شود  مواردي  تمام  شامل 
مشروعيت  فاقد  طريق  از  شخصي 

قانوني همانند كالهبرداري، سرقت، 
اختالس و ساير جرائم مشابه، مالي 
هم چنين  و  باشد  آورده  به دست  را 
قبيل  )از  حقوقي  امور  به  مي تواند 
عنوان  كه  بالجهت(  شدن  دارا 
كند  پيدا  تسري  ندارد هم  مجرمانه 
بدين  حقوق دانان  برخی  حتی  و 
استنباط  مزبور  ماده  از  صورت 
نوع  هر  است  »بديهی  كه  كرده اند 
دست اندازی بر مال غير، به هرنحو 
و صورت كه باشد، به شرط آن كه 
مشمول مقررات جزايی خاص مثل 
قرار  غيره  و  كالهبرداری  سرقت، 
مزبور  مقررات  شمول  يا  نگيرد 
براساس  باشد،  ترديد  محل  آن  بر 
مقرره قانونی ياد شده قابل مجازات 
همين  خاطر  به  بود«.  خواهد 
از يک طرف در  ابهامات است كه 
اداره ي  از  مشورتي  نظريه ي  يک 
حقوقي قوه قضائيه -غافل از وجود 

مقدمه

al_boali84@yahoo. com *
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	تفسير	های	قابل	استنباط	از	ماده
1-تفسير	اول)تفسير	رايج(	

تفسير رايج از ماده فوق اين است كه ماده مزبور در سه قسمت زير-كه هر كدام مشتمل بر يک 
جرم باشد- قابل بررسی است: 

1-قسمت اول ماده را می توان ناظر به جرمی تحت عنوان در معرض خريد و فروش قرار 
دادن يا سوءاستفاده كردن از امتيازات توسط اشخاص-كه به جهت داشتن شرايط ويژه، امتيازاتي 

به آن ها تفويض شده است- دانست. 
توسط  كاال  توزيع  در  تقلب  عنوان  تحت  جرمي  به  ناظر  می توان  را  ماده  دوم  2-قسمت 

اشخاصی كه مقرر بوده است طبق ضوابطي آن كاالها را توزيع نمايند، دانست. 
»تحصيل مال  بر جرمي تحت عنوان عامِ  ماده را می توان مشتمل  باالخره قسمت سوم   -3
نامشروع«-كه توسط همه اشخاص اعم از اشخاص مندرج در صدر ماده و غير آن ها قابل ارتکاب 
است- دانست به گونه ای كه در جايي كه عمل تحصيل مال نامشروعی مشمول هيچ كدام از 
جرايم عليه اموال نشود مشمول اين جرم بوده و مرتکب براساس آن مجازات می گردد. مثاًل در 
جايي كه مأمور پست، بسته ي پستي را به اشتباه به فردي غير صاحب آن يا به فردي كه مجاز 
به دريافت آن نباشد، تحويل دهد و فرد مذكور علي رغم علم به عدم استحقاق خود، آن بسته را 
دريافت كند و آن را مسترد نکند و يا بعد از دريافت به گونه اي قصد تملک آن را بنمايد و آن 
را مسترد نکند، چون در اين جا عمل شخص دريافت كننده به خاطر عدم ارتکاب حيله و تقلب 
كالهبرداري نيست و از طرف ديگر هم عمل مرتکب به خاطر عدم تحقق عنصر ربودن نمي تواند 
سرقت باشد، هم چنين عمل مذكور مشمول عنوان جرم خيانت درامانت هم نمي شود. پس اين 
مورد مشمول عنوان تحصيل مال نامشروع مي شود و مي توان مرتکب را طبق ماده 2 قانون تشديد 

اين ماده و يا با استنباط ديگری از 
مال  تحصيل  كه  است  آمده   - آن 
برخالف  كالهبرداري  از  ناشي 
تحصيل مال مسروقه به خاطر عدم 
پيش بيني در قانون مجازات اسالمي 
جرم تلقي نمي شود. از طرف ديگر 
كالم  در  و  علمی  مباحث  در  غالبًا 
آراء  در  حتی  و  آثار حقوق دانان  و 
بعضی دادگاه ها جرمی تحت همين 
عنوان در حقوق ايران پذيرفته شده 
شامل  مطلق  و  موسع  به طور  و 
به  مال  تحصيل  شيوه های  تمام 

است.  شده  دانسته  نامشروع  طريق 
ازسوي ديگر، اطالق ماده ي مذكور 
در خصوص جرم دانستن هر نوع 
تحصيل مال از راه فاقد مشروعيت 
جرم  بودن  قانوني  اصل  با  قانوني 
36و166  اصول  در  كه  مجازات  و 
قانون اساسي و ماده ي 2 و10 قانون 
 1392 مصوب  اسالمي  مجازات 
هم چنين  و  است  شده  پيش بيني 
با اصول جرم انگاري به طور كلي، 
مبهم  به  توجه  با  دارد.  مغايرت 
اساسي  سؤال  مذكور،  ماده  بودن 

مرتکب  كه  است  اين  طرح  قابل 
می تواند  كسی  چه  مزبور  جرم 
قانون گذار  منظور  آيا  و  باشد 
جرم  تعميم  ماده،  اين  وضع  از 
و  نامشروع  طريق  از  مال  تحصيل 
شدن  دارا  دانستن  مجازات  قابل 
قانون مدنی  موضوع  بالجهت، 
افراد  قانون گذار  اين كه  يا  است؟ 
در  است؟  داشته  مدنظر  را  خاصی 
مزبور،  ماده  بررسی  با  مقاله  اين 
پرسش  اين  به  مختلف  جوانب  از 

اساسی پاسخ داده می شود. 
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مجازات مرتکبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداری به مجازات 3ماه تا 2 سال حبس يا جريمه 
نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده عالوه بر رد اصل مال محکوم كرد. كما اين كه برخی 
حقوق دانان، مال ناشي از كالهبرداري را مشمول اين ماده دانسته اند)گلدوزيان، 1383: 312( و 
حتي از سوي قضات محترم دادگاه ها، آرائي مبني بر پذيرش اين تفسير و محکوميت به چنين 

جرمي هم صادر شده است. 

تفسير	دوم)تفسير	مورد	پذيرش	نگارندگان(
بنابراين تفسير، بايد از تفسير اول- كه يک تفسير موسع و خالف هدف قانون گذار است- دست 
برداشت و اذعان نمود كه ماده ي قانونی مورد بحث، ناظر بر تحصيل مال نامشروع توسط كساني 
است كه داراي خصوصياتي نظير خصوصيات افراد مذكور در قسمت هاي اول و دوم ماده باشند 
و ذكر مورد اول )سوءاستفاده از امتيازات تفويض شده يا در معرض خريد و فروش قرار دادن 
آن ها( و مورد دوم )تقلب در توزيع كاال( از باب تمثيل است نه اين كه ماده، متشکل از سه بخش 
باشد و هر بخش آن مشتمل بر يک جرم مستقل. لذا به نظر می رسد جرم مندرج در بخش آخر 
ماده، ناظر به همه ي اشخاص نيست و مرتکب آن نمی تواند هر شخصی باشد بلکه مرتکبين چنين 
جرمی بايد دارای خصوصيات مندرج در صدر ماده باشند. جهت اثبات منطقی بودن و قوت اين 

تفسير می توان به داليل ذيل اشاره كرد: 
1-تبصره ماده مذكور مقرر كرده است كه در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود 
جهات تخفيف و تعليق، دادگاه مکلف است به رعايت مقررات تبصره يک ماده يک اين قانون 
خواهد بود. تبصره يک ماده يک قانون مزبور مقرر مي دارد كه: »در كليه ي موارد مذكور در اين 
ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف 
مجازات، مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در ماده )حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي( 

تقليل دهد ولي نمي تواند به تعليق اجراي مجازات حکم دهد«. 
 با تدقيق در اين دو تبصره ديده مي شود كه تخفيف مجازات در مورد جرم موضوع ماده 2 
مزبور ممنوع و اين جرم غيرقابل تخفيف اعالم شده است. چون پايين آوردن مجازات شخص 
تا ميزان حداقل، تخفيف محسوب نمي شود بلکه اين از اختيارات قاضي است كه حتي بدون 
از طرف  تعيين كند.  براي مرتکب  اين مجازات را  از جهات مخففه، مي تواند  وجود هيچ كدام 
ديگر تبصره ماده مورد بحث، اين جرم را غيرقابل تعليق اعالم كرده است. بنابراين ديده مي شود 
كه قانون گذار نسبت به اين جرم، موضع سخت و شديدی اتخاذ كرده و اين جرم را شديد دانسته 
است. با اين حال چنان چه قائل به اين باشيم كه اين جرم صرفًا با تحصيل مال نامشروع توسط 
هر كس قابل تحقق باشد، نياز به اين شدت عمل نبوده است. كما اين كه جرائمي نظير سرقت 
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تعزيري و جعل و استفاده از سند مجعول و بسياري از جرائم تعزيري و بازدارنده ي ديگر قابل 
تخفيف هستند و تخفيف مجازات اين جرائم براساس ماده 22 ق. م. ا توسط قاضي دادگاه ممکن 
است. بنابراين در مقايسه ي اين جرائم قابل تخفيف با جرم موضوع ماده 2 ق. ت. م. م. ا. ا. ک. 
)تحصيل مال از طريق نامشروع( بديهي است كه جرائم مذكور بسيار شديدتر از جرم موضوع 
ماده 2 مي باشد ولی قانون گذار مجازات آن جرائم را قابل تخفيف دانسته؛ درحالی كه در جرم 
موضوع ماده 2 تخفيف را ممنوع كرده است. پس منطقي است كه بايستي يک خصوصيتي در آن 
جرم وجود داشته باشد كه آن را غيرقابل تخفيف قرار داده است. يعني اين جرم بايد خصوصيتي 
داشته باشد كه منع تخفيف در آن را توجيه كند، چون دليلي وجود ندارد كه يک جرم بسيار 
ساده مثاًل دريافت مالي توسط شخصي از كسي كه اشتباهًا آن را به او داده است و عدم استرداد 
آن، قابل تخفيف نباشد ولي جعل يک سند و يا سرقت يک ماشين از داخل منزل و به صورت 
مسلحانه قابل تخفيف باشد. عالوه بر اين، مجازات سه بخش ماده يکي است كه اين امر وجود 
خصوصيتي مشترک را در 3 جرم مي رساند. به نظر می رسد اين خصوصيت عبارت از داشتن يک 

امتياز دولتی و سوء استفاده از آن است. 
 2- چنان چه قانون گذار اين بخش از ماده را ناظر به همه اشخاص دانسته باشد و آن را از 
جانب همه اشخاص قابل تحقق دانسته باشد دليلي وجود نداشته است كه اين جرم را در ذيل 
همين ماده، كه در مقام بيان جرايم سوءاستفاده از امتيازات اعطا شده به اشخاص و تخلف از 
مقرراتي كه براساس آن شخص متعهد به توزيع كاالهايي شده است و تحصيل مال از آن طريق 
مي باشد بياورد بلکه مي توانست آن را ذيل ماده ي مربوط به كالهبرداري يا در قالب يک ماده 

مستقل بياورد. 
3- موارد فوق با تفسير غايي كه معتبرترين تفسير در استنباط قوانين است سازگاري دارد و 
هدف قانون گذار را بيان مي كند. هم چنين اين تفسير كه نوعي تفسير مضيق از قوانين است و به 
نفع متهم هم مي باشد و از طرفي در جهت تأمين حقوق شهروندي و آزادي مشروع هست در 
مقايسه با تفسير ادبي كه طرفداران نظر اول )قابليت تحقق اين جرم توسط هر كسي و به هر نحو( 

به آن قائل هستند اعتبار بيشتري دارد. 
4-در تقويت اين تفسير از نظريه اداره حقوقي قوه ي قضائيه -كه حقوق دانان را در جهت 
تفسير از قوانين كمک شاياني مي كند- مي توان كمک گرفت. اداره ي مزبور 9 سال بعد از تصويب 
ماده مورد بحث نظريه اي را بدين شرح آورده است: »به موجب اصل 169 قانون اساسی و ماده 
2 قانون مجازات اسالمی هر فعلي كه در قانون مجازات براي آن تعيين شده است جرم محسوب 
مي شود و در ق. م. ا. براي خريد اموال ناشي از كالهبرداري مجازات تعيين نشده است تا خريدار 
از طريق  انجام شده،  معامله  ابطال  مورد  در  ذينفع مي تواند  ولي  باشد  و مجازات  تعقيب  قابل 
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محاكم حقوقي اقدام نمايد«. 
بنابراين اداره حقوقي قوه ي قضائيه با علم به وجود ماده 2 ق. ت. م. م. ا. ا.، تحصيل و خريد 
مال ناشي از كالهبرداري و به طور كلي تحصيل مال به هر طريق را جز در موارد مصرح در 
قانون، جرم ندانسته است. لذا به طور تلويحي با تصريح به اين كه در قانون مجازات اسالمی 
براي خريد اموال ناشي از كالهبرداري مجازات تعيين نشده است، پذيرفته است كه اين ماده ناظر 
به امر ديگري غير از تحصيل مال از طريق كالهبرداري يا خريد مال اماني و ساير امور مشابه 

مي باشد و نمی تواند شامل كالهبرداری و... قرار گردد. 
كارمندان دولت مصوب  دارائي وزراء و  به  به رسيدگي  قانون مربوط  ماده مشابهي در   -5
نهادهاي  و  كارمندان  و  )وزراء  ماده  اين  »مشمولين  مي دارد:  مقرر  كه  دارد  وجود   1337/2/19
وابسته به آن و شهرداري ها( مکلفند به كليه ي پرسش هاي مربوط به تغييرات حاصله در صورت 
دارايي جواب صريح دهند در صورتي كه اضافه ي دارايي از طريق غيرمشروع تحصيل شده باشد 
مرتکب به انفصال دائم و محروميت از خدمت دولت و... محکوم خواهد شد«. با توجه به اين كه 
منظور از اضافه ي دارايي كه از طريق غيرمشروع تحصيل شده باشد دارايي است كه اشخاص 
مذكور به مناسبت سمت و شغل خود و با سوءاستفاده از مقام خود به دست آورده اند، نه هر 
دارايي كه آن افراد از طريقي كه به گونه اي غيرمشروع باشد بدست آورده باشند، پس استنباط 
می شود كه مذاق قانون گذار بر اين است كه جرم انگاری هر تحصيل مال نامشروعی ضروری 
نيست بلکه عالوه بر نامشروع بودن شيوه مال تحصيل آن بايد متضمن شرايط ديگری باشد كه 

در ماده اخير به نوعی سوء استفاده از شغل و منصب را در نامشروع بودن الزم دانسته است. 
6- قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در بند ج ماده يک، جرم تحصيل مال نامشروع را به عنوان يکی از جرائمی كه مبتال به 
ادارات است تلقی نموده و يکی از اهداف قانون گذار از اين قانون را پيشگيری از چنين جرمی 
قرار داده است كه اين خود مبين ارتباط آن جرم با ادارات و شرايط و امتيازات اعطايی از جانب 
آن ها به مرتکب می باشد و بر اين امر داللت دارد كه تحصيل مال نامشروع غالبًا با يک وظيفه 

دولتی توام است. 
7- با بررسی قوانين ساير كشورها به ويژه كشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی و هم چنين 
كشورهای حقوق اسالمی جرمی تحت عنوان تحصيل مال نامشروع كه به طور كلی ناظر به تمام 
آن ها، جرمی  از  تعداد معدودی  قانون  در  نمی شود و  ديده  باشد  اشخاص و تحت هر شرايط 
اموال منقول است و مصاديق آن احصاء شده و محدود  به  ناظر  پيش بينی شده است كه فقط 
است. به نظر می رسد كه علت چنين امری اين است كه به نظرعمومِ قانون گذاری ها، جرم انگاری 
قانون گذاران به  چنين جرمی به طور عام و كلی با اصول جرم انگاری مخالفت دارد و معموالً 
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طور دقيق مصاديق اكل مال به باطل و يا تحصيل مال نامشروع را در قالب جرائم عليه اموال 
از قبيل سرقت و كالهبرداری و خيانت درامانت و موارد مشابه جرم انگاری می كنند لذا می توان 
گفت كه قانون گذار ايران از اين قاعده تبعيت كرده است و ماده 2 مورد بحث را به موارد ويژه ای 

اختصاص داده است. 
8- از داليل منصرف بودن ماده 2 مذكور به كساني كه به نوعي براساس ضوابط خاص موظف 
به انجام كاري از قبيل توزيع كاال يا صدور جواز صادرات و واردات شده اند، مبناي همين جرم 
است. ريشه ی اساسی جرم تحصيل مال از طريق نامشروع را بايد آيه ی شريفه ی 188 سوره ي 
بقره در خصوص ممنوعيت اكل مال به باطل دانست. ولی به نظر مي رسد مبنايي كه قانون گذار در 
جرم انگاري آن مدنظر قرار داشته است نظم اجتماعی و اقتضای حفظ آسايش عمومی در مملکت 
در زمان تصويب آن قانون در سال 67 بوده است. در واقع مقنن خواسته است افرادي كه از طرف 
يک مقام دولتي اختياري را بدست آورند از آن مقام سوءاستفاده نکنند و اعتماد دولت و نهادهايي 
كه به آن ها، اين اختيارات و امتيازات را داده است حفظ و در امور اجرائي كشور خدشه اي وارد 
نکنند. هدف قانون گذار در زمان وضع اين قانون در سال 1367 كه هنوز جنگ بوده و اقتصاد كشور 
مشکالت فراوان داشته اين بوده است كه امتيازاتي كه به بعضي افراد براي كمک به جامعه و براي 
باز كردن گره اي از مشکالت وقت جامعه داده می شد مورد سوءاستفاده بعضی افراد كه دولت به 
آن ها اعتماد كرده و به آن ها امتياز داده است، واقع نگردد. درحالی كه چنان چه مثاًل شخصي براساس 
شرايط يک بانک حساب باز  كند و بعد از يک سال 18 ميليون تومان به او به صورت وام تعلق 
گيرد و صاحب وام از طريق بنگاه معامالتی جهت فروش و واگذاری امتياز خود اگهی اعالم كند و 
نهايتاً اين شخص حقوق خود را راجع به اين امتياز منتقل كند و بابت انتقال اين حق مبلغی دريافت 
 دارد، عبارت مطلق و كلي تحصيل هر مال نامشروع، باعث خواهد شد كه بنگاهي كه آگهي كرده 
و كسي كه امتياز را فروخته و شخصي هم كه اين مال را خريده است همه مرتکب تحصيل مال 
نامشروع شناخته خواهند شد و يک باره با سه مجرم روبه رو خواهيم شد. درحالی كه از نظر مبنايی 
جرم عبارت است از عملي كه ناقض نظم عمومي است نه عملي كه در قانون پيش بيني شده است 
لذا مالک جرم  بودن عمل، پيش بيني قانون نيست بلکه پيش بينی قانون، شکل آن است. به گفته يکی 
از حقوق دانان »جرم شناختن عمل فلسفه دارد. چرا خريد و فروش اين امتيازات جرم است؟ چون 
براي خانواده  شهدا اين امتياز را داديم. براي تأسيس كارخانه ها موافقت اصولي مي دهيم كه اين آثار 
را در اقتصاد مملکت موثر افتد اگر به جاي تأسيس كارخانه اين امتياز را خريد و فروش كنند كه 
خودش موجب تورم مي شود، به اقتصاد مملکت لطمه مي زند بنابراين قانون گذار مي گويد جواز 
صادرات و واردات خريد و فروش نکنيد اين عمل ممنوع است«. پس مي توان مبناي اين جرم را 
نظم اجتماعي و جلوگيري از ضرر به اجتماع و شهروندان و به عنوان يک راه حل اقتصادی جهت 
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جلوگيری از تورم ايجاد شده در سال های آخر جنگ دانست. 

نتيجه	گيری
ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتکبيين ارتشاء، اختالس و كالهبرداری مصوب 67 همانند موادي 
از قبيل ماده 2 قانون مجازات عاملين متخلف در امر حمل و نقل كاال مصوب 1376/1/23 مجلس 
شوراي اسالمي و ماده 5 قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان دولت اعم از 
كشوري و لشکري، شهر داري ها، موسسات وابسته به آن ها مصوب 1337/12/19، فقط اشخاصي 
را شامل می شود كه از مقام و امتياز خود و از اعتمادي كه نسبت به آن ها شده است سوءاستفاده 
كنند و مرتکب تخلف شوند و در نتيجه آن، مال غيرمشروع را تحصيل كنند نه اين كه ماده مذكور 
ناظر به همه اشخاص كه به هر طريقي مال غير مشروعي را تحصيل كنند باشد. به صورت كاماًل 
خالصه بايد گفت كه بخش اول ماده مورد بحث )مورد استفاده يا در معرض خريد و فروش قرار 
دادن امتيازات( و بخش دوم )تقلب در توزيع كاال( از باب تمثيل است و مورد اخير در واقع بايد 
واجد خصوصيتي باشد كه در موارد تمثيلي وجود دارد و نمي توان آن را به طور كاماًل موسع، به 

گونه اي متفاوت از موارد تمثيلی، تفسيركرد. 
 لذا به نظر می رسد طبق قوانين موجود در كشور، جرمي تحت عنوان تحصيل مال نامشروع 
مواد  مانند  اشخاصي خاص،  در خصوص  موردي  به صورت  قانون گذار  كه  مواردي  در  -جز 
مذكور در سطور قبل، پيش بيني كرده است- وجود ندارد. و ماده 2 مورد بحث، ناظر به اشخاصي 
است كه طبق ضوابطي مقرر شده است كاالهايي را توزيع نمايند يا اشخاصي كه جهت داشتن 
شرايط مخصوص امتيازاتي به آن ها تفويض گرديده است يا قرار باشد اعمال ديگري از اين قبيل 
انجام دهند و در انجام وظيفه خود مرتکب تخلفي شده باشند و از طريق اين تخلف مالي را 

تحصيل كرده باشند. 

پی	نوشت	ها
1-جهت اطالع بيش تر رجوع شود به آثاری از قبيل: 1- پايان نامه ای تحت عنوان»تحصيل مال 
دانشگاه  دانشکده حقوق  باقرزادگان،  امير  نگارش  ايران«  كيفری  در حقوق  نامشروع  طريق  از 
تهران- پرديس قم در سال 1389. 2-گلدوزيان، ايرج، محشاي قانون مجازات اسالمي، چاپ 
بهرام،  اموال«، درويش،  انتشارات مجد، 1383، ص 312. 3-كتاب»جرايم عليه  تهران،  چهارم، 
چاپ دوم، تهران، نشر مؤسسه بينه، ص 164 و 167 در كتاب اخير آمده است كه چنان چه فردی 
به دروغ خود را جنگ زده و نيازمند معرفی كند و از يک فرد خيری پول بگيرد، جرم تحصيل 
مال نامشروع مرتکب شده است. 4- دكتر عباس منصور آبادی، »موضوع جرم در باب جرايم عليه 
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اموال«، انديشه های حقوقی، سال اول، شماره چهارم، پاييز 82، صص103 الی 132. 5-نظريه ی 
شماره ی 7/5431 مورخ1373/08/31 اداره حقوقی قوه قضائيه. 

2- نظريه شماره ی 7/5431 مورخ1373/08/31 اداره حقوقی قوه قضائيه
3- از جمله در پايان نامه ای تحت عنوان »تحصيل مال از طريق نامشروع در حقوق كيفری 
ايران« نگارش امير باقر زادگان، دانشکده حقوق دانشگاه تهران- پرديس قم در سال 1389. هم چنين 
رجوع شود به گلدوزيان، ايرج، محشاي قانون مجازات اسالمي، چاپ چهارم، تهران، انتشارات 
مجد، 1383، ص 312. هم چنين رجوع شود به كتاب»جرايم عليه اموال«، درويش، بهرام، چاپ 
دوم، تهران، نشر مؤسسه بينه، ص 164 و 167 در كتاب اخير آمده است كه چنان چه فردی به دروغ 
خود را جنگ زده و نيازمند معرفی كند و از يک فرد خيری پول بگيرد، جرم تحصيل مال نامشروع 
مرتکب شده است. هم چنين دكتر عباس منصور آبادی در مقاله ای چنين آورده است كه»بديهی است 
هر نوع دست اندازی بر مال غير، به هر نحو و صورت كه باشد، به شرط آن كه مشمول مقررات 
جزايی خاص مثل سرقت، كالهبرداری و غيره قرار نگيرد يا شمول مقررات مزبور بر آن محل ترديد 
باشد، براساس مقرره ی قانونی ياد شده)ماده 2 ق. ت. م. م. ا. ا. ک( قابل مجازات خواهد بود«. 

انديشه های حقوقی، سال اول، شماره چهارم، پاييز 82، صص103 الی 132. 
دادگاه  دوم  شعبه   1391/05/10 مورخه   9109976117300581 شماره  رأی  جمله  از   -4

تجديد نظر استان خوزستان. 
5- اصل 36 قانون اساسي مقرر مي دارد: »حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق 
دادگاه صالح وبه موجب قانون باشدواصل 166تصريح مي كند: »احکام دادگاه ها بايد مستدل و 

مستند به مواد و اصولي باشد كه براساس آن حکم صادر شده است«. 
6- ماده 2 قانون مجازات اسالمي مقرر مي دارد: »هر رفتاری اعم از فعل يا ترک فعل كه در 
قانون برای آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب می شود« و ماده 10 تصريح مي كند: »در 
مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمينی و تربيتی بايد به موجب قانونی باشد كه قبل از 
وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هيچ رفتاری اعم از فعل يا ترک فعل را نمی توان به موجب 

قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأمينی و تربيتی محکوم كرد...«. 
7- چون الزمه خيانت در امانت، سپردن مالي به شخص، به عنوان امانت جهت به مصرف 
معين رساندن و يا مسترد كردن است درحالي كه در اين مورد، مأمور پست، بسته پستي را در 
اختيار ديگري به عنوان مالک آن يا به عنوان شخصي كه استحقاق دريافت آن را دارد، داده است 
و اين حالت را نمي توان خيانت درامانت دانست كه با قصد تملک آن توسط دريافت كننده، او 

را خائن به امانت شناخت. 
8- دادنامه شماره 9109976117300581 مورخه 1391/05/10 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر 
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استان خوزستان
9- نظريه شماره ي 7/5431 مورخ1373/08/31

10 - ماده1 قانون مزبور مقرر می دارد: تعاريف: 
يا  يا ترک فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي  فعل  قانون، هرگونه  اين  الف فساد در 
حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز 
مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا 
ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سالمت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد 
يا  امکانات  اداري، سياسي،  يا موقعيت  از مقام  تباني، سوءاستفاده  ارتشا، اختالس،  نظير رشاء، 
اطالعات، دريافت و پرداخت هاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت 

تخصيص هاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاي اسناد و سوابق اداري و مالي.
ب مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي مي باشند 
كه مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاكميتي را برعهده دارند نظير كانون كارشناسان 

رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشکي و سازمان نظام مهندسي.
ج تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده )2( قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا و اختالس 

و كالهبرداري مصوب 1367/9/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
مال  عنوان تحصيل  اردن جرمي تحت  و  لبنان  و  قبيل مصر  از  قوانين كشورهايی  در   -11
نامشروع يا تحصيل مال از طريق فاقد مشروعيت قانوني ديده نمي شود بلکه جرمي ظاهراً مشابه 
همين جرم در برخي مواد قانون آن كشور ها می توان يافت كه ممکن است از نظر مفهوم با آن 
خلط شوند. ولي بايد گفت دو جرم مذكور تفاوتهاي بارزي با يکديگر دارند و نمي توان آن دو 

جرم را يکي دانست. 
در قانون مجازات لبنان ماده 651 مقرر مي دارد »هركس شيء متعلق به ديگري را بدون حق، 
مورد استعمال قرار دهد به گونه اي كه قصد اختالس )تملک( آن را نداشته باشد به طوري كه 
منـــجر بـه ورود ضرري به صاحب مال يا غير او باشد، به مجازات حبس تا 6 ماه و به جزاي 
نقدي از 50/000تا 100/000 ليره يا به يکي از اين دو مجازات، محکوم خواهد شد.« )محمد 

جعفر، 1995: 257(. 
قانون مجازات اردن در ماده ي 416 چنين جرمي را پيش بيني كرده است كه يکي از شرايط تحقق 
آن قصد برگرداندن مال پس از استعمال تعيين شده است )ابراهيم العاني، 1995: 138(. لذا تفاوت 
اساسي اين جرم با جرم تحصيل مال پيش بيني شده در قانون ايران )ماده 2 ق. ت. م. ا. ا. ک( اين 
است كه در جرم تحصيل مال قصد مرتکب تملک آن است. يعني مرتکب با قصد تملک دائمي 
مالي را تحصيل مي كند ولي يکي از شرايط تحقق جرم پيش بيني شده در قوانين كشور هاي خارجي 
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يا يکي از اركان آن، قصد استرداد مال به صاحب آن است. في الواقع مرتکب، مالي را بدون مجوز 
استفاده مي كند بدون اين كه قصد تملک آن را داشته باشد. )علي محمد جعفر، 1995: 257(. چنان چه 
قصد تملک دائمي آن را داشته باشد مشمول عنوان سرقت قرار مي گيرد. در حقوق ايران مي توان 
اين جرم را، چنان چه عنصر ربودن موجود باشد بدون اين كه قصد تملک آن را داشته باشد، مشمول 
ماده 665 ق. م. ا. يعني ربودن مالي كه مشمول عنوان سرقت نيست دانست )صادقي، 1383: 234(. 
بنابراين در جايي كه عنصر ربودن محقق نشده باشد صرف استعمال مال بدون اجازه صاحب آن در 

قانون ايران، وصف مجرمانه ندارد مگر اين كه داراي شرايط ماده 2 ق. ت. م. ا. ا. ک باشد. 
است  پيش بيني شده  امانت  در  ذيل جرم خيانت  در  لبنان  قانون مجازات  در   جرم مشابهي 
)رشدي، 1986: 120(. در اين جرم همان گونه كه از ماده باال بر مي آيد الزم است كه موضوع جرم 
)مال( به گونه اي به شخص ديگري )مرتکب( منتقل شود. به طوري كه بدون انتقال مال و استيالء و 
تصرف آن توسط مرتکب جرم مذكور محقق نمي شود. به همين خاطر است كه ماده ي مذكور اين 
جرم را به اموال منقول كه برخالف اموال غير منقول قابل نقل و انتقال هستند اختصاص داده است 
از جهت ديگر اين انتقال بايد يا از طريق اشتباه مالک يا متصرف قانوني آن و يا يافتن آن و يا عدم 

استرداد آن به مالک و يا ورود اتفاقي آن به حيازت مرتکب صورت پذيرد. 
 قانون مجازات مصر، آن طور كه از نوشتار حقوق دانان بر مي آيد در اين خصوص حکم صريح 
ندارد به گونه اي كه رويه ي قضائي مصر چنين رفتاري را ملحق به اختالس ندانسته و آن را مشمول 
احکام اشياء گم شده مصوب 18 مِي 1898 دانسته است. كشور فرانسه تقريباً رويه اي همانند مصر 

اتخاذ كرده است )رشدي، 1986: 121(. 
 قانون انگليس تسليم مال به اشتباه يا با اكراه يا تهديد يا هر عملي كه رضاي دهنده مال در آن 

اختالل داشته باشد به اختالس ملحق دانسته است )رشدي، 1986: 120(. 
 در قانون مجازات عراق جرمي پيش بيني شده است كه فقط در خصوص اموال منقول اتفاق 
مي افتد و آن »... استعمال مال منقولي است كه از طريق خطاء يا اشتباه )مالک( به مرتکب رسيده 
باشد يا اين كه به طور اتفاقي به او رسيده و يا اين كه آن را پيدا كرده و يا اتفاقاً وارد ملک او شده 
است و علی رغم شناسائي مالک آن، به او استرداد ننمايد و يا اين كه جهت شناسائي مالک آن مال، 
تالش هاي الزم را انجام نداده باشد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات 3 تا 10 سال حبس يا 

جزاي نقدي تا 50 ليره محکوم مي گرديد )ماده 276 قانون مجازات عراق(. 
12-»التأكلوا اموالکم بينکم بالباطل«. 

13- دكتر آزمايش- در سخنرانی علمی در سال 86 در معاونت آموزش دادگستری استان تهران. 
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عليرضا	امانی

جبران خسارت در بيوتکنولوژی )بخش اول(

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

مقدمه:	
دنيای  امروز  دنيای  واضح است كه 
تالش  و  است  تکنولوژی  و  علم 
همه كشورها بر اين است كه در اين 
را  سبقت  گوی  يکديگر  از  عرصه 
بربايند و با وجود همه مخالفت ها با 
تمام قوا، در پی دستيابی به تازه های 
علم و ارتقاء سطح فن آوری هستند. 
از  سطح  باالترين  به  رسيدن  اما 
افسار  به شکلی  نمی تواند  فن آوری 
بديهی  باشد.  يک جانبه  و  گسيخته 
است، كشورهائی كه به دنبال رسيدن 
می باشند  پيشرفت  بيش ترين  بــه 
در عرصه  را  فعاليت های خود  بايد 
علم، برنامه ريزی نموده و آن را بـــه 

گونه ای همه جانبه، نظام مند نمايند. 
ژنتيک  مهندسی  پيشرفت های 
جمله  از  جديد  بيوتکنولوژی  و 
دهه  چند  در  كه  است  موضوعاتی 
اخير موجبات دگرگونی های شگرفی 
را فراهم آورده است. شکی نيست 
عميق تر  و  بی واسطه تر  علم  اين  كه 
تاريخ  طول  در  ديگری  علم  هر  از 
بشريت همه را متاثر از خود ساخته 
ورود  دهه گذشته،  است. طی چند 

مواد  بازار  به  تراريخته  محصوالت 
تغذيه  چنين  هم  و  دارويی  غذايی، 
دام با پرسش های زيادی همراه بوده 
است. از يک طرف، اين محصوالت 
ناشی  كه  مطلوبی  عملکرد  دليل  به 
در  شده  اعمال  ژنتيکِی  تغييرات  از 
شده اند  روبرو  استقبال  با  آن هاست 
نيز در  اما از ديگر سو نگرانی هايی 
خصوص  در  مختلف  زمينه های 
اين محصوالت وجود دارد بنابراين 
تجارت  هم چنين  و  استفاده  توليد، 
ابعاد  دارای  محصوالت  اين گونه 
به  است  پيچيده ای  و  متناقض 
نحوی كه چالش هايی در زمينه های 
اخالقی، اجتماعی، زيست محيطی، 
تجاری و مهم تر از همه اعتقادی را 
به همراه داشته است. مسلم است كه 
هيچ گاه فن آوری نمی تواند مدعی آن 
بی خطر است  گردد كه صد درصد 
و در كنار مزايای فراوان مضراتی را 

نيز دارد. 
به  نيز  فن آوری  زيست  علم 
فن آوری  انقالب  سومين  عنوان 
تکنولوژی  و  اتمی  نيروی  از  پس 

اطالعات از اين قاعده كلی مستثنی 
خود  علم  ايــن  بودن  نو  و  نبوده 
است  گرديده  علت  بر  مــزيدی 
بودن خطرات  ناشناخته  به علت  تا 
محتمل اين دانـش عده ای با آن به 
نظريات  عمده  پردازند.  مخالفت 
اخالقی،  مسايل  از  جدای  مخالفان 
در عرصه زيست فن آوری در مقوله 
زيان ها و خساراتی قرار می گيرد كه 
از جنبه های مختلف اين علم ممکن 
است بر انسان و طبيعت وارد گردد. 
توجه به اين بعد از آثار زيست 
فن آوری يعنی »خسارت«، موجبات 
فعاليت های  تا  آورد  فراهم  را  آن 
عرصه  در  موصوف  علم  از  ناشی 
حدودی  تا  بين المللی  و  داخلی 
خود  به  نظام مندی  بوی  و  رنگ 
گيرد و قوانينی در اين زمينه وضع 
جهت  به  و  راستا  همين  در  گردد. 
اهميت موضوع شاهد تصويب چند 
پروتکل بين المللی و تدوين قوانين 
هستيم.  كشورها  داخلی  عرصه  در 
از مهم ترين معاهدات بين المللی كه 
781 كشور فعال در عرصه زيست 
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فصل	اول(	مفاهيم	و	كليات	
1-1(	مفهوم	و	جايگاه	دانش	زيست	فن	آوري	

زيست فن آوري دانشي است كه از آن بـــه عنوان سومين انقالب فن آوري قرن بيستم، پس از 
نيروي اتمي و فن آوري اطالعات ياد مي گردد. از اين علم تعاريف متعددی در دست است و 
ديدگاه های مختلف نسبت بدان وجود دارد. به همين منظور در ابتدا به بيان مفهوم آن و سپس 

ترسيم جايگاه و بيان سابقه آن خواهد پرداخت. 

1	-	1	-	1(	مفهوم	لغوی	دانش	زيست	فن	آوری
اصطالح زيست فن آوري، ترجمه فارسي واژه التين بيو تکنولوژي )Biotechnology( متشکل 
از دو جزء Bio و Technology مي باشد. پيشوند Bio به معناي مربوط به موجود زنده يا زندگي 
 Technology به معناي حيات و شيوه زندگي اخذ شده است. واژه Bios انسان و از كلمه يوناني

فن آوری بدان پيوسته اند می توان به 
كه  كارتاهنا  زيستی  ايمنی  پروتکل 
كانادا  مونترال  در   2000 سال  در 
در  كرد.  اشاره  گرديد  تصويب 
پروتکل،  آن  از  الهام  با  نيز  ايران 
ايمنی  قانون   1387/5/7 تاريخ  در 
به  ماده   11 بر  مشتمل  زيستی 
اسالمی  شورای  مجلس  تصويب 
اين  همه  اتخاذ  با وجود  اما  رسيد. 
تدابير به جهت عدم وجود قوانينی 
فن آوری،  زيست  عرصه  در  جامع 
كه  است  باقی  سؤال  اين  هم چنان 
در  كه  فعاليت هايی  نتيجه  در  اگر 
زيانی  می شود  انجام  حوزه  اين 
گردد  وارد  و...  طبيعت  انسان،  به 
اين  به  پاسخ  اما  چيست؟  حل  راه 
پرسشی  طرح  نيازمند  خود  سوال 
از  منظور  كه  است  مضمون  اين  با 
خسارت در عرصه زيست فن آوری 
به  و  تفاسير  اين  همه  با  چيست؟ 
در  موضوع  حقوقی  اهميت  لحاظ 
عرصه داخلی و بين المللی، در اين 

نوشتار با موضوع »جبران خسارات 
بر  تالش  بيوتکنولوژی«  از  ناشی 
پاسخ  به سواالتی چند  تا  است  آن 
اين است  داده شود. سوال نخست 
انتقال  و  مصرف  توليد،  اگر  كه 
سازه واره های تغيير يافته حاصل از 
و  اشخاص  به  جديد  بيوتکنولوژی 
طبيعت خساراتی وارد آورد آيا اين 
خسارت قابل جبران است؟ فرضيه 
اصل  به  توجه  با  كه  است  اين 
مثبت  پاسخ  خسارت،  جبران  لزوم 
يافتن  كه  دوم  سوال  بود.  خواهد 
پاسخی جامع برای آن ضروری به 
پيش تر  كه  همان طور  می رسد  نظر 
از  منظور  كه  است  اين  شد  اشاره 
عرصه  در  جبران  قابل  خسارت 
پاسخی  چيست؟  فن آوری  زيست 
كه بنا بر فرضيه به اين پرسش داده 
از خسارت،  مراد  كه  است  آن  شد 
نتيجه  در  كه  است  زيان باری  آثار 
سازواره های  از  استفاده  و  توليد 
بيوتکنولوژی  از  يافته حاصل  تغيير 

محيط  و  انسان  سالمت  به  جديد 
سومين  می گردد.  وارد  زيست 
بدان  تحقيق  اين  در  كه  پرسشی 
كه  است  آن  داد  خواهيم  پاسخ 
چه  عهده  بر  جبران  مسئوليت 
شخصی است؟ فرضيه نگارنده اين 
است كه پاسخ به اين سوال دارای 
دو جنبه می باشد. جنبه نخست اين 
محل  كشور  در  سازواره  كه  است 
توليد منجر به ورود خسارت شود 
براساس  بايد  اين صورت  در  كه 
قوانين داخلی اعم از قوانين خاص 
و يا عام مقصر را شناسايی و ملزم 
به جبران نمائيم و جنبه دوم قضيه 
كشور  در  سازواره  كه  است  اين 
آورد كه  بار  به  واردكننده خسارت 
براساس  بايد  اخيـر  صورت  در 
در  گردد.  اقدام  بين المللی  قوانيـن 
پايان بايد به سوال چهارم كه همان 
اشاره  است  خسارت  جبران  طرق 
شده  ارائه  فرضيه  بنابر  كه  داشت 
پاسخ همان مراجعه به قوانين است. 
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به معناي دانش فني و فن شناسي بکار مي رود. از اين رو اين واژه براي معرفي تکنيک هايي كه 
طي آن، از موجـودات زنده مانند حيوانات گياهان و ميکرو ارگانيسم ها استفاده شده يا موجب 

بروز تغييراتي در آن ها مي شود، به كار مي رود )حبيبا، 1382، 99(.
از اصطالح زيست فن آوري تعاريف متعددي وجود دارد كه برخي از آن ها عبارتند از: 

بند »ط« ماده 3 پروتکل جهاني ايمني زيستي كارتاهنا مي گويد: 
بيوتکنولوژي نوين به معناي كاربرد: 

1( روش هاي آزمايشگاهي كار با اسيدهاي نوكلئيک و تزريق مستقيم اسيدهاي نوكلئيک به 
داخل سلول ها، اندامک ها 

2( تلفيق سلول هايي كه در يک خانواده طبقه بندي نمي شوند به گونه اي كه بر موانع ناشي از 
تکثير طبيعي فيزيولوژيک و يــا نوتركيبي غلبه كنند. اين روش ها شامل روش هاي سنتي كه در 

اصالح نژاد مورد استفاده قرار مي گيرند، نمي شود. 
در تعريفي ديگر از بيوتکنولوژي آمده است: 

سيستم هاي  از  كه  است  تکنولوژي  كاربرد  هر  معني  به  زيستي  فن آوري  يا  بيوتکنولوژي 
زيستي، ارگانيسم هاي زنده يا مشتقات آن ها استفاده مي كند تا محصوالت يا فرآيندهائي را براي 

استفاده هاي ويژه به وجود بياورد يا اصالح كند )مشهدي، 1389، 69(.
فرهنگ بيوتکنولوژي كشاورزي و علوم وابسته اشعار مي دارد: 

دستـکاري اختصاصي در زنــدگي موجودات زنده به ويژه در سطح ژنتيک مولکولي كه باعث 
توليد مواد مفيد مي شـــود زيست فن آوري نام دارد. برش و اتصال و نو تركيبي DNA از فنون 

اصلي مورد استفاده در آن است )ذاكري موسوي نوروزي، 1380، 23(.
فرهنگ بريتانيکا مي گويد: 

ابـــزار  و  تکنيک ها  در  رفته  كار  بــه  صنعتي  پيشرفت هاي  از  استفاده  فن آوري  زيســت 
.)WWW.BRITANNICA.COM( تحقيقاتي در علــوم زيست شناسي است

دفتر بررسي هاي تکنولوژي آمريکا )OTA(1 از زيست فن آوري دو تعريف ارائه داشته است. 
 1( هر روشي كه در آن ارگانيسم هاي زنده و يا قسمتي از آن ها براي توليد، تغيير فرآورده ها، 
شامل  تعريف  اين  باشد.  شده  استفاده  ميکروارگانيسم ها  توليد  و  حيوانات  يا  گياهان  اصالح 

روش هاي جديد DNA نو تركيب و هم چنين روش هاي قديم آن مانند تخمير مي شود. 
 DNA و ديگر فرآيندهاي زيستي با بهره گيري از پروتئين ها و DNA 2( استفاده صنعتي از
نو تركيب و ادغام سلول ها براي توليد و تکثير. اين روش با آن چه بيوتکنولوژي جديد ناميده 

.)WWW.OTA.ORG( مي شود منطبق است
1. Office of Technolagy Assessment. 
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سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه )OECD(2 در تعريف آن مي گويد: 
اين موجودات )سلول ها،  يا قسمت هاي سازنده  از موجودات زنده  استفاده فني و تکنيکي 
فن آوري  زيست  گويند.  فن آوري  زيست  را  كربوهيدراتها(  يا  نوكلئيک ها  اسيد  پروتئين ها، 
توليد  براي  آن  قسمت هاي  و  زنده  موجودات  طبيعي  )كاربرد  سنتي  روش هاي  از  مجموعه اي 
نان، پنير و دارو( و روش هاي مدرن )استفاده از منابع ژنتيک و ساير روش هاي زيست شناسي 

.)WWW. OECD. COM( است )مولکولي
با توجه به آن چه بيان شد استفاده از ژن ها و مواد ژنتيک و منابع آن با هدف تغييرات ژنتيکي 
به منظور ايجاد امکان جهت دهي اين تغييرات به سوي كاربردهاي بهداشتي، زيست محيطي يا 
كشاورزي، موضوع دانش زيست فن آوري است. به همين منظور و به جهت تبيين مطلب به ارائه 

توضيحاتي مي پردازد. 
هر سلول يک موجود زنده داراي يک هسته است كه داخل آن يک تركيب رشته مانند به نام 
كه  نوكلئيدهاست  نام  به  محکمي  پيچيده  رشته هاي  شــامل  هركروموزم  دارد.  قرار  كروموزم 
تركيب پيچيده اي از يک پايه، يک گروه فسفات و يک گــروه قند مي باشد. ساختار اين نوكلئيدها 
به شکل دو زنجير به هم پيچيده در يک مارپيچ كه DNA را به وجود مي آورد مرتب گرديده 
است. در هر رشته از نوكلئيدهاي يک كروموزوم، يک بخش ويژه وجود دارد كه اطالعاتي در 

باره والدين موجود زنده را در خود دارد. اين رشته را ژن گويند )خادمی، 1382، 19 21(.
 DNA در اين جا با كمک دانشي به نام مهندسي ژنتيک، امکان آن وجود خواهد داشت كه
يک موجود زنده تغيير يافته و يا به موجود زنده ديگري انتقال يابد و در نتيجه آن صفات دلخواه 

بشري تکثير يا ايجاد گردد. 
ارگانيسم ها )كه كاًل تحت  ميکرو  يا  از سلول گياهي، جانوري  را مي توان   DNA بنابـراين 
عنوان دهندگان DNA ناميده مي شوند( جدا كرد و آن را به شکل گروه هايي مركب از يک يا 
چند ژن قطعه قطعه نمود، سپس قطعات را با تکه ديگري از DNA حامل( پيوند داد و آن را به 
درون سلول گيرنده يا ميزبان وارد كرد كه بعد از آن بخشي از مجموعه ژنتيکي ميزبان جديد در 

خواهد آمد. 
با خواص ژنتيکي و  سپس سلول ميزبان را تکثير مي كنند )كلون( و در نهايت ارگانيسمي 
توانايي هاي شيميائي نوين به وجود مي آيد. اين عمليات انتقال، توسط دو دسته اصلي مولکول هاي 

حامل كه عبارتند از پالسميدها و باكتريوفاژها، صورت مي پذيرد. 
باكتريوفاژها،  و  باكتري  كروموزم هاي  از  مستقل   DNA كوچک  واحدهاي  پالسميدها، 
ويروس هاي باكتري هستند. پالسميدها بيش تريــن نقش را در بيوتکنولوژي داشتــه و درطيف 
2. Organization for Economic Cooperation and Development. 



67

سال پنجم . شماره دهم . پاییز و زمستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

وسيعي از ارگانيسم ها ازجمله باكتري ها، مخمرها و كپک ها يافت شده اند )سادات نوري و پارسا، 
1388، 435 و 436(.

1-1-2(	جايگاه	و	چشم	انداز	زيست	فن	آوري	
بيوتکنولوژي از علوم مدرن و در حال توسعه است كه از آن براي توليد و سرويس دادن به صنايع 
مربوط استفاده مي شود. بيوتکنولوژي علمي است چندبعدي، كه در شکل گيري آن علومي از قبيل 
ميکروبيولوژي، مهندسي شيمي، ژنتيک مولکولي و غيره نقش دارند. اخبار و گزارش هاي علمي 
بيانگر آن است كه كشورهاي پيشرفته و صنعتي در طول ساليان گذشته، ميلياردها دالر صرف 
تحقيقات در زمينه هاي مختلف بيوتکنولوژي كرده اند. به طوري كه تحوالت وسيعي در توليدات 
صنايع، كشاورزي، دارويي و غذايي به وجود آمد. اين سرمايه گذاري هاي كالن، بدون شک آينده 

كشورها را نيز در جهت ترقي و پيشرفت دگرگون خواهد كرد )شجاع الساداتي، 1373، 102(.
خواهد  هستي  جهان  دگرگون كننده  و  استراتژيک  بيست ويکم،  قرن  در  بيوتکنولوژي  علم 
بود. منشاء بسياري از بيماري هاي العالج انسان، حيوان، گياه و روش تشخيص و درمان آن ها، 
شناخته خواهد شد. باتوجه به استفاده از تکنيک هاي مهندسي ژنتيک، از تولد انسان هايي با نقص 
ژنتيکي با تمهيدات قبل از ازدواج و تولد، جلوگيري خواهد شد. ژن درماني در طي مسير خود، 
به بيماري هاي ژنتيکي العالج پايان خواهد داد. ژنوم انسان به طور كامل شناخته شده وعملکرد 
ژن ها، مشخص خواهد شد. كلون كردن حيوانات و گياهان، امکان تهيه و تکثير گونه هاي مفيد 
مورد نياز انسان را فراهم كرده و بهره دهي موجودات زنده براي انســـان، افزايش خواهد يافت 
و به طور كلي تسلط انسان بر موجود زنده افزايش يافته و از آن، بيش تر از پيش بـــه نفع خود 

بهره گيري خواهد كرد )صنعتي، 1380، 12(.
در آينده شاهد آن خواهيم بود كه معدودي از شركت هاي بين المللي، مؤسسه هاي تحقيقاتي 
و دولت ها حق انحصاري تقريبًا صدهزار ژني را كه تشکيل دهنده طرح ژنتيک انسان مي باشند و 
نيز حق انحصاري سلول ها، اندام ها و بافت هاي تشکيل دهنده بدن انسان را در اختيار خواهند 
گرفت. هم چنين اين مؤسسات احتماالً عهده دار حقوق انحصاري مشابهي براي دهها هزار موجود 
به  اين شركت ها  كه در صورت حصول چنين شرايطي،  گياهان و حيواناتي مي شوند  ذره بيني 
قدرتي بي سابقه دست خواهند يافت. به نحوي كه مي توانند شرايط دلخواه خود را بر زندگي ما 

و نسل هاي بعدي تحميل كنند )ريفکين، 1383، 28(.
چالش هايي  ايجاد  موجب  طبيعت  بر  انسان  بي چون وچراي  تسلط  و  دست  اين  از  اموري 
براي اين دانش و نيز قرن 21 خواهد بود. از جمله اين چالش ها مي توان به ده ها هزار باكتري 
و ويروس جديد و گياهان و حيوانات با ژن هاي پيوندي با اهداف اقتصادي از زيست درماني 
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گرفته تـا توليد سوخت هاي جايگزين، كه در اكوسيستم زمين رها خواهد شد، اشاره كرد كه رها 
شدن برخي از اين گونه ها، مي تواند به بروز هرج و مرج و خساراتي در زيست كره زمين بيانجامد 
كه پيامد آن اشاعه آلودگي ژنتيکي مختل كننده و حتي ويران گري در سراسر جهان خواهد بود. 
تغيير نحوه كشت طبيعي به كشت در محيط هاي آزمايشگاهي و مصنوعي خبر از وقوع نابودي 
ميزان  همين  به  مي تواند  نيز  نوين  فن آوري هاي  از  نظامي  استفاده  هم چنين  مي دهد  كشاورزي 

تأثيراتي مخرب بر كــره زمين و ساكنان آن داشته باشد )همان، 29(.

1-1-3(	پيشينه	تاريخي	
پــايه و اساس ايــن دانش به 6000 سال قبل كه انسان از مخمر و باكتري هاي مفيد براي تهيه 
نان، سركه و ماست استفاده كرد، برمي گردد. يک اثر سنگي كه در موزه فتيز ويليام شهر كمبريچ 
انگلستان نگهداري مي شود. نشان مي دهد كه مصريان باستان با استفاده از اين روش به تهيه نان، 

سركه و نوشيدني هاي الکلي مي پرداختند )زارع، شورنگ، صادقي، 1386، 1(.
در چين نيز مواد غذائي به كمک كپک ها تخمير مي شدند و به كمک اين روش مواد غذائي 
توليد مي گرديد. تا پايان سده هجده كشاورزان قادر بودند هر ساله با تغيير در محصول زراعي 
شان خاک فقير را با محصوالتي كه مواد غذائي را ذخيره مي كنند غني سازي كنند. حتي پيش 
از پيدايش علم ژنتيک نيز گونه هاي جديدي از حيوانات و محصوالت كشاورزي براي به دست 

آوردن كيفيت بهتر انتخاب مي شدند و پرورش مي يافتند )كورول و سيسون، 1376، 92(.
اما با نگاهي به تاريخچه علوم زيستي، سه نقطه عطف براي تکامل اين علم مي بينيم. اولين 
نقطه عطف، قبل از قرن بيستم ميالدي و مربوط به كشفيات و نظرات پدر اين علم، يعني لوئي 
پاستور است. نقطه عطف دوم، در دهه پنجاه قرن بيستم و مربوط به كشفيات دو دانشمند بزرگ 
به اسامي واتسون و كريک است. ساختمان مولکولي اسيدهاي نوكلئيک يا در حقيقت ساختمان 
اصلي ژن كه اساس حيات است، توسط آن ها كشف شد و بيوتکنولوژي نوين را پايه گذاري كرد 
و نقطه عطف سوم زماني رخ داد كه در اوايل دهه هفتاد قرن بيستم، چندتن از دانشمندان در 
دانشگاه هاي آمريکا براي اولين بار موفق شدند در ساختمان ژنتيکي حيات و موجودات تغييراتي 
را به شکل مصنوعي ايجاد كنند و موجوداتي راكه ما اصطالحًا به آن ها نو تركيب مي گوئيم ايجاد 
كنند. موجوداتي كه داراي ساختار ژنتيکي جديد هستند و متفاوت با آن چيزي كه در حقيقت 
طبيعت در نهاد آن ها گذاشته است. بدين ترتيب بشر توانست صفات موجودات را به نفع خود 

تغيير دهد )شجاع الساداتي، همان، 10(.
)بسته(  كيت  يک  آمد.  بازار  به  آمريکا  در  بيوتکنولوژي  محصول  نخستين   1981 سال  در 
نخستين  بعد  بود. يک سال  آمده  به دست  كلوني  پادتن تک  از يک  كه  آزمايشگاهي تشخيص 
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فرآورده دارويي از DNA به نام هيوميولين يا انسولين نو تركيب انساني توليد شد. در همان سال 
نخستين واكسن نوتركيب حيواني براي مبارزه با يک انگل باسيلي در اروپا به بازار آمد )كورول 

و سيسون، همان، 93(.
مؤسسه  و  ايران  پاستور  انستيتو  در  سنتي  زيست فن آوري  از  استفاده  چند  هر  نيز  ايران  در 
تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي داراي سابقه اي نزديک به يک قرن مي باشد ولي سابقه توجه 
جدي به زيست فن آوري نوين با تأسيس پژوهشکده زيست فن آوري سازمان پژوهش هاي علمي 
و صنعتي و مــركــز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيــک و تکنولوژي زيستي بــه دهه 1360 بر 

مي گردد )مشهدي، همان، 124(.

1-1-4(	زيست	فن	آوري	از	ديدگاه	اديان	
گياهان  همانندسازي  درزمينه  تحوالت شگرفي  ژنتيک  مهندسي  به طور خاص  و  بيوتکنولوژي 
وحيوانات ايجاد نمود. اين علم با دست ورزي سلول هاي بنيادين گياهان و حيوانات موجب ايجاد 
تغييرات اساسي در آنان و حتي توليد همانند آنان گرديد. اين اقدامات با مخالفت شديد برخی از 
علما در اديان مختلف مواجه شد اما بسياری از علماي دينی موضوع را به سکوت واگذار كرده 

و به نوعي مهر تأييدي بر عدم ممنوعيت آن زده اند. 
اما زماني كه بحث از امکان همانندسازي انسان به ميان آمد چالش هاي بسياري در گرفت و 
علماي اديان مختلف در اظهارنظر هاي مختلف بدين موضوع پرداختند كه در اين نوشتار به دليل 

اهميت مطلب، بدان مي پردازد: 

1-1-4-1(	مسلمانان	
در ميان علمای اسالمی دو ديدگاه مخالف و موافق در خصوص دست يازی به زيست فن آوری 
وجود دارد. مخالفين خود به دو دسته تقسيم می شوند. عده ای اعتقاد دارند كه اين دانش طبيعت 
پايان طبيعت خواهد شد. مصرانه  ازآن موجب  استفاده  و  به ويرانی كشيده  را  ومحيط زيست 
می گويند كه بايد در مقابل اين دانش ايستاد. اما گروه دوم مخالفين تا بدين اندازه بدبين نيستند و 
صرفًا می گويند كه چون هيچ تصوير روشنی ازآينده اين دانش و تحوالت ناشی از آن در دست 
نيست بايد با احتياط با آن برخورد كرد. در مقابل اين دو گروه، موافقين بر اين باورند كه زيست 
انسان و طبيعت  فن آوری می تواند مشکالت الينحل بشری را حل كند و فوايد بسياری برای 
دربرداشته باشد. اين گروه زيست فن آوری را در تمامی جنبه های آن از جمله شبيه سازی گياهی 
و حيوانی پذيرفته اند ليکن در خصوص شبيه سازی انسان اختالف نظراتی به شرح ذيل وجود 

دارد )زررخ، 1389، 120 - 124(.
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در ميان اهل سنت اكثرقريب به اتفاق مجامع فقهي، همانندسازي زايشي انسان همانندسازي 
مجمع  بـــه  مي توان،  مجامع  ايــن  جمله  از  كرده اند.  اعالم  حرام  را  انسان  مثل  توليد  براي 
تحقيقات اسالمي دانشگاه الزهرا و آكادمي فقه اسالمي اشاره نمود. اما موضوع مهم كه مي توان 
ليکن  است،  سنت  اهل  اجماع  مورد  انسان،  شبيه سازي  حرمت  كه  است  اين  كرد  اشاره  بدان 
از جنين  استفاده درماني و پژوهشي  آراء در مورد همانندسازي درماني و پژوهشي  اتفاق  اين 
همانندسازي شده وجود ندارد و در موارد بسياري ديده شده كه نظر بر جواز موضوع اخير است 

)صادقی، 1384، 76 78(.
اظهارنظر  انسان  نيزكه دربــاره همانندسازي  فقها و مــراجع شيعه  از  قابل توجهي  شمــار 
پيامدهاي  و  آثار  لحاظ  به  اما  دانسته اند،  بي اشکال  ذاتًا  را  انسان  زايشي  همانندسازي  كرده اند، 
با  زيان باري كه براي فرد و اجتماع دارد، قائل به حرمت آن شده اند، ليکن هيچ  كس از ايشان 
كاربردهاي پژوهشي و درماني آن مخالفت نکرده است. از جمله اين افراد مي توان به آيات عظام 
ناصر مکارم شيرازي، شيخ جواد تبريزي، يوسف صانعي، حسين علي منتظري و فاضل لنکراني 

اشاره نمود. 
ليکن تعداد كمي از فقها شيعه معتقدند كه در فقه اسالمي دليلي بر حرمت همانندسازي انسان 
وجود ندارد و تبعات منفي نيز باعث حرمت آن نمي شوند كه از جمله اين افراد مي توان از آيات 

عظام سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي و سيد محمد صادق روحاني نام برد )همان، 78 ـ 79(.

1-1-4-2(	مسيحيان	
با توجه به اين كه بسياری از كشورهای پيش رو در عرصه زيست فن آوری از پيروان اين دين 
موضوع  اين  بررسی  به  می توان  می دارند،  لحاظ  قوانين خود  در  را  آن  احکام  و  الهی هستند 
پرداخت. البته الزم به ذكر است كه ديدگاه های فرق كاتوليک، پروتستان و ارتودكس با اندكی 
تفاوت در اين موضوع، به يکديگر شبيه است. به اعتقاد اين فرقه ها در زيست فن آوری گياهی 
با رعايت مصالح كلی  و  تکثير غيرجنسی مجاز است  باروری و  تکنولوژی  اعمال  و حيوانی 
زيست  از  بحث  كه  است  جائی  مشکل  اما  كرد.  شبيه سازی  را  حيوانات  يا  گياهان  می توان 
فن آوری انسانی به ميان می آيد. )زررخ، همان، 133 - 134( در اين خصوص نظريات به شرح 

ذيل است: 
كليساي كاتوليک همانندسازي انسان را مذموم و ممنوع اعــالم كرده است. به نظر كاتوليک ها 
همانندسازي كرامت انساني را نقض مي كند و انسان هاي كلون شده، به جاي فعل خالق خداوند، 
با مداخله بشر به صورت افراد پيشين توليد مي شوند و با اين اقـــدام، هــويت شخصي كلون ها 
و سلول دهنده ها به خطر مي افتد و وجود برخي فوايد نادر مثل امکان بچه دار شــدن نازاها، 
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نمي تواند مجوز عملي باشد كه ذاتًا غيراخالقي و حرام است )صادقی، همان، 74(.
پروتستان ها نيز همانندسازي انسان را نکوهش كرده اند و آن را با آموزه هاي انجيل در باره 
همانندسازي  با  بشر  معتقدند  آن ها  مي دانند.  مغاير  فرزندي  و  مادري  و  پدر  رابطه  و  خانواده 
واگذار  مشيت خدا  به  انسان  خلقت  اين كه  جاي  به  زيرا  مي كند.  بازي  را  خدا  نقش  واقع  در 
شود، فرزندي با ژن دلخواه از روي افراد پيشين نسخه برداري مي شود. اما پروتستان ها برخالف 
نازا، امکان جواز همانندسازي را رد  كاتوليک ها در موارد استثنايي مثل بچه دار شدن زوجين 

نمي كنند )همان، 75(.

1-1-4-3(	يهوديان	
در دين يهود نيز همانند اديان فوق الذكر نگاه دو سويه ای به موضوع وجود دارد و اتفاق نظری 
نمی توان يافت. بسياري از علماي يهود، همانندسازي را ممنوع مي دانند. آن ها مي گويند انسان 
از نظر ديني  انسان  اين مذهب،  از مخلوقات اوست. طبــق  به مراقبت  شريک خدا و موظف 
تابع مادر و از نظر شجره خانوادگي تابع پدر است. بنابراين همانندسازي موجب حذف پدر از 

زادآوري فرزند مي شود. 
اما برخي از علماي يهود، همانندسازي را در موارد استثنايي مانند بچه دار شدن زوج هاي نازا 
پذيرفته اند. ليکن برخي ديگر صرف اين امر را كافي ندانسته و معتقدند كه مي بايستي افراد، متعهد 

شوند كرامت انساني را نقض نکنند و مراقب خطاهاي احتمالي باشند )همان، 75(.
 

1-2(	قلمرو	دانش	زيست	فن	آوري	
بيوتکنولوژي بــه صورت مدرن امروزي همانا به كارگيري فن آوري هاي مختلف روي موجودات 
زنده است كه فعاليت هاي زير را در بر مي گيرد: شناخت و انتقال ژن ها، سنتزاليگونوكلئيدها )ساخت 
DNA با رديف هاي مشخص(، ساخت ناقل هاي ژن ها و يا بارز كردن ژن ها درموجودات زنده، 
تشخيص پروتئين ها و رديف شناسي آن ها، تعيين رديف DNA و RNA، تلخيص پروتئين ها، 
ساخت آنتي بادي هاي مونوكلوفال و يا نوتركيب و كشت سلول هاي مختلف گياهي و جانوري 
با ويژگي هاي خاص. فرآيند حاصل از اين فن آوري ها در تشخيص بيماري ها، ساخت واكسن ها، 
بهره وري  با  گياهان  توليد  دام،  انسان و  دارويي و غذايي  امور  براي  مفيد  پروتئين هاي  ساخت 
بيش تر و مقاوم به افق هاي طبيعي، به كارگيري مواد بيولوژيک به جاي مواد شيميايي آلوده كننده 
اقتصادي و ارزش افزوده براي  محيط زيست و پاكسازي از آالينده هاي محيط زيست و از نظر 
كشورها جايگاه مهمي در اقتصاد غيروابسته به نفت، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه 

باز كرده است )خوانساري، 1377، 72(.
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عالوه بر حوزه هاي مختلف فوق الذكر، مي بايستي اشاره نمود كه استفاده از زيست فن آوري 
در حوزه علوم جنائي و حقوق نيز اهميت شگرفي دارد. 

لذا به منظور بررسي بيش تر و شفاف تر تأثير زيست فن آوري بر حوزه هاي مختلف، به بررسي 
جداگانه آن ها مي پردازد. 

1-2-1(	زيست	فن	آوري	و	پزشكي	
درسال 1929 الکساندر فلمينگ قارچي را كشف كرد كه اين قارچ مي تواند تركيبي توليد كند 
اتفاق  اين  سازد.  غيرفعال  را  باكتري ها  از  وسيعي  برساند، طيف  آسيب  ميزبان  به  اين كه  بدون 
موجب توليد آنتي بيوتيکها گرديد كه استفاده از آن موجب درمان بيماري هاي ذات الريه، سل، 

وبا و جذام مي شود. 
درســال 1957 دانشمندان انگليسي مــوادي را در بــدن انسان كشف كردند كه باعث مقاوم 
ساختن سلول ها در برابرحمالت ويروسي مي گردند. اكثر جانوران مهره دار اين مواد را كه معروف 
به اينترفرون هستند توليد مي كنند. اينترفرون هاي انساني، پروتئين هاي متصل به مولکول هاي قند 
هستند كه دركنترل انواع عفونت هاي ويروسي و كنترل سرطان تأثير گذارند )سادات نوري و 

پارسا، همان، 445 446(.
در سال 1982، انسولين انساني به عنوان اولين محصول مهندسي ژنتيک نوين در زمينه توليد 
دارو به بازار عرضه شد اين صنعت با كاربرد فنون DNA نو تركيب، نقش مهمي براي توليد 
پروتئين هاي نو تركيب و درمان بيماري هايي نظير ديابت، كوتاهي قد و هموفيلي ايفاء مي كند 

)قاسمي، 1382، 26(. 
امروزه نيز دانشمندان درحال توسعه مهندسي ژنتيک گياهي مي باشند تا بتوانند داروهايي توليد 
ناميده  مولکولي  فرآيند كه كشاورزي  اين  باشد.  قابل استفاده  گياهان  از طريق خوردن  كه  كنند 

مي شود، هزينه هاي به مراتب كم تري نسبت به تکنيک هاي آزمايشگاهي دارد. 
هم چنين دانشمندان اميدوارند از طريق ژن درماني و تزريق آن به بيماراني كه ژن هاي آنان 
بيماري هاي صعب العالج و خطرناک  به درمان  بتوانند  بين رفته است،  از  يا  دچار اشکال شده 
مانند بيماري هاي قلبي، سرطان و آلزايمر كمک كنند. ضمن اين كه ژن درماني ممکن است منجر 

به زندگي طوالني و يا ايجاد افراد باهوش تر شود )خادمی، همان، 23(.

1-2-2(	زيست	فن	آوري	و	كشاورزي	
انتقال ژن هايي كه پروتئين هاي ويروسي را كد )رمزدار( مي كنند،  با استفاده از بيوتکنولوژي و 
گياهان نسبت به بيماري هاي ويروسي مقاوم مي شوند. اين امر فقط به گياهان مناطق خاصي كه 
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بيماري هاي ويروسي در  آن جا وجود دارد محدود نمي شود، بلکه گياهاني مانند گندم در مناطق 
گرمسيري را نيز شامل مي شود. 

صفاتي هم چون مقاومت به بيماري يا آفات، ارزش گياهان را افزايش مي دهد. مطالعاتي با 
هدف تغيير صفات گياهي در حال بررسي است كه با كمک اين صفات جديد، گياهان تغيير يافته 

واجد كميت غذايي، كيفيت تبديلي و ميل مصرف كنندگي مطلوب تر خواهند شد. 
از سويي ديگر كاربرد بيوتکنولوژي موجب كاهش هزينه هاي كشاورزي مي گردد و اميد آن 
وجود دارد كه اين دانش با ارائه گياهان مقاوم به آفات و امثال آن، روش هايي براي مقابله و كنترل 

علف ها و آفات در اختيار قرار دهد تا به محيط زيست زياني نرسد. 
در زمينه ژنتيک مولکولي با استفاده از روش هاي مهندسي ژنتيک در كشاورزي، چندين كشف 
به صرفه،  مقرون  طور  به  گياهان  بهينه سازي  جديد  روش هاي  است.  گرفته  صورت  قابل توجه 
مقاومت بيش تر درمقابل فشارهاي جوي و محيطي ازجمله خشک سالي، سرما، نمک، مواد سمي 
مثل آلومينيوم، استفاده بهتر از مواد مغذي مثل پروتئين، بهبود كيفي فرآورده ها از طريق ايجاد 
تغييراتي در ويژگي هايي مثل اسيدهاي چرب، اسيدهاي آمينه، طعم و مزه از جمله آن مي باشد 

)سعيدي، 1377، 46 48(.
 

1-2-3(	زيست	فن	آوري	و	علوم	دامي	
روشي  هستند ،  برتر  ژنتيکي  لحاظ  از  كه  گاوهايي  اسپرم  از  استفاده  با  مصنوعي  تلقيح  امروزه 
متداول است. بنابراين مي توان دست به توليد گاوهايي زد كه شيردهي بيش تري دارند يا در امر 

كشاورزي مفيدترند.
دانشمندان در تالشند تا با استفاده از نوعي هورمون رشد دامي، به توليد گوشت بدون چربي 
دست يابند. تفاوت تركيبات بدن در حيوانات هم گونه، بستگي به مرحله رشد آنان، تاريخچه 
تغذيه اي و پايه ژنتيکي دارد. با دستکاري ايــن عوامل از طريق »به نژادي خاص« مي توان گوشت 

كم چربي توليد كرد. 
هم چنين با انتقال ژن هاي يک حيوان بــه ژنوم حيوان ديگر و تنظيم دقيق »نمود ژن« مي توان 

باعث رشد سريع تر حيوانات شد )همان، 48 50(.
به تازگي صحبت از به وجود آوردن ابر تخم مرغي شده است كه با استفاده از مواد غذايي 
تهيه شده به وسيله مهندسي ژنتيک و خورانيدن اين غذا به مرغ ها، ابر تخم مرغ هايي بدست آمده 
كه سرشار از ويتامين E و ديگر آنتي اكسيدان هاست كه مصرف آن باعث تقويت سيستم دفاعي 

بدن و جلوگيري از پيشرفت عوارض پيري خواهد شد )خوانساري، همان، 74(.
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1	2	4(	زيست	فن	آوري	و	محيط	زيست	
كاربرد تحقيقات بيوتکنولوژي و مهندسي ژنتيک با هدف افزايش بازده از يک سو و جلوگيري از 
خسارت و ضايعات از سوي ديگر، اين امکان را مي دهد كه با حداقل ضايعات زيست محيطي و 

صرف حداقل سرمايه، مشکالت اين بخش حل شود. 
محيط زيست عبارت است از زمين، هوا، آب و مــوجودات زنده اي كه هر كدام در محدوده اي 
و  اكوسيستم  آلودگي  سبب  گياهي(  جانوري،  )انساني،  پسماند  مـــواد  تجمع  دارند.  وجود 
با كمک دانش  نيستند. به همين منظور  محيط زيست مي شود و روش هاي سنتي جوابگوي آن 
زيست فن آوري از ميکرو ارگانيسم ها جهت تصفيه پسابها و فاضالب ها استفاده مي كنند. هم چنين 
ميکروب ها دراستخراج عناصر مهم تجارتي، از راه محلول سازي آن ها، كاربرد دارند. به طور مثال 
مي توان ازجداسازي فلزاتي مانند كبالت، مس، روي، سرب و اورانيوم از سنگ هاي معدني كم 

عيار توسط ميکروب نام برد )سادات نوري و پارسا، همان، 449(.
ميکرو  كمک  با  حاصل خيزي  منظور  به  خاک  در  هوا  ازت  تثبيت  بيولوژيک،  سموم  توليد 
بيوتکنولوژي است. مضافًا  از اهداف توسعة  نيز  تثبيت كننده ازت  انتقال ژن هاي  يا  ارگانيسم ها 
اين كه تحقيقات به سمتي است كه حتي المقدور از استفاده از كود شيميايي و سموم كه باعث 

آلودگي محيط زيست مي شود، جلوگيري گردد )شجاع الساداتي، همان، 105(.

1-2-5(	زيست	فن	آوري	و	شبيه	سازی	انسان	
زيست فن آوری در جهت شبيه سازی انسان نيز گام برداشته است. ايده اصلی در اين خصوص 
زمانی شکل يافت كه دانشمندی اسکاتلندی توانست در سال 1997 ميالدی گوسفندی به نام 

»Dolly« را شبيه سازی كند. شبيه سازی به گونه های ذيل صورت می پذيرد: 

	DNA	سازی	شبيه	1-2-5-1(
است  قرار  كه  عالقه  مورد   DNA از  قسمتی  آن  توسط  كه  عملياتی  مجموعه  از  است  عبارت 
شبيه سازی شود، به يکی از موجودات ارگانيکی خود تکثير منتقل می شود. اين فن آوری تقريبًا از 
سال 1970 به كار گرفته شده و از معمول ترين فعاليت ها در آزمايشگاه های زيست شناسی است. 

1-2-5-2(	شبيه	سازی	از	طريق	تولد
باشند  DNA مشخص  دارای  و  دارند  را  توليد حيوانی  توانائی  كه  از گونه هايی  اين روش  در 
مرده  بقايای يک حيوان  از  يا  و  زنده  از يک حيوان  است  ممکن   DNA اين  می شود.  استفاده 
مربوط به سال های دور گرفته شود. دانشمندان طی مجموعه عملياتی، مشخصات ژنتيکی موجود 
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موردنظر را به نطفه ای كه تمام خواص ژنتيکی آن برداشته شده است منتقل می كنند. البته نطفه 
جديد بايد تحت مراقبت های خاص الکتريکی و شيميائی باشد تا توانائی تکثير داشته باشد. پس 
از آن كه جنين به حد قابل قبولی از رشد رسيد، آن را به داخل رحم حيوان ماده ای منتقل می كنند 

و از آن به بعد به رشد طبيعی خود تا زمان تولد ادامه می دهد. 

1-2-5-3(	شبيه	سازی	جنينی
در اين روش جنين انسان برای تحقيق در آزمايشگاه شبيه سازی می شود. اهميت اين موضوع 
در آن نيست كه يک انسان مشابه فرد موردنظر ساخته شود، بلکه هدف آن است كه با بررسی و 
آزمايش روی جنين شبيه سازی شده بتوان نارسائی ها و بيماری های مربوط به انسان را تحليل كرد 

و تا حد امکان به روش هايی برای جلوگيری از بروز آن ها قبل از تولد دست يافت. 
در اين روش پس از گذشت حدود پنج روز از شکل گيری نطفه، سلول های خاصی از آن 
كه به سلول های بنيادی معروفند جهت شبيه سازی يا آزمايش برداشته می شوند كه با اين عمل 
به جنين صدماتی وارد خواهد شد. اين سلول ها تقريبًا توانائی ساخت هر نوع سلولی را در بدن 
دارند و دانشمندان با استفاده از اين سلول های خاص اميدوارند كه روزی بتوانند درمان قطعی 

بيماری هايی نظير قلبی، انواع سرطان، آلزايمر و... را پيدا كنند )زررخ، همان، 23 - 26(.

1-2-6(	زيست	فن	آوري	و	علوم	جنائي	و	حقوق	
از جمله ابزارهاي علمي و مهمي كه در دو دهه اخير در كنار ساير ابزارهاي علمي شناخته شده 
مانند انگشت نگاري مورد توجه علماي جرم يابي در كشف علمي جرائم قرار گرفته و داراي 
كاربردهاي اساسي است، استفاده از تشخيص هويت ژنتيکي )DNA( در شناسايي مجرمين و 
 DNA رفع اتهام از افراد شرافتمند و بي گناهي است كه در فرآيند دادرسي وارد شده اند. مولکول
هر فرد منحصر به خود اوست و تنها در مورد دوقلوهاي يکسان و تک تخمي اين موضوع صدق 
نمي كند. لذا در صورتي كه بقاياي DNA هر فرد حتي به ميزان بسيار ناچيز )در حد چند مولکول( 
در صحنه جنايت باقي بماند، امکان شناسايي و تعيين هويت وي وجود خواهد داشت )موذن 

زادگان و عظيمي فر، 1384، 145 - 146(.
از سويي ديگر از طريق زيست فن آوري شبيه سازي ژن يعني توليد تعداد زيادي از ژن ها از 
روي يک ژن انجام مي شود و موجودات زنده اصالح شده ژنتيکي به وجود مي آيد. هم چنين اين 
دانش تأثير عميقي برجنبه هاي مختلف علمي ازجمله روش هاي كشت، توليد مجدد، نگهداري 
كه چنين  است  همين جهت  به  مي گذارد.  آن ها  از  مختلف  و روش هاي  ارگانيسم ها  ذخيره  و 

فعاليت هايي بايد زير چتر حمايتي قانون قرار بگيرند. 
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پخش  و  عرضه  مرحله  و  انبوه  توليد  در  هم  و  شبيه سازي  مرحله  در  هم  حقوق  هم چنين 
موجودات شبيه سازي شده، بايد نقش خود را ايفا كند زيرا تمامي علوم در عين حالي كه براي 
انسان و جامعه مفيدند اگر مورد حمايت حقوق قرار نگيرند مي توانند موجب بروز خسارات 

غيرقابل جبراني شوند. 
زيست فن آوری عالوه بر كاربردهای مشروحه فوق بنابر ويژگی های منحصر به فردش در 
و  گياهی  آفات  دفع  تا  گرفته  داروها  راديو  توليد  از  دارد.  مداخالتی  نيز  هسته ای  دانش  زمينه 
است.  فن آوری حاصل شده  زيست  و  هسته ای  فن آوری  تعامل  طريق  از  كه  جانوری  امراض 
اين حوزه نيز به دليل پيچيدگی ها و تاثيرات بالقوه مخرب آن، نيازمند وضع قوانين محکم است 

)زررخ، همان، 26(.

1-3(	جايگاه	قانوني	و	تنظيم	مقررات	زيست	فن	آوري	
پيشرفت علم ژنتيک و تاثيرات شگرف آن بر حيات بشر، كشورها را بر آن داشت تا با وضع 
قوانين و مقررات، اتفاقات ناشي از اين دانش را در دست گيرند. قانون گذاري در اين حوزه از 
معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي آغاز شد و كشورهاي مختلف نيز براساس همين معاهدات 
و با الهام گرفتن از آن ها، مبادرت به تدوين قوانين داخلي نمودند. از اين سو به بررسي اين قوانين 

در قالب دو بخش معاهدات و قوانين خواهيم پرداخت. 

1-3-1(	معاهدات	
1-3-1-1(	كنواسيون	تنوع	زيستي3

 كنفرانس سازمان ملل متحد در زمينه محيط زيست انسان كه در سال 1972 و در استکهلم سوئد 
انجاميد. در اين كنفرانس   4)UNEP( برگزار گرديد به تدوين برنامه محيط زيست سازمان ملل
دولت ها، تعدادي موافقت نامه منطقه اي و بين المللي با موضوعات مختلف را امضاء نمودند كه 
از آن جمله مي توان بــه موافقت نامه حفاظت از تاالب ها و موافقت نامه قانونمند نمودن تجارت 

بين المللي در زمينه گونه هاي در معرض خطر اشاره كرد. 
زمينه  در  جهان  رهبران  نشست  بزرگ ترين   1992 سال  در  و  موافقت نامه ها  اين  ادامه  در 
محيط زيست در كنفرانس سازمان ملل متحد در ريودوژانيروي برزيل با نام اجالس زمين5 تشکيل 
شد. در اين كنفرانس تعدادي موافقت نامه بين المللي از جمله دو موافقت نامه الزام آور به نام هاي 

3. Convention of Biological Diversity. 
4. United National Environmental Program. 
5. Earth Summit. 
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معاهده تغييرات آب و هوايي6 و معاهده تنوع زيستي امضاء شدند. 
معاهده تنوع زيستي اولين موافقت نامه جهاني در زمينه حفاظت و بهره برداري پايدار از منابع 
تنوع زيستي به شمار مي آيد. كنوانسيون به سرعت با استقبال بسياري از كشورها مواجه شد به 
نحوي كه بيش از 150 كشور در ريودوژانيرو آن را امضاء كردند و تاكنون نيز اين تعداد به 187 

رسيده است. 
اهداف اين كنوانسيون عبارتند از: 

ـ حفاظت از تنوع زيستي 
ـ بهره برداري پايدار از منابع تنوع زيستي 

ـ  تسهيم عادالنه و برابر منافع حاصل از بهره برداري از منابع ژنتيکي 
به  از دسترسي مستمر  كنوانسيون مي توان  اين  در  اشاره  مورد  مهم  از موضوعات  هم چنين 
منابع ژنتيکي و دسترسي به تکنولوژي و انتقال آن از جمله بيوتکنولوژي نام برد )زررخ، همان، 

37 ـ40(.

1-3-1-2(	پروتكل	الحاقي	كارتاهنا7
بر  تکيه  با  كاري  نوامبر 1995، يک گروه  در  تنوع زيستي  كنوانسيون  اعضاء   در نشست دوم 
جنبه هاي نقل و انتقال فرامرزي ارگانيسم هاي تغيير يافته زنده )GMOS(8 كه ناشي از عملکردهاي 
بيوتکنولوژيک باشند تشکيل گرديد كه نتيجه كار آن ها در ژانويه 2000 در مونترال كانادا منجر 
به قبول پروتکل ايمني زيستي كارتاهنا الحاقي به كنوانسيون تنوع زيستي مشتمل بر 40 ماده و 

3 ضميمه شد. 
 به اعتقاد تحليل گران از بارزترين ويژگي هاي اين اجالس حساسيت و پيچيدگي تصميمات 
و موضوعات مورد بحث با توجه به وضعيت نامتجانس و تضاد اعضاء عمومي شركت كننده 
به عنوان  آرژانتين  استراليا و  كانادا،  امريکا،  نظير  يافته جهان  نمايندگان كشورهاي توسعه  بود. 
صادركنندگان اصلي محصوالت كشاورزي در گروهي موسوم به »ميامي« و نمايندگان 70 كشور 
در حال توسعه من جمله ايران كه واردكننده اصلي محصوالت بيوتکنولوژي هستند در گروهي 
به نام »همفکرها« در مذاكرات حضور داشتند. اتحاديه اروپا شامل اروپاي مركزي و شرقي نيز در 
گروهي مستقل و كشورهاي نروژ، سوئيس و ژاپن در گروهي تحت عنوان »عضو مصالحه« در 
اين نشست شركت نمودند. به علت كثرت كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي عضو اتحاديه 
6. Convention of Climate change. 
7. Cartagena Protocol. 

8. Genetically Modified Organisms. 
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اروپا كه واردكنندگان اصلي محصوالت بيوتکنولوژي هستند، آثار احتمالي منفي ناشي از واردات 
محصوالت اصالح شده ژنتيکي بر تنوع زيستي، بهداشت انساني و شرايط اجتماعي اقتصادي 
در نظر گرفته و پروتکل مطابق تمايل آن ها و براساس نگراني هاي آن ها تدوين شد. )صنعتي، 
همان، 8( بر اين اساس پروتکل ايمني زيستي كارتاهنا با تکيه بر اتخاذ تمهيدات احتياطي كه 
در اصل 15 »اعالميه ريو«9 در مورد محيط زيست و توسعه عنوان شده، قوانين خود را بنا نهاده 
است. براساس اين اصل وقتي احتمال بروز خطر يا خسارت غير قابل جبراني وجود دارد كمبود 
يا عدم اطالعات علمي نبايد به عنوان بهانه اي براي به تاخير انداختن اقدامات جهت جلوگيري 
از تخريب و فرسايش محيط باشد. اين پروتکل در واقع اولين سيستم قانون گذاري جامع براي 
اطمينان از انتقال، نگهداري و استفاده ايمني از محصوالت GMO را كه در نظر است بين كشورها 

جابجا شوند، تنظيم نموده است )زررخ، همان، 40(.

1-3-1-3(	كدكس	اليمنتاريوس10
اين اصطالح  »قانون غذا« است.  معناي  به  دارد و  اليمنتاريوس« ريشه التين  اصطالح »كدكس 
در برگيرنده مجموعه اي از استانداردهاست كه به صورت هماهنگ با قوانين ديگر مانند قانون 
رعايت بهداشت و كيفيت در توليد و روش هاي شناخته شده تجزيه و تحليل، نمونه گيري و با 
رعايت اصول كلي ديگر به اجراء در مي آيد و شامل استانداردهايي براي كليه مواد غذايي اعم از 

تبديلي، نيمه تبديلي، خام يا آماده مصرف مي باشد. 
با   )FAO( جهاني  خواروبار  سازمان  توسط   1961 سال  در  اليمنتاريوس  كدكس  كميسيون 
عضويت چند دولت تاسيس گرديد و از سال 1962 مسئوليت تدوين و اجراي استانداردهاي 
غذاي FAO و سازمان بهداشت جهاني )WHO( را برعهده گرفت. هدف اين طرح شامل حفظ 
سالمت مصرف كنندگان، رعايت موازين بهداشتي در تجارت مواد غذايي و ايجاد هماهنگي در 
با تدوين استانداردهاي غذائي مي باشد. از اين رو بحث پيرامون مواد  كليه فعاليت هاي مرتبط 
هم  دارد.  ويژه اي  اهميت  استانداردها  اين  در  ميکروارگانيسم ها  و  ژنتيکي  اصالح شده  غذايي 
اكنون 165 كشور عضو اين سازمان هستند و عضويت براي كليه كشورهاي در حال حاضر عضو 

يا ناظر فائو و سازمان بهداشت جهاني آزاد است )زررخ، همان، 46 48(.

1-3-2(	قوانين	
در اين بخش ابتدا به بررسي قوانين و مقررات برخي از كشورهاي خارجي در خصوص زيست 

9. Convention of Rio (de Janeiro). 
10. Codex alimenrtarius. 
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فن آوري و سپس مقررات داخلي خواهيم پرداخت. 

1-3-2-1(	قوانين	خارجي
كشور سوئيس در سال 1995 قوانيني در زمينه »سالمت و برچسب زني محصوالت تراريخته«11 
تصويب نمود. در اين قوانين براي خسارت حاصل از محصوالت تراريخته كه قابل پيش بيني 
بوده و ناشي از طبيعت خاص اين محصوالت مي باشد مسئوليت محض مدنظر گرفته شده است. 
مديريت  عنوان  با  مبحثي  اختصاصي  به طور   2007 مصوب  مالزي«12  زيستي  تنوع  »قانون 
خطر دارد. مديريت خطر دربردارنده توجه به خطرات و ضررهاي ناشي از موجودات تراريخته 
بر سالمت انسان، حيوانات، گياهان، محيط زيست و تنوع زيستي و بر عهده دولت و قوه مقننه 
است. به موجب آن هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي مسئول كليه خسارت هاي ناشي از فعل، 
ترک فعل، قصور و اهمال خود است و مگر آن كه ثابت نمايد از تخلف صورت گرفته هيچ گونه 

اطالعي نداشته و تمام تالش خود را در جهت جلوگيري از آن به كار بسته است. 
دولت فرانسه در سال 2008 با توجه به دستورالعمل اتحاديه اروپا در مورد آزادسازي موجودات 
تراريخته در محيط زيست و لزوم قانون گذاري ملي كشورهاي عضو، مجموعه قوانيني13 در 21 
ماده و 6 بخش تصويب نمود. اين نظام مبتني بر مسئوليت بــدون تقصير )محض( است و نظام 
خارجي براي مسئوليت ناشي از خسارات محصوالت تراريخته بر محصوالت غير تراريخته دارد. 
كشور انگلستان در سال 1990 »قانون حفاظت زيستي«14 را در مورد محصوالت تراريخته به 
تصويب رساند. اين قانون نيز بر پايه مسئوليت محض قرار دارد و به موجب آن زماني كه محصول 
تراريخته حاوي شرايط و ويژگي هاي الزم براي تامين سالمت انسان نباشد زيان بار است )مهاجر 

و همکاران، 1390، 38 39(.
اين  از  دارد و  فعاليت هاي بي شماري  به عنوان كشوري كه در زيست فن آوري  هندوستان 
جهت همواره مواجه با چالش است قوانين مختلفي را در اين خصوص تدوين و به تصويب 
رسانده است كه از جمله مهم ترين آن ها مي توان به »قانون ممنوعيت شبيه سازي انسان«15 مصوب 

سال 2007 و قانون »تنوع زيستي هندوستان«16 مصوب 2002 اشاره كرد. 
دراين قوانين با توجه به ساختار دولت هاي منطقه اي و فدرال هندوستان، قواعدي وضع شده 

11. Field Release of Transgenic Crops in Switzerland. 
12. Malaysian Biological Diversity. 
13. French law in GMOs. 
14. Safety Regulation of Transgenic Crops. 
15. Indian Code Against Human Cloning. 
16. India Biological Diversity. 
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كه اختياراتي را براي دولت هاي محلي و مركزي در نظر گرفته و بخش عمده اي را به دولت 
مركزي داده است و به تعبيري قابليت انطباق با اوضاع و احوال جديد را در خود ملحوظ داشته 

است. 
كشور استراليا نيز به عنوان كشوري پيش رو در عرصه زيست فن آوري، از فرآيند تقنيني دور 
نبوده و قوانين مختلفي را در اين زمينه به تصويب رسانده است كه مهم ترين آن عبارت است 
از: »قانون فن آوري ژنتيک«17 مصوب سال 2003 كه داللت دارد بر اين كه نقض شرايط ارتباط با 

محصوالت تغيير ژنتيک يافته مشمول مسئوليت مطلق است )زررخ، همان، 29 58(.
در اتحاديه اروپا مجموعه قوانيني كه به طور منسجم به زيست فن آوري بپردازد وجود ندارد. 
ليکن پارلمان اروپا به فراخور موضوعات مستحدثه به وضع مقررات پرداخته است كه از جمله 
آن مي توان به انعقاد »پيمان لوگانو«18 با عنوان مسئوليت مدني زيان هاي وارده به محيط زيست 
ناشي از فعاليت هاي خطرناک )مهاجر و همکاران، همان، 38( و»منشور حقوق بنيادين اتحاديه 

اروپا«19 كه به نوعي مرتبط با فن آوري هاي زيستي اند  اشاره كرد )زررخ، همان، 71(.

1-3-2-2(	قانون	ايمني	زيستي	جمهوري	اسالمي	ايران	
پس از الحاق جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون تنوع زيستي و پروتکل الحاقي آن موسوم 
به پروتکل ايمني زيستي كارتاهنا و تصويب پروتکل مذكور از سوي مجلس شوراي اسالمي در 
سال 1382 و با توجه به لزوم تصويب قوانين ملي در مورد موجودات تراريخته براي اعضاء به 
موجب بند 1 ماده 2 پروتکل20، هيات وزيران در تاريخ 1384/4/26 مبادرت به تشکيل شوراي 
ملي ايمني زيستي نمود. پس از اين اقدام و درتاريخ 1387/5/16، هيات وزيران اليحه اي تحت 
عنوان »ضوابط ملي ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران« در 13 ماده به مجلس شوراي اسالمي 
ارائه نمود كه از آن با نام »اليحه قانوني ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران« نيز ياد مي گردد. 
از مجلس پس  را  اين اليحه  درتاريخ 1387/10/12 دولت رسمًا  يعني  بعد  ماه  پنج  اما حدود 
گرفت. سپس كميسيون كشاورزي مجلس اليحه اي را در 16 ماده با حذف كلمه »قانون« از اليحه 
پيشنهادي دولت با عنوان »اليحه ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران« تهيه و به تصويب رساند 
و قانون حاضر نيز كه در تاريخ 1387/5/7 و در 11 ماده به تصويب مجلس شوراي اسالمي 

17. Gene Technology. 
18. Convention of Civil Liability for Damage Resulting From Activities Dangerous to the 
Environment , Lugano. 
19. Charter of Fundamental Rights of the European Union. 
20. هر عضو بايد معيارهاي حقوقي، اداري و ساير موارد الزم و مناسب براي اجراي تعهدات خود براساس اين پروتکل را اتخاذ 

نمايد. 
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رسيده، نتيجه همان است )زررخ، 1388، 44 45 و مهاجر و همکاران، همان، 39(. از مجموع 
مواد اين قانون صرفًا ماده 6 است كه به بحث خسارت و جبران آن مي پردازد. اين ماده اشعار 
مي دارد: »در صورتي كه هريک از دستگاه هاي اجرايي ذي صالح در خصوص اقدامات اشخاص 
حقيقي يا حقوقي فعال در زمينه فن آوري زيستي جديد، تخطي از مفاد اين قانون مشاهده نمايد، 
مرجع  به  قضايي  رسيدگي  براي  را  مراتب  خاطي،  مجوز شخص  موقت  تعليق  مکلفند ضمن 
ذي صالح قضايي ارائه نمايند. مرجع قضايي موظف است اين پرونده ها را در فرصت ويژه و يا 
فوق العاده رسيدگي نمايد. در صورت تائيد تخلفات توسط مرجع قضائي، اگر تخلف موجبات 
تضييع حقوق ساير اشخاص را فراهم نموده و يا خساراتي را به ساير اشخاص و يا زيست بوم 
وارد نموده باشد، شخص متخلف به جبران خسارات وارده محکوم شده و در صورت تکرار 
براي بار دوم، عالوه بر جبران خسارت به پرداخت دو برابر خسارت وارده به صورت جزاي 
نقدي محکوم و كليه مجوزهاي صادره قبلي باطل و از فعاليت ها اجرائي وي ممانعت به عمل 

خواهد آمد.«
به موجب اين ماده مسئوليت زماني تحقق مي يابد كه حتمًا تخطي از قانون رخ داده باشد 
بنابراين اگر ثابت شود كه مراحل تشريفات قانوني دريافت مجوز انجام شده است، ايراد خسارت 
به سايرين مسئوليت زا نخواهد بود و در اين حالت بار اثبات تقصير عهده زيان ديده قرار مي گيرد 

كه امري سخت و دشوار مي نمايد )مهاجر و همکاران، همان، 41(.
مضافًا اين كه كليت اين قانون دچار ايراداتي است كه عمده آن عبارتند از نوع و نگرش قانون، 

مسئوليت و آئين دادرسي كه در بخش بعدي در خصوص آن سخن گفته خواهد شد. 

 ادامه دارد... 
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احمد	پورابراهيم	

تحليل قاچاق انسان به عنوان جرم سازمان یافته فراملی در پرتو كنوانسيون پالرمو 
و مقایسه اجمالی آن با قانون مبارزه با قاچاق انسان

-	قاضی	دادگستری	و	دانشجوی	دكتری	حقوق	كيفری	و	جرم	شناسی	دانشگاه	آزاد	واحد	قشم	

لحاظ  از  چند  انسان،  هر  قاچاق 
برده داری  شکل  به  بيش تر  تاريخی 
داشته  زنان وجود  از  و سوء استفاده 
يک  عنوان  به  امروزه  ليکن  است، 
جرم بين المللی، به دليل منافع مادی 
فراوانی كه برای مرتکبين آن فراهم 
می آورد، به اندازه ای رشد و گسترش 
يافته كه باعث گرديده اوالً اين جرم 
به  اغلب  كه  خود  سنتی  حالت  از 
می يافت،  ارتکاب  انفرادی  صورت 
گروهی،  به شکل  و  گرديده  خارج 
هدفمند  و  فراملی  سازمان يافته، 
ارتکاب يابد، ثانياً اين جرم را بعد از 
جرايم مواد مخدر و قاچاق اسلحه، 
در رتبه سوم جرايم سودآور جهان 

قرار دهد. 
از اين رو و با عنايت به اين كه 
به  مستقيم  به طور  انسان،  قاچاق 
از  و  زده  لطمه  انسانی  كرامت 

طرفی همه ابعاد سياسی، اجتماعی، 
به  كشورها  فرهنگی  و  اقتصادی 
و  سوم  جهان  كشورهای  ويژه 
قرار  تهديد  مورد  را  درحال توسعه 
اين  به  توجه  و  رسيدگی  می دهد، 
از  جرايم،  ديگر  به  نسبت  جرم 
تا  است  برخوردار  خاصی  اهميت 
در  را  بين المللی  اراده ای  كه  جايی 
جهت مبارزه جدی تر با اين پديده 
در  كه  است  آورده  شوم،  به وجود 
پروتکل  به  می توان  خصوص  اين 
تحت   2000 كنوانسيون  به  الحاقی 
عنوان » پروتکل پيشگيری، سركوب 
و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه 
كه  نمود  اشاره  كودكان«   و  زنان 
بين المللی  اراده ای  و  جدی  عظمی 
با اين جرم به شمار  جهات مبارزه 
از تمامی كشورهای  آمده و در آن 
نحوی  به  كه  شده  خواسته  جهان 

با اين معضل جهانی برخورد  موثر 
نمايند. 

معضل  اين  از  نيز  ما  كشور 
به ويژه  و  نبوده  مستثنی  جهانی 
جغرافيايی  خاص  موقعيت  به خاطر 
و هم مرز بودن با كشورهای عربی 
حوزه خليج فارس، تركيه، پاكستان 
تفاوت های  وجود  هم چنين  و  و... 
فاحش  بسيار  اجتماعی  و  فرهنگی 
با كشورهای مذكور،  باعث گرديده 
كه بيش تر در معرض اين جرم قرار 
اين كه  علی رغم  ايران،  البته  گيرد. 
مورد  را   2000 كنوانسيون  تاكنون 
اين  به  رسماً  و  نداده  قرار  تصويب 
با  ليکن  كنوانسيون ملحق نگرديده، 
درک اين موضوع و در جهت مبارزه 
تصويب  با  خطرناک  پديده  اين  با 
قانون »مبارزه با قاچاق انسان«  سعی 

در مبارزه با اين جرم نموده است. 

مقدمه
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1-	مفهوم	جنايت	سازمان	يافته	فراملی
»امروزه پديده جرم سازمان يافته و خطراتی كه اين پديده برای جوامع مختلف دربردارد نظر بسياری 
از حقوق دانان، جرم شناسان، جامعه شناسان و سياست مداران را به خود معطوف داشته است. اصطالح 
»جرم سازمان يافته« اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابی توسط گروه هايی از اشخاص دارد كه به شکل 
منسجم و متشکل گرد هم آمده اند و معموالً قصد آن دارند كه از اعمال خود فوايد مالی كسب نمايند. 
از اين جاست كه اصطالح »تجارت جرم« معنی پيدا می كند. اين تجارت مثل هرتجارت ديگری نيازمند 
برخورداری از مهارت، تخصص و توانايی همکاری با ديگران می باشد و البته در كنار آن از خشونت 
و فساد هم برای تسهيل اعمال مجرمانه استفاده می شود. از همين روست كه به جرم سازمان يافته تحت 
عنوان »شركت سهامی ارتکاب جرم« اشاره شده است؛ چرا كه در آن هر كسی نقشی را در راه رسيدن 
به هدف اصلی، كه همانا كسب سود و فايده است، بازی كرده و در پايان سهمی از منافع حاصل شده 

در نتيجه فعاليت جمعی مشترک را تصاحب می كند.« )مير محمد صادقی، 1377، 191(.
 »خطر جرم سازمان يافته زمانی افزون می شود كه خصيصه فراملی به خود می گيرد. منظور از 
جرم فراملی عملی است كه باعث نقل و انتقال اطالعات، اشيا )مثل اسلحه يا مواد مخدر( اشخاص 
)اعم از مجرمين يا قربانيان جرم يا اشخاص ثالث( پول يا ساير اموال از مرزهای يک كشور می شود 
و حداقل يکی از كشورهای درگير، برای اين عمل خصيصه ی مجرمانه قائل است« )همان، صص 

.)194 -191
 »آنچه كه اين جرايم را بسيار خطرناک می سازد آن است كه اين گونه سازمان های تبهکار معموالً 
به ثروت و قدرتی دست می يابند كه گاهی از ثروت و قدرت حکومت ها نيز فراتر می رود و در نتيجه 
اين گروه ها می توانند حاكميت قانون را در هر كشوری مواجه با خطر سازند« )همان، صص، 194(.

2-	جرايم	سازمان	يافته	در	كنوانسيون	پالرمو
 كنوانسيون پالرمو به تعريف »جنايت سازمان يافته فراملی« نپرداخته است. ليکن در ماده 2 اين 
كنوانسيون در مقام تعريف واژگان مورد استفاده در آن به توصيف »گروه جنايتکار سازمان يافته« 
پرداخته و در ماده 5 كنوانسيون صرفاً به »جرم انگاری مشاركت در يک گروه جنايتکار سازمان يافته« 
پرداخته كه علت اين امر را بايد در ارتباط تام »جنايت سازمان يافته فراملي« و »گروه جنايتکار 

سازمان يافته« جستجو كرد كه اين دو الزم و ملزوم هم می باشند. 
ماده 2 كنوانسيون مقرر می دارد: 

»از نظر اين كنوانسيون: 
الف( »گروه مجرم سازمان يافته« ”Organized criminal group“به گروه تشکل يافته از سه نفر 
يا بيش تر اطالق می شود كه برای يک دوره زمانی مشخص وجود داشته و با هدف ارتکاب يک يا 
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چند جرم يا تخلف شديد مندرج در اين كنوانسيون به منظور تحصيل مستقيم يا غير مستقيم منفعت 
مالی يا ساير منافع مادی به طور هماهنگ فعاليت می كند. 

ب( »جرم مهم« ”Serious crime“ عبارت است از عمل مجرمانه ای كه مجازات آن سلب آزادی 
به مدت حداقل چهار سال يا مجازات های شديدتر باشد. 

پ( »گروه تشکل يافته« ”Structured group “ به گروهی اطالق می شود كه برای ارتکاب 
فوری جرم به طور تصادفی تشکيل نشده باشد و لزومی ندارد كه دارای نقش های تعريف شده 

رسمی برای اعضای خود يا استمرار عضويت اعضای خود يا ساختار توسعه يافته داشته باشد. 
ت( »مال« ”Property“ به هرگونه دارايی اعم از مادی يا معنوی، منقول يا غير منقول، ملموس يا 
غير ملموس، اوراق يا اسناد قانونی دال بر داشتن حق مالکيت يا سهم در اين گونه دارايی ها، اطالق 

می شود. 
ث( »عوايد حاصل از جرم« ”Proceeds of crime“ به هرگونه مالی اطالق می شود كه به طور 

مستقيم يا غير مستقيم از طريق ارتکاب جرم حاصل يا كسب شده باشد. 
ج( »انسداد« ”Freezing“ يا »توقيف« ”Seizure“ به ممنوعيت موقت انتقال، تبديل، تصرف يا 
جابجا كردن مال يا در اختيار گرفتن يا نظارت موقت برآن براساس حکم صادره از دادگاه يا مرجع 

صالحيت دار ديگر اطالق می گردد. 
به محروميت  نيز می شود،  اقتضا شامل ضبط  چ( »مصادره« ”Confiscation“ كه در صورت 

دائمی از مالکيت دارايی به موجب حکم صادره از دادگاه يا مرجع صالحيت دار ديگر. 
ح( »جرم اصلی« ”Predicate offence“ به هر جرمی اطالق می شود كه در نتيجه آن عوايدی 
حاصل شده است كه ممکن است حسب تعريف مندرج در ماده )6( اين كنوانسيون، خود موضوع 

يک جرم ديگر گردد. 
خ( »تحويل كنترل شده« ”Controlled delivery“ به روش تجويز عبور محموله های غيرقانونی 
يا مشکوک به خارج از قلمرو، يا از طريق قلمرو، يا به داخل قلمرو يک يا چند دولت با اطالع و 
تحت نظارت مراجع صالحيت دار آن ها با هدف انجام تحقيق در مورد يک عمل مجرمانه و شناسايی 

اشخاصی كه در ارتکاب آن دست دارند اطالق می شود. 
 “Regional economic integration organization” »د( »سازمان منطقه ای يکپارچه سازی اقتصادی
به سازمانی اطالق می شود كه توسط دولت های حاكم يک منطقه خاص ايجاد شده و دولت های عضو 
آن در ارتباط با موضوعات موردحکم در اين كنوانسيون به آن تفويض صالحيت كرده و آن سازمان 
طبق تشريفات داخلی خود به طور مقتضی مجاز به امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به 
كنوانسيون شده باشد. اشاره به »دولت های عضو« در اين كنوانسيون، در مورد چنين سازمان هايی در 

محدوده ی صالحيت های آن ها اعمال خواهد شد. 
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ماده 5 كنوانسيون نيز در خصوص »جرم انگاری مشاركت در يک گروه جنايتکارانه سازمان يافته« 
مقرر می دارد: 

»1- هر دولت عضو تدابيری قانونی و ساير تدابير الزم را برای تلقی هريک از موارد زير به 
عنوان اعمال مجرمانه در صورتی كه عامدانه صورت بگيرد، اتخاذ خواهد نمود: 

الف- هريک از موارد زير يا هردوی آن ها به عنوان اعمال مجرمانه قطع نظر از شروع به فعاليت 
مجرمانه باشد يا جرم تام باشد: 

1- توافق با يک يا چند نفر برای ارتکاب يک جرم شديد كه مستقيم يا غير مستقيم با هدف 
كسب منفعت مالی يا منافع مادی ديگر صورت می گيرد، و در صورتی كه قوانين داخلی مقرر دارد 
متضمن انجام عملی توسط يکی از مشاركت كنندگان در جهت پيش برد آن توافق بوده يا متضمن 

مداخله يک گروه مجرم سازمان يافته باشد. 
2- اقدام هر شخصی، كه با علم به هدف و فعاليت مجرمانه كلی يک گروه مجرم سازمان يافته 

يا با قصد و نيت آن برای ارتکاب جرايم موردنظر فعاالنه در موارد زير شركت كند: 
الف( فعاليت های مجرمانه آن گروه مجرم سازمان يافته 

ب( ساير فعاليت های گروه مجرم سازمان يافته، با علم به اين كه مشاركت وی در تحقق بخشيدن 
به اهداف مجرمانه فوق مؤثر خواهد بود. 

ارتکاب جرم  يا مشاوره در  ب- سازماندهی، هدايت، مساعدت، ترغيب، مشاركت، تسهيل 
شديدی كه يک گروه مجرم سازمان يافته در آن دخالت داشته باشد. 

2- علم، قصد، نيت، هدف يا توافق موضوع بند)1( اين ماده را از اوضاع و احوال و قرائن عينی 
می توان استنباط نمود. 

3- دولت های عضوی كه قوانين داخلی آن ها، مداخله يک گروه مجرم سازمان يافته را عنصر الزم 
برای جرم تلقی كردن اعمال مندرج در رديف 1 جزء )الف( بند )1( اين ماده می داند، بايد اطمينان 
حاصل نمايند كه قوانين داخلی آن ها تمام جرايم شديدی كه گروه های مجرم سازمان يافته در آن ها 
مطالعه دارند را مورد حکم قرار می دهد. اين دولت های عضو و نيز ساير دولت های عضوی كه قوانين 
داخلی آن ها، انجام عملی در جهت پيش برد توافق صورت گرفته در خصوص جرايم مندرج در بند 
رديف1 جزء )الف( بند )1( اين ماده را الزم می داند، بايد دبير كل سازمان ملل متحد را در هنگام امضاء 

كنوانسيون يا توديع سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق به كنوانسيون از اين امر مطلع نمايند. 
 

3-	كنوانسيون	پالرمو	و	مسئوليت	كيفری	اشخاص	حقوقی
با توجه به اين كه »گروه ها« در ارتکاب جنايات سازمان يافته فراملی هميشه دخيل هستند و نظر به 
اين كه اين گروه ها می توانند در دولتی به ثبت رسيده و يا حتی جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی 



86

سال پنجم . شماره دهم . پاییز و زمستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

باشند لذا مسئوليت كيفری »شخص حقوقی« در كنوانسيون پالرمو پذيرفته شده است. 
ماده 10 كنوانسيون تحت عنوان »مسئوليت اشخاص حقوقی« مقرر می دارد: 

1- هر دولت متعاهدی طبق اصول حقوقی خودش اقداماتی را كه برای ايجاد مسئوليت برای 
اشخاص حقوقی به خاطر جنايات شديد ارتکابی توسط گروه های جنايتکارانه سازمان يافته، هم چنين 

به خاطر جنايات مقرر در مواد 5، 6، 8 و 23 ضروری باشد، اتخاذ خواهد نمود. 
2- مسئوليت شخص حقوقی طبق اصول حقوقی هر كشوری می تواند كيفری، حقوقی يا اداری 

)انتظامی( باشد. 
3- چنين مسئوليتی به مسئوليت كيفری اشخاص حقيقی مرتکب جرم خللی وارد نخواهد كرد. 
اين ماده  4- هر دولت متعاهدی به ويژه تضمين خواهد كرد كه اشخاص حقوقی كه طبق 
مسئول تلقی می شوند تابع ضمانت اجراهای موثر، متناسب و بازدارنده كيفری يا غير كيفری به ويژه 

ضمانت اجرای مالی قرار خواهند گرفت. 
به نظر می رسد تحولی عظيم و قابل توجه در اين زمينه روی داده است؛ زيرا اولين بار است 
در صحنه حقوق بين المللی كيفری يک سند بين المللی مسئوليت كيفری برای اشخاص حقوقی را 
می پذيرد. در طول 55 سال گذشته كه حقوق بين المللی كيفری حيات واقعی يافته است، چنين امری 
بی سابقه است. علت اين امر را نيز بايد در گروهی و سازمان يافته بودن جنايات سازمان يافته فراملی 
جستجو كرد كه چه بسا در قالب اشخاص حقوقی ثبت شده و قانونی، به فعاليت های غيرقانونی 
اشتغال می ورزند و ضرورت مبارزه با آن جامعه بين المللی را ناچار از پذيرفتن مسئوليت كيفری 
اشخاص حقوقی كرده است. با اين حال بايد توجه داشته باشيم كه در شرايط موجود، كنوانسيون 
بيش تر بر مسئول شناختن اشخاص حقوقی- اعم از كيفری يا مدنی يا انتظامی- تاكيد نموده است. 
4- پروتکل دوم الحاقی به كنوانسيون 2000 و مقايسه اجمالی آن با قانون مبارزه با قاچاق انسان
مطالب اين بند، در قالب دو عنوان مورد بررسی قرار می گيرد؛ در ابتدا، پروتکل دوم الحاقی به 
كنوانسيون پالرمو با عنوان »پروتکل پيشگيری، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان 
و كودكان« مورد تحليل قرار می گيرد و سپس نيز به مقايسه اجمالی اين پروتکل با قانون مبارزه با 

قاچاق انسان اختصاص يافته است. 

4-1-	قاچاق	اشخاص	در	پروتكل	الحاقی	به	كنوانسيون	پالرمو
كنوانسيون پالرمو در پروتکل دوم الحاقی خود تحت عنوان »پروتکل پيشگيری، سركوب و مجازات 
قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان« به بررسی و تحليل اين جنايات سازمان يافته، پرداخته 
است كه در ماده اول آن با بيان اين مطلب كه مندرجات اين پروتکل بايستی با توجه به مندرجات 
به  كلی  قواعد  در  را  آن  وابستگی  و  پروتکل  اين  بودن  الحاقی  اجرا گردد،  و  تفسير  كنوانسيون 
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كنوانسيون مورد تاكيد قرارداده است. 
پروتکل مذكور در ماده 2 اهداف اساسی پروتکل را چنين بيان می نمايد: 

»ماده 2- اهداف اين پروتکل عبارتند از: 
1- پيشگيری و مبارزه با قاچاق اشخاص با توجه ويژه به كودكان و زنان. 

2- حمايت و كمک به بزه ديدگان و قربانيان قاچاق، با توجه كامل به حقوق انسانی آن ها. 
3- ارتقاء همکاری ميان دولت ها به منظور نيل به اين اهداف«. 

در واقع هدف سوم مذكور ضمن اين كه اهميت اساسی در اين پروتکل دارد وسيله تامين دو 
هدف ديگر است. 

ماده 5 پروتکل در تعريف اين عنوان جنايی تحت عنوان »جرم انگاری« مقرر می دارد: 
1- هر دولت متعاهدی اقدامات قانون گذاری و ساير اقدامات ضروری برای جرايم جنايی تلقی 

كردن رفتار مندرج در ماده 3 اين پروتکل وقتی به طور عمدی ارتکاب يابند، اتخاذ خواهد نمود. 
2- هر دولت متعاهدی هم چنين اقدامات قانون گذاری و ساير اقدامات الزم برای جرم جنايی 

تلقی كردن اعمال زير اتخاذ خواهد كرد: 
الف( طبق مفاهيم اساسی حقوق داخلی، شروع به ارتکاب جرم مقرر در بند 1 اين ماده. 

ب( مشاركت در يک جرم مقرر در بند 1 اين ماده. 
ج( سازماندهی و هدايت اشخاص ديگر به ارتکاب يک جرم مقرر در بند 1 اين ماده. 

همان طور كه مالحظه می شود در اين ماده هيچ گونه تعريفی از ماهيت عمل مجرمانه ارائه نشده 
است؛ ليکن همان گونه كه در بند 1 اين ماده هم اشاره شده است برای تعريف اين عنوان جنايی به 
ماده 3 پروتکل تحت عنوان »استفاده از اصطالحات« بايد مراجعه نمود. اين ماده اين چنين تحرير 

يافته است: 
 »از نظر اين پروتکل: 

)a( »قاچاق اشخاص« به معنی استخدام كردن، اعزام، انتقال، پناه دادن يا پذيرفتن اشخاص است 
به وسيله تهديد يا توسل به زور يا اشکال ديگر اجبار، ربودن، تقلب يا فريب، اغفال، سوءاستفاده 
از قدرت يا سوء استفاده از وضعيت آسيب پذيری، يا با دادن يا گرفتن مبالغ يا منافعی برای تحصيل 
بهره برداری صورت  منظور  به  اقدامات  اين  كه  دارد،  كنترل  ديگری  روی  كه  رضايت شخصی 

می گيرند. 
بهره برداری شامل بهره برداری از فحشای ديگران يا اشکال ديگر بهره برداری جنسی، كار يا 

خدمات اجباری، به بردگی گرفتن يا اعمال مشابه بردگی، استثمار يا استخراج اعضا است. 
 )b( رضايت مجنی عليه قاچاق اشخاص در مورد بهره برداری موردنظر مقرر در بند )a( اين ماده 

وقتی كه وسايل مزبور در آن بند به كاررفته باشند، ارزشی نخواهد داشت. 
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 )c( استخدام، اعزام، انتقال، پناه دادن يا تحويل گرفتن يک كودک به منظور بهره برداری »قاچاق 
اشخاص« تلقی خواهد شد،  حتی اگر متضمن هيچ يک از طرق مندرج در بند )a( نباشد. 

»كودک« به معنی شخص زير هجده سال خواهد بود.«
 مطابق ماده 4، قاچاق اشخاص نيز زمانی مشمول تمهيدات مقرر دراين پروتکل خواهد بود كه 

ماهيتاً فراملی بوده و توسط گروه سازمان يافته جنايت كارانه ارتکاب يابد. 
 اشخاصی كه موضوع قاچاق وسپس بهره برداری و سوءاستفاده واقع می شوند، غالباً با نوعی 
اجبار يا اكراه و تهديد و يا به طرق متقلبانه و خدعه آميز تن به خواسته های قاچاق چيان می دهند و 
پس از اين كه به كشور مقصد فرستاده می شوند، اگرچه تحت استثمار قاچاق چيان و هم دستان آنان 
می باشند، ولی به خاطر اين كه در كشور مربوطه غريب و فاقد پشتوانه مالی و اجتماعی می باشند، 
لذا ترجيح می دهند به خواسته های قاچاق چيان واستثماركنندگان خود، تمکين نموده و نه تنها نزد 
مقامات محلی شکايت نکنند، بلکه در صورت تعقيب نيز ترجيح می دهند تهديدات، فشارها و 
فريب های به كار رفته را مکتوم نمايند تا حداقل تحت حمايت قاچاق چيان باشند. متقاباًل قاچاق چيان 
آنان  با  اين كه اشخاص موضوع قاچاق متعاقباً  به  اميد  با  از چنين وضعيتی  با علم و آگاهی  نيز 
همکاری خواهند نمود، با آرامش خاطر بيش تری مرتکب قاچاق اشخاص می شوند. از همين رو در 
اين ماده پيش بينی شده است كه اگر توسل به تهديد يا توسل به زور يا اشکال ديگر اجبار، ربودن، 
تقلب يا فريب، اغفال، سوءاستفاده از قدرت يا سوءاستفاده از وضعيت آسيب پذيری، يا با دادن يا 
گرفتن مبالغ يا منافعی برای تحصيل رضايت توسط شخصی كه روی ديگری كنترل دارد، صورت 

بگيرد، رضايت بعدی مجنی عليه بی اثر است. 
 مقصود تدوين كنندگان پروتکل از سوءاستفاده از وضعيت آسيب پذيری، بيان وضعيتی بوده 
است كه شخص مربوطه هيچ راه جايگزين واقعی و قابل قبولی به جز تسليم به سوءاستفاده مربوطه 

نداشته باشد. 
 اين پروتکل فقط زمانی شامل »بهره برداری از فحشای ديگران و ساير اشکال بهره برداری جنسی« 
می شود كه اين اعمال درقالب قاچاق اشخاص صورت گرفته باشند. بنابراين اگر صرفاً در كشوری 
بهره برداری جنسی صورت بگيرد، نمی توان اين پروتکل را حاكم دانست. عبارت »بهره برداری از 
فحشای ديگران« و »ساير اشکال بهره برداری جنسی« در اين پروتکل تعريف نشده اند تا خللی به 
مقررات حقوق داخلی كشورها وارد نشود و هر كشوری به صالح ديد خود مقررات مقتضی وضع 

و اجرا نمايد. 
نبايد  يا درمانی  پزشکی  به داليل مشروع  قيم  يا  با رضايت ولی  اعضای كودكان  استخراج   
بهره برداری تلقی شود. ليکن اگر فرزندخواندگی غيرقانونی منجر به رفتار و رويه ای شبيه برده داری 

شود، مشمول اين كنوانسيون خواهد بود. 
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در كارهای مقدماتی كنوانسيون تاكيد شده است كه مسموع نبودن استناد به رضايت قربانيان در 
صورت توسل به وسايل مصروحه، به معنی محدود نمودن حق دفاع متهمين يا مخدوش كردن اصل 
برائت نيست. در عين حال نبايد بار اثبات را بر دوش مجنی عليه گذاشت؛ بلکه مثل هر قضيه كيفری، 

بار اثبات طبق حقوق داخلی به عهده دولت يا مقام تعقيب )دادسرا( است. 
 وضعيت اطفال و كودكان )افراد زير هجده سال تمام( نيز از اين قاعده تبعيت می كند با اين 
تفاوت كه چون شخص صغير، جزء محسوب می گردد و نمی توند خوب و بد را از هم تشخيص 
داده و اعالم اراده نمايد، لذا عدم رضايت كودكان در تمام مواردی كه موضوع قاچاق واقع می شوند، 

مفروض تلقی می گردد )سليمی، 1382، 92-91(.

4-2-	پروتكل	پيشگيری،	سركوب	و	مجازات	قاچاق	اشخاص	در	مقايسه	اجمالی	
با	قانون	مبارزه	با	قاچاق	انسان

 ماده 3 پروتکل الحاقی تحت عنوان »استفاده از اصطالحات« در بند )a( راجع به تعريف قاچاق 
اشخاص آمده است: 

 »قاچاق اشخاص به معنی استخدام كردن، اعزام، انتقال، پناه دادن يا پذيرفتن اشخاص است به 
وسيله تهديد يا توسل به زور يا اشکال ديگر اجبار، ربودن، تقلب يا فريب، اغفال، سوءاستفاده از 
قدرت يا سوءاستفاده از وضعيت آسيب پذيری، يا با دادن يا گرفتن مبالغ يا منافعی برای تحصيل 
بهره برداری صورت  منظور  به  اقدامات  اين  كه  دارد،  كنترل  ديگری  روی  كه  رضايت شخصی 
می گيرند. بهره برداری شامل بهره برداری از فحشای ديگران يا اشکال ديگر بهره برداری جنسی، كار 

يا خدمات اجباری، به بردگی گرفتن يا اعمال مشابه بردگی، استثمار يا استخراج اعضاء است.«
 ماده يک قانون مبارزه با قاچاق انسان نيز در خصوص تعريف قاچاق انسان مقرر می دارد: 

الف- خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غير مجاز فرد يا افراد از مرزهای كشور با 
اجبار و اكره يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوءاستفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوءاستفاده 

از وضعيت فرد يا افراد ياد شده، به قصد فحشا يا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج. 
ب- تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفی نمودن يا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد يا افراد 

موضوع بند )الف( اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود«. 
 شباهت تعاريف ارائه شده در دو ماده نشان می دهد كه به رغم اين كه جمهوری اسالمی ايران 
پروتکل 2000 را امضا نکرده و آن را تاكنون نپذيرفته است. لکن تعريف آن را تا حد زيادی مورد 
پذيرش قرار داده و به بيش تر ابعاد قاچاق انسان توجه كرده است. با اين حال با مقايسه دو قانون 

فوق الذكر نکات زير مورد توجه قرار می گيرد: 
1- هر دو سند، هم پروتکل و هم قانون، قاچاق انسان )اشخاص( را جرم انگاری نموده، بدين 
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مفهوم كه با به كاربردن لفظ انسان در قانون و اشخاص در پروتکل، قاچاق مردان و كودكان نيز عالوه 
بر قاچاق زنان، مطابق شرايط مواد مطروحه، جرم محسوب می شود. 

2- در بند aماده3 پروتکل اخذ رضايت بزه ديده قاچاق از طريق توسل به زور و تهديد و... 
مدنظر است، يعنی رضايت بزه ديده قاچاق به يکی از طرق تصريح شده در بند a ماده 3 به عنوان 
يکی از عناصر مادی تحقق جرم می بايست احراز شود ولی درقانون و در ماده يک آن از رضايت 
صحبتی نشده، كه به نظر می رسد صرف توسل به يکی از راه های تصريحی در آن قانون جهت 

تحقق جرم كافی و كسب رضايت بزه ديده جزء شرايط احراز جرم نمی باشد. 
3- در راه های كسب رضايت بزه ديده در پروتکل الحاقی، دادن منافع يا مبالغ به شخصی كه 
روی بزه ديده قاچاق نوعی تسلط دارد، به عنوان يکی از طرق به كار گرفته شده ذكر گرديده حال 
آن كه در قانون، هيچ اشاره ای به اين مورد نگرديده است و با عنايت به اين كه به نظر می رسد طرق 
ارتکاب قاچاق انسان در هر دو سند احصايی باشد، محرز می گردد كه راه های مطروحه در پروتکل 

دايره شمولش گسترده تر می باشد. 
4- بند a ماده 3پروتکل، هدف قاچاق چی را بهره برداری می داند كه شامل: 

بهره برداری از فحشای ديگران يا اشکال ديگر بهره برداری جنسی، كار يا خدمات اجباری و 
به بردگی گرفتن يا اعمال مشابه بردگی، استثمار يا استخراج اعضاء است، بيان نموده است كه در 
مقايسه با اهداف مطروحه در بند الف ماده يک قانون ايران كه قصد فحشا يا برداشت اعضا وجوارح، 
بردگی و ازدواج آمده مالحظه می گردد كه هر دو سند در خصوص اهداف، روش احصايی را 
برگزيده اند اما در پروتکل استفاده از فحشا يا اشکال ديگر بهره برداری جنسی به عنوان يکی از 
اهداف ذكر شده )كه در قانون ايران صرفاً به فحشا اشاره شده است( كه به نظر می رسد از نقطه نظر 
اهداف نيز پروتکل نسبت به قانون ايران دايره شمولش گسترده تر می باشد. از طرفی كار يا خدمات 
اجباری و اعمال مشابه بردگی و استثمار اعضا از ديگر اهدافی می باشد كه در پروتکل به آن تصريح 

شده است. 
5- در بند b ماده 3 پروتکل رضايت مجنی عليه قاچاق اشخاص در مورد بهره برداری موردنظر 
در بند a اين ماده وقتی كه وسايل مزبور در آن بند، به كار رفته باشند، مورد تصريح قرار گرفته است 

كه رضايت حاصله ارزشی نخواهد داشت. 
در بند ج ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان نيز به رضايت شخصی قاچاق شده اشاره شده: 

ج: عبور دادن )خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت( حمل يا انتقال غير مجاز افراد به قصد فحشا 
هر چند با رضايت آنان باشد. 

در هر دو سند مالحظه می شود كه رضايت مجنی عليه )بزه ديده( تاثيری در وصف جزايی عمل 
مرتکب قاچاق ندارد. شک نيست كه تحقق جنايت مستلزم وجود مجنی عليه است. با وجود اين، 
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گاهی پيش می آيد كه مجنی عليه به جهاتی خود، وقوع جرم را از قبل می پذيرد. حتی گاهی خود، 
محرک مباشر به ارتکاب جنايت می گردد. شخص مجروح يا مقتولی كه خود طرف مقابل را به نزاع 
و چاقوكشی و هفت تيركشی دعوت كرده است، )يا روسپی كه خود با دادن پول گزاف به قاچاق چيان 
انسان، از كشور متبوع خود خارج شده تا پس از رفتن به كشور ديگر اقدام به روسپی گری نمايد.( 
بيمار غير عالجی كه برای تسکين آالم خويش در سلب حيات خود به وسيله پرستار و يا پزشک، 
و يا ديگری اصرار ورزيده، سقط جنين با رضايت زن، يا حتی در ساير جرايم، مثل جرايم ناشی از 
اعمال منافی عفت، زن يا مردی كه به وقوع چنين اعمالی رضايت داده، يا طلبکاری كه آگاهانه چک 
بی محل را جهت تضمين طلب خود قبول می كند به وقوع جرم صدور چک بالمحل كمک نموده 
است. مثال های گويايی هستند كه نقش رضايت صاحب حق را در تحقق جرم به وضوح روشن 

می سازد )گلدوزيان، 1378، 162(.
6- در بند )2( از ماده 3 پروتکل الحاقی آمده است كه: 

»استخدام، اعزام، انتقال، پناه دادن يا تحويل گرفتن يک كودک به منظور بهره برداری »قاچاق 
اشخاص« تلقی خواهد شد، حتی اگر متضمن هيچ يک از طرق مندرج در بند a نباشد«. 

 همان گونه كه مالحظه می شود، اطفال به جهت آسيب پذير بودنشان در اين بند مورد تصريح 
قرار گرفته و لذا در لوای بند a ماده 3 كسی كه اقدام به استخدام يا انتقال و... . يک كودک می كند 
در واقع از كودكی وی سوءاستفاده نموده كه اين امر مصداق قاچاق اشخاص بوده و قابل مجازات 
می باشد و از طرفی تعيين سن كودكی )زير 18 سال( كه در بند d ماده 3 ذكر گرديده، خود مفيد 

فايده است. 
و اما در تبصره يک ماده 3 قانون مبازه با قاچاق انسان آمده: چناچه فرد قاچاق شده كمتر از 
هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصاديق محاربه و افسادفی االرض نباشد، مرتکب به 

حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محکوم می شود. 
در اين تبصره همان گونه كه مالحظه می شود سن كودک و افراد آسيب پذير از باب طفوليت 
به نوعی معين شده كه كاماًل با پروتکل هم خوانی دارد و عبارت »اگر عمل ارتکابی محاربه و 
افسادفی االرض نباشد« مفهوم مخالفش اين است كه چنان چه عمل ارتکابی محاربه و افسادفی االرض 
باشد به مجازات اشد كه همان اعدام است، محکوم می شود. ضمن اين كه در بند الف ماده يک قانون 
كه قاچاق انسان را از طرق يکی از راه های مطروحه قابل تحقق می داند به »سوءاستفاده از وضعيت 
مجنی عليه« اشاره نموده كه با توجه به اين كه يکی از مصاديق بارز سوءاستفاده از وضعيت، سن 
مجنی عليه )طفل( می باشد. قانون گذار در اين ماده با بيان سن كودک و تشديد مجازات از تکرار و 

تاكيد به موقعيت طفل خودداری نموده است. 
7- در ماده 4 پروتکل الحاقی آمده است كه قاچاق اشخاص زمانی مشمول تمهيدات مقرر در 
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اين پروتکل خواهد بود كه ماهيتاً فراملی بوده و توسط گروه سازمان يافته جنايت كارانه ارتکاب يابد. 
 در بند الف و ب ماده يک و بند الف، ب و پ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان كلمه 
»عبور دادن و ترانزيت« »از مرزهای كشور« آمده كه خود مؤيد اين است كه قانون گذار ايرانی نيز 
به فراملی بودن اين بزه معتقد است. اما نکته حائز اهميت در اين خصوص، اين مهم می باشد كه بر 
خالف پروتکل كه به تحقيق قاچاق اشخاص به شکل سازمان يافته تاكيد و اصرار ورزيده به گونه ای 
توسط يک »گروه جنايت كارانه  الزاماً  تنها زمانی قابل تعقيب می داند كه  كه قاچاق اشخاص را 
سازمان يافته« ارتکاب يافته باشد، قانون ايران قابل تعقيب بودن قاچاقچی را موكول به سازمان يافته 
بودن اين بزه ندانسته، بلکه چنان چه يک فرد نيز اقدام به قاچاق نمايد، بزهکار و قابل تعقيب است. 
8- و باالخره، با عنايت به اين كه مفاد پروتکل الحاقی بايستی با توجه به كنوانسيون تعبير و 
تفسير گردد و اين كنوانسيون نيز جنايت شديدی را قابل تعقيب می داندكه حداكثر مجازات آن 4 
سال محروميت از آزادی يا مجازات شديدتر باشد، مالحظه می گردد كه قانون گذار ايران، ضابطه 
مذكور را با عنايت به ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان كه حبس 2 تا 10 سال و جزای نقدی 
را برای جرم مذكور مقرر نموده، كاماًل رعايت نموده و از اين جهت كاماًل هم نوای با كنوانسيون 

می باشد. 

نتيجه	گيری
 تصويب قانون »مبارزه با قاچاق انسان« در تاريخ 1383/4/28 توسط مجلس شورای اسالمی، با 
توجه به اين كه ايران از نظر بين المللی به اسناد بين المللی مربوطه كه تاكنون در اين خصوص به 
تصويب رسيده است، متعهد نيست و از طرفی، در قوانين داخلی نيز تا قبل از تصويب اين قانون، 
كه  است  بزرگی  گام  ندارد،  باشد، وجود  عنوان مجرمانه  اين  به  مربوط  كاماًل  كه  قانون خاصی 
خالهای موجود را تا حد زيادی پوشش می دهد. عالوه بر اين، با توجه به تعريف ارائه شده در اين 
قانون از قاچاق انسان كه شباهت قابل توجهی به تعريف مقرر در كنوانسيون 2000 دارد، در حقيقت 
چارچوب قانونی جهت احراز جرم تا حدود زيادی در اختيار مقامات رسيدگی كننده قرار داده شده 
كه خود مانع بزرگی در جهت تجاوز به حقوق و آزادی های مردم )آزادی رفت وآمد( تلقی می گردد. 
و  دختران  و  زنان  قاچاق  به  تنها  در خصوص جرم انگاری  انسان«  قاچاق  با  »مبارزه  قانون   
بهره كشی جنسی اكتفا ننموده و قاچاق انسان اعم از مرد و زن را به منظور بهره برداری جنسی و 
غيرجنسی شامل فحشا، برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج را مشمول اين عنوان مجرمانه 

قرار داده است كه خود از نکات مثبت و قابل قبول در اين قانون تلقی می گردد. 
 اما مورد ديگری را كه شايد بتوان از آن به عنوان يکی از ويژگی های مهم و برجسته اين قانون 
ياد كرد، اشاره ی قانون گذار به »سازمان يافته بودن« اين جرم است. هرچند كه قانون گذار در اين 
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قانون از ارائه تعريفی واضح و مصرح درباره جرم سازمان يافته خودداری نموده است، اما با توجه به 
اين كه در قوانين داخلی پديده سازمان يافته به عنوان يک جرم جمعی و خاص، نگاه نشده و سابقه 
جرم انگاری نيز در اين خصوص وجود ندارد، لذا پذيرش ارتکاب قاچاق انسان به طور سازمان يافته 
در اين قانون، می تواند نقطه عطفی در جهت توجه بيش تر به جرايم سازمان يافته و تدوين قانون 
خاص در آينده باشد، به ويژه آن كه با توجه به موقعيت خاص جغرافيايی ايران وجود و فعاليت 

سازمان های تبهکار بزرگ بعيد نيست. 
 پذيرش مسئوليت كيفری برای اشخاص حقوقی نيز از جمله نکات بارز اين قانون به شمار 
می آيد. اين قانون ضمن پذيرش مسئوليت كيفری برای اشخاص حقيقی شركت، مقرر می دارد كه 
چنان چه موسسات و شركت های خصوصی در قصد ارتکاب جرايم موضوع اين قانون تشکيل شده 

باشند، پروانه فعاليت يا مجوز مربوط به ابطال و موسسه و شركت تعطيل خواهد گرديد. 
 اما از نکات ضعف كه در اين قانون می توان به آن اشاره كرد، اين كه: 

در خصوص سياست جنايی ايران در رابطه با قاچاق انسان و با عنايت به اين كه مطابق با اين 
قانون، جرم قاچاق انسان هم به طور سازمان يافته و هم غير سازمان يافته قابل ارتکاب می باشد، الزامًا 
قانون گذار می بايست در برخورد با اين دو نوع نحوه ارتکاب، با توجه به اهميت هريک، سياست 
جنايی خاصی اتخاذ می كرد. اين درحالی است كه مطابق قانون »مبارزه با قاچاق انسان« هر دو نوع 
نحوه ارتکاب قاچاق انسان )بطور سازمان يافته و غير سازمان يافته( چه از لحاظ اثباتی و چه از لحاظ 

واكنش اجتماعی با يک شيوه بر خورد می گردد. 

منابع:	

1- سليمی، صادق )1382(، جنايات سازمان يافته فراملی، صدرا. 

2- گلدوزيان، ايرج )1378(، بايسته های حقوق جزای عمومی، نشر ميزان. 

3- مير محمد صادقی، حسين )1377(، حقوق جزای بين الملل )مجموعه مقاالت(، نشر ميزان. 
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مطالعه تطبيقی اصل تقصير در حقوق جنایی و قواعد آن در سامانه های 
حقوقی ایران و انگلستان

دكتر	مهرداد	رايجيان	اصلی	
-	دانشجوی	كارشناسی	ارشد	حقوق	كيفری	و	جرم	شناسی	دانشگاه	تربيت	مدرسحسين	جوادی	

امروزه با مطرح شدن گسترده جهانی 
دنبال طراحی و  به  سازی، كشور ها 
اجتماعی، سياسی،  الگوی های  ارايه 
به جهانيان   . و...  اقتصادی  حقوقی، 
سهم  بتوانند  طريق  اين  تا  هستند؛ 
ايفا  جهانی  مديريت  در  بيش تری 
كنند. يکی از ابعاد بسيار مهم مورد 
كشورهای های  ساختار  در  توجه 
آن  بر  حاكم  حقوقی  رژيم  مدرن، 
در  تنها  نه  مساله  اين  است.  كشور 
كشور  يک  مرزهای  محدوده ی 
حائز اهميت است بلکه دارای ابعاد 
و  كارآمدی  هست.  نيز  بين المللی 
در  حقوقی  سامانه  يک  ثمربخشی 
پردازی های  تئوری  نتيجه  عمل 
نظری  مرحله  در  حقوقی  دكترين 
بديهی است چنان چه سامانه  است. 
ساختار  و  الزم  انسجام  از  حقوقی 
نمی تواند  نباشد  برخوردار  مناسب 
حال  زمان  در  كه  آن  بر  عالوه 
است،  جامعه  نياز های  گوی  پاسخ 
نيز  را  آتی  حقوقی  پديده های 

به  كيفری  حقوق  نمايد.  پيش بينی 
عنوان يکی از بنيادی ترين شاخه های 
مستثنی  قاعده  اين  از  حقوق  علم 
اين  ارتباط  به واسطه ی  بلکه  نيست 
از  عمومی  نظم  با  حقوق  از  شاخه 
آزادی های  و  حقوق  و  سو  يک 
اهميت  از  ديگر  سوی  از  اساسی 
وظيفه  است.  برخوردار  چندان  دو 
جرم  كنترل  كيفری  حقوق  اساسی 
از طريق جرم انگاری و كيفرگذاری 
است واز آن رو كه اين امر بالذات 
با تهديد حقوق و تحديد آزادی های 
بسيار  دارد مساله ای  مردم سر وكار 
حساس است و نظريه پردازی دقيق 
و عالمانه در حوزه نظری را می طلبد. 
منزله ی  به  عمومی  كيفری  حقوق 
خاستگاه اصول و قواعد كلی ناظر بر 
نظريه پردازی  عهده دار  جزا،  حقوق 
با عبور  امروزه  اين زمينه است.  در 
از ادبيات گسسته و غالبا ناهماهنگ 
گذشته  دهه های  در  حقوقی 
عمومی  نظريه  از  صحبت  می توان 

عمومی  نظريه  كرد.  كيفری  حقوق 
اجزايی  از  متشکل  كيفری  حقوق 
يا  ابراصل  آن  رأس  در  كه  است 
فرااصل  می گيرد.  قرار  كالن اصل 
با  كيفری  حقوق  عمومی  نظريه 
مختلف حقوقی  نظام های  به  توجه 
حقوق  در  باشد.  متفاوت  می تواند 
ايران با توجه به آموزه های مذهبی 
رأس  در  آزاد  انتخاب  اصل  كالن 
آن  از  و  دارد.  قرار  عمومی  نظريه 
قانون مندی،  )دومين(  ثانويه  اصول 
مجرميت، رفتار، مسئوليت شخصی 
قواعد  اين  از  يکی  می شود.  ناشی 
اصل  كالن  راستای  در  شده  ناشی 
انتخاب آزاد، اصل تقصير است. به 
يا مجرميت  تقصير  اصل  كلی  طور 
عبارت است از نمود يا ظهور ذهنی 
آزاد.  انتخاب  ابراصل  روانی  يا 
يا  ذهنی  نمود  از  منظور  وانگهی 
و  است  آن  انتزاعی  جنبه ی  درونی 
نه جنبه ی مادی يا بيرونی؛ غرض از 
نمود اين نيست كه ذهن به وسيله 

-	استاديار	گروه	حقوق	كيفری	و	جرم	شناسی	دانشگاه	تربيت	مدرس	

مقدمه:	
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1-	بيان	مسأله
حقوق جنايی يکی از گرايش های اصلی علم حقوق است. و بدين سان بر پايه اصولی تعريف می شود 
كه منطبق با ساختار كلی علم حقوق است. رابطه ی ميان اصول كلی حقوقی و شاخه های مختلف 
علم حقوق از جمله حقوق جنايی را می توان در قالب نظريه ای عمومی تبيين كرد. كه از دريچه 
حقوق تطبيقی در همه ی سامانه های حقوقی تصور پذير است. در يک تقسيم بندی، سامانه های 
حقوقی به سامانه های نوشته و نانوشته تقسيم می شوند. مطالعه اصل تقصير )اصل مجرميت( در 
حقوق ايران به عنوان يکی از نظام های حقوقی رومی- ژرمنی)نوشته( و حقوق انگلستان كه نمونه 
بارز خانواده حقوقی كامن ال است. می تواند وجوه شباهت و تفاوت اين دو سامانه حقوقی را در 
رابطه با يکی از شرايط اساسی تحقق جرم كه بيانگر رابطه ی ذهنی مرتکب با عمل ارتکابی است 
را به نمايش گذارد. از اين رو تنها در صورتی امکان مطالعه ی تطبيقی و مقايسه ای سامانه های 
حقوقی ياد شده فراهم می آيد كه مطالعه هر يک از اجزای نظريه عمومی حقوق كيفری از جمله 
اصل مجرميت به صورت نظام مند و در قالب اصول و قواعد و باالخره مقرره ها صورت پذيرد. 
هرچند به علت تفاوت ماهيتی سامانه حقوقی رومی- ژرمنی با سامانه حقوق كامن ال،  امکان تطبيق 
و مقايسه قواعد حقوقی در همه موراد امکان پذير نيست. قدر متيقن در هردو نظام حقوقی جرايم 
بر پايه عمدی و غيرعمدی بودن تقسيم بندی شده اند و بر همين پايه هريک شرايط و اصول متفاوتی 
دارند. تحليل ركن روانی)اصل مجرميت( به معنای اعم كلمه در قالب نظريه عمومی حقوق كيفری 
می تواند با توجه به اين تقسيم بندی مشترک در هردو نظام حقوقی صورت پذيرد. در جرايم عمدی 
نيز سامانه حقوقی كامن ال در لزوم آگاهی مرتکب نسبت به حکم و موضوع و هم چنين اصل عمدی 
بودن جرايم با خانواده حقوقی مشترک است. هرچند در مورد قاعده عدم موضوعيت انگيزه در 
جرم ارتکابی و توجه استثايی به آن با احراز شرايط ويژه به نظر می رسد. خانواده حقوقی كامن ال و 

عمل فيزيکی ظهور پيدا می كند بلکه 
منظور آن چيزی است كه دادرس، 
قائل  يا شاخص  معيار  آن  براساس 
به ركن روانی خاص، همچون عمد 
آن  احراز  برای  و  می شود  خطا  و 
بايد به دنبال كشف ذهنيت سزاوار 
از  منظور  بنابراين  باشد؛  مسئوليت 
سزاوار  ذهنيت  كشف  روانی  نمود 
سرزنش در فکر و روان فرد مرتکب 
می توان  ايران  حقوق  در  است. 

بودن  عمدی  اصل  قبيل  از  اصولی 
غيرعامدانه  استثنايی  قاعده  و  جرم 
تقصير  اصل  از  كه  را  جرايم  بودن 
ناشی می شوند شناسايی كرد. عالوه 
بر اين هر كدام از قواعد پيش گفته 
از زيرمجموعه هايی تشکيل شده اند. 
خود  جرايم  بودن  عمدی  اصل 
دارای اركانی است كه عبارت است 
از علم و آگاهی، اراده ارتکاب، قصد 
مجرمانه و... . همين طور اجزای ركن 

و  علم  غيرعمدی  جرايم  در  روانی 
احتمال، اراده و عمد در انجام عمل 
از  انگليس  قديم  حقوق  در  است. 
اين اصل به عنصر معنوی تعبير شده 
است )mens rea( و معموال تحت 
چهار عنوان توضيح داده می شود كه 
عبارت است از 1-نيت 2-بی تفاوتی 
 -3 سهل انگاری(  يا  پروايی  )بی 
غفلت يا مسامحه 4- سهو غير قابل 

سرزنش. 
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از جمله حقوق انگليس متفاوت از سامانه حقوقی نوشته است و در اين زمينه اهميت بيش تری به 
انگيزه مرتکب برای جرم ارتکابی می دهد. در زمينه جرايم غيرعمدی اصل علم و احتمال و هم چنين 
قاعده خطا در هردو نظام حقوقی مطرح شده است با اين تفاوت كه به نظر می رسد قواعد اصل 
خطا از جمله بی احتياطی، بی مباالتی، عدم رعايت نظامات دولتی و عدم مهارت در سامانه حقوقی 
كامن ال به صورت گسترده تر و مبسوط مورد توجه قرار گرفته است تا آن جا كه می توان ادعا كرد 
طرح اين موارد در سامانه های حقوقی نوشته متاثر از خانواده حقوقی كامن ال است. در مجموع هر 
چند امکان شناسايی اصول متعدد ناشی از اصل مجرميت امکان پذير است ولی طرح اين قواعد از 
آن جهت كه ويژه ی نظام حقوقی خاص است و مشابه آن در سامانه های حقوقی ديگر كشور ها 
قابل مشاهده نيست نه تنها به درک و فهم موضوع منجر نمی شود. بلکه نهايتا ذهن مخاطب را از 

نتيجه گيری نظام مند ناتوان می سازد. 

2	-ضرورت	و	اهميت	پژوهش
نظام حقوقی ايران تحت تاثير آموزه های فقهی و شرعی از يک سو و سامانه های حقوقی رومی- 
ژرمنی به ويژه فرانسه و خانواده كامن ال از سوی ديگر، به طور كلی سامانه ای نامنسجم و ناهماهنگ 
چه در مرحله نظری و چه در عرصه عمل است. اين مساله نه تنها در نوشتگان و دكترين حقوقی 
معاصر، كه هريک سامانه حقوقی ايران را از دريچه ی خود و بر پايه حقوق اروپايی مورد بررسی 
قرار داده است نمايان است؛ بلکه فقيهانی كه در حيطه حقوق كيفری قلم زده اند نيز حقوق ايران را 
يک سره وام دار اصول و قواعد فقهی دانسته اند. گويا اصوال سامانه ای به نام نظام حقوقی ايران و به 
صورت ويژه سامانه ی حقوق كيفری در ايران وجود ندارد و هرچه هست يا نشأت گرفته از اصول 
فقهی است و يا نظام های حقوقی بيگانه. بر همين پايه قوانين موضوعه نيز خالی از ايراد يادشده 
نيستند. گاه آن چنان با رويکرد فقهی نگاشته شده اند كه از تحوالت بشری به دور افتاده اند و گاه 
قالب و محتوای نظام های های حقوقی بيگانه عينا اقتباس شده كه نه تنها غير شرعی و غيردينی اند 
بلکه اصوال وجود سامانه حقوقی ايران را زير سوال می برند. اين معزل بيش از آن كه به دليل عدم 
تخصص و تجربه قانون گذار باشد ناشی از عدم وجود ساختار منسجم در منابع فقهی، حقوقی 
نگاشته شده حقوق دانان و فقها است. از اين رو طرح نظريه عمومی حقوق به معنای اعم كلمه و 
نظريه عمومی حقوق جنايی از اهميت به سزايی برخوردار است. نظريه عمومی حقوق جنايی تمامی 
قواعد و اصول پراكنده و نامنسجم را در رابطه ی با يکديگر و به مثابه يک سامانه مورد مطالعه قرار 
می دهد. از اين رهگذر شناسايی اصول ناظر بر پديده مجرمانه، قواعد ناشی شده از اصول بنيادين 
و هم چنين مقرره های ويژه كه چگو نگی كاربرد هريک از اين قواعد را نشان می دهد فراهم می آيد. 
با توجه به نظام های  يا فرا اصل قرار می گيرد كه  ابتدای سامانه، كالن اصل  در اين رويکرد در 
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حقوقی مختلف متفاوت است برای مثال می توان در سامانه حقوقی ايران از ابراصل انتخاب آزاد ياد 
كرد. در وهله دوم اصول بنيادين هستند كه چگونگی كاربرد ابر اصل را نشان می دهند. به صورت 
خالصه اصول ناشی شده از ابر اصل انتخاب آزاد عبارت اند از اصل قانون مندی، اصل رفتار، اصل 
مجرميت)تقصير( و اصل مسئوليت شخصی است. در مرحله بعدی اصول ثانويه ناشی شده از اين 
اصول بنيادين قرار دارند و در مرحله ی آخر می توان مقرره های مربوط به هريک از اين قواعد را 
نام برد. پژوهش حاضر بر آن است كه با توجه به اهميت اصل مجرميت در ساختار نظريه عمومی 
حقوق جنايی به شناسايی قواعد ناشی شده از اين اصل پرداخته، اين قواعد را به صورت نظام مند در 
سامانه حقوقی ايران و انگليس مورد مطالعه قرار دهد. اين مساله از آن جهت حايز اهميت است كه 
در صورت عدم شناسايی اصل مجرميت و قواعد ناشی از آن كه صورت باز مفهوم سازی شده ركن 
روانی است و بر احراز ذهن سزاوار سرزنش داللت دارد. امکان انتساب عمل مجرمانه به مرتکب 
فراهم نمی آيد. و اين بدان معنا است كه حقوق و از جمله حقوق كيفری در انجام رسالت خود كه 

ترميم عدالت مخدوش شده است ناتوان است. 

	3-پيشينه	پژوهش
با توجه به نوآوری صورت گرفته در مورد طرح نظريه عمومی حقوق كيفری از جانب دكترين 
معاصر حقوقی،1 پيشينه قابل توجهی در حقوق داخلی در اين زمينه وجود ندارد. هرچند می توان 
به صورت اجمالی نمونه هايی از آن را در نوشتگان حقوقی ديگر كشورها مورد شناسايی قرار داد. 
ازجمله جرج پی. فلچر حقوق دان آمريکايی در كتاب مفهوم های بنيادين حقوق جنايی كوشيده 
است تا شماری از چنين نظريه ای را بر پايه شناخت دوازده مفهوم بنيادی در حقوق جنايی كه 
می توان آن ها را در همه سامانه های حقوقی يافت ارايه كند.2 نتايج جستجوی صورت گرفته در ميان 
منابع غير مستقيم در رابطه با موضوع حاكی از قلت منابع موجود در اين زمينه است. در ادامه به 

تعدادی از پژوهش هايی كه به طور ضمنی با پژوهش حاضر مرتبط است اشاره می گردد: 
محمدی)1374( در پژوهشی تحت عنوان »بررسی تطبيقی عمد در حقوق جزای ايران و حقوق 
جزای انگليس« به اين نتيجه رسيد كه در حقوق انگليس هرچند به صورت مطلق و گسترده قاعده 
عدم رفع مسئوليت به واسطه ی جهل پذيرفته شده است، تصميمات دادگاه با توجه به بعد اخالقی 
به نحوی است كه حقوق دانان قابليت سرزنش را معياری برای مجازات و مسئوليت می شناسند. و 
به تناسب درجه سرزنش افراد را قابل مجازات می دانند وحتی به سنجش ميزان توانايی متهم در 

1. از جمله ر. ک. رايجيان اصلی، مهرداد، جزوه حقوق جزای عمومی)2(، دانشگاه تربيت مدرس، 1391
2. فلچر، جورج)جرج( پی، مفاهيم بنيادين حقوق كيفری، ترجمه سيد مهدی سيد زاده ثانی، انتشارات دانشگاه علوم انسانی، مشهد، 

1384
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تبعيت از قانون می پردازند.3
نظام های حقوقی«  در  تقصير  بدون  كيفری  »مسئوليت  عنوان  با  تحقيقی  در  عبدالهی)1386( 
مسئوليت كيفری را در رابطه با ركن روانی مورد بررسی قرار داده است و ارتباط و وجوه شباهت و 
تفاوت آن را بيان كرده است4. هم چنين اميرحاجلو )1378( درپژوهشی با عنوان »تشخيص و احراز 
قصد مجرمانه )مقايسه تطبيقی حقوق ايران وانگليس(« به شناسايی عنصر معنوی جرم عمدی- قصد 

مجرمانه- پرداخته است.5
4-وجه	تسميه	اصل	تقصير)مجرميت(

وجود اصل تقصير يکی از بنيادی ترين شرايط ارتکاب عمل مجرمانه است. در مورد وجه تسميه اين 
اصل ديدگاه های مختلفی وجود دارد از جمله دكتر صانعی در مورد علت انتخاب واژه عنصر روانی 
كه بيانگر اصل تقصير در ادبيات سنتی حقوقی است می نويسد: »غالب مؤلفين ايرانی حقوق جزا 
با اقتباس از حقوق فرانسه  عبارت )element moral( را كه سومين عنصر تشکيل دهنده جرم است 
عنصر معنوی ترجمه كرده اند. در حقوق جزای فرانسه استعمال كلمه )moral( نتيجه همبستگی 
نزديکی است كه مخصوصا در دوران های اوليه تکامل حقوق جزا، ميان حقوق و اخالق وجود 
داشته است لکن به كار بردن تعبير)معنوی(در زبان فارسی صحيح به نظر نمی رسد، زيرا چنان چه 
"عنصر معنوی" را در مقابل "عنصر مادی" جرم به كار برده باشيم، اين اشکال پيش می آيد كه از 
اين منظر عنصر قانونی هم جنبه معنوی دارد.6 بعضی از حقوق دانان، از جمله مرحوم سميعی به 
جای  واژه )moral(كلمه اخالقی را به كار برده اند. اين تعبير نيز درست نيست، زيرا دامنه حقوق جزا 
و اخالق در بسياری از موارد با يکديگر تطبيق نمی كند، و عمل مجرمانه لزوما جنبه ضد اخالقی 
ندارد، هم چنين واژه عنصر نيز تعبير دقيقی نيست، چه عناصر خود برگرفته از اركان هستند. گذشته 
از نکته ياد شده می توان گفت به طور كلی ركن روانی يعنی آن چه كه مربوط به ذهن سرزنش پذير 
فرد می شود و می تواند وضعيت های روانی خاصی را در ذهن مرتکب ايجاد كند. كه بدون احراز 
اين حالت اصوال تحقق عمل مجرمانه محال است از اين رو به نظر می رسد با توجه به اهميت اين 
اصل در ساختار نظريه حقوق جزای عمومی می توان برای ركن روانی شان يک اصل بنيادی قائل 

شد و از آن با عنوان اصل تقصير يا "اصل مجرميت" نام برد. 

3. محمدی، ولی، بررسی تطبيقی عمد در حقوق جزای ايران و حقوق جزای انگليس، پايان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا 
و جرم شناسی، دانشگاه تربيت مدرس، 1374

4. عبدالهی، اسماعيل، مسئوليت كيفری بدون تقصير در نظام های حقوقی، پايان نامه دكتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی، 
دانشگاه شهيد بهشتی، 1386

5. اميرحاجلو، فضل ا...، تشخيص و احراز قصد مجرمانه)مقايسه تطبيقی حقوق ايران و انگليس(، پايان نامه كارشناسی ارشد رشته 
حقوق جزا، دانشگاه امام صادق، 1378

6. صانعی، پرويز، حقوق جزای عمومی، ج 1، چاپ پنجم، تهران، گنج دانش، 1372، ص 174 
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5-	سير	تحوالت	مفهوم	اصل	مجرميت	در	مكاتب	حقوق	كيفری
مکاتب كيفری در مورد مبنای"عنصر روانی جرم"	ديدگاه های مختلفی دارند؛در عين حال همه 
مکاتب موجود به لزوم آن معتقد هستند. مکتب نئوكالسيک كه اساس مجازات را بر مبنای اختيار 
و آزادی انسان استوار می كند و مکتب تحققی كه جرم را از لحاظ خطرناكی فاعل آن قابل مجازات 
می داند ركن روانی را يکی از عناصر ضروری جرم دانسته اند كه بدون آن جرم تحقق پيدا نمی كند.7 
مکتب كالسيک طرفدار آزادی اراده و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها است. از نظر اين 
مکتب "مبنای عنصر روانی"	همان آزادی اراده است. 8 مکتب تحققی كه قائل به مجبور بودن انسان 
و طرفدار جايگزينی "اقدامات تامينی و تربيتی"	به جای "كيفر و مجازات"	می باشد، معتقد است: 
}ركن روانی همان "حالت خطرناک"	مجرمين است نه قصد مجرمانه يا آزادی اراده به همين علت 
مکتب تحققی معتقد است كه ميزان عکس العمل های اجتماعی در مورد افراد بايد متناسب با اين 

حالت خطرناک باشد نه عمد و اراده مجرمانه{. 9
 مکتب "دفاع اجتماعی نوين"	و مکتب "نئوكالسيک"	نيز مبنای عنصر روانی و مسئوليت را 
آگاهی و شعور انسان به نتايج اعمال ارتکابی دانسته اند. اين مکاتب بدون آن كه خود را مقيد به قبول 
نظريه اوليه مکتب كالسيک در مورد آزادی اراده يا تابع نظريه اجبار مکتب تحققی قلمداد نمايند، 
معتقدند كه همان آگاهی و شعور انسان به نتايج اعمال ارتکابی كافی است كه كسی از جهت قانونی 
مسئول رفتارش شناخته شود. تصور می شود همين نظريه، الاقل در خصوص تحقق ركن روانی 
مورد تائيد بسياری از قوانين دنيا قرار گرفته باشد، زيرا به هنگام تعريف جرائم و يا تعيين مجازات 
اغلب كلماتی از قبيل "عالما"	يا "عامدا"	يا "سوءنيت"	و امثالهم را به كار برده اند. مقنن ما نيز به 
هنگام اصالح قانون مجازات عمومی سال 1352 از جمله در ماده 36، صراحتا كلمات »فقدان شعور« 
يا »اخالق نسبی شعور« را از موارد زوال مسئوليت به كار برده است. استعمال كلمات »شعور« و يا 
»قوه تميز و اراده« در قانون مذكور حاكی از آن است كه مقنن مبنای مسئوليت را همان »آكاهی و 

شعور« به نتايج اعمال ارتکابی دانسته است.10

5-1تعريف	اصل	تقصير)مجرميت(
الف(	در	حقوق	كيفری	ايران

دكتر صانعی در خصوص "عنصر روانی"	چنين می نويسد: »برای آن كه ركن روانی تحقق پيدا كند 
وجود دو عامل ضرورت دارد: يکی اراده ارتکاب و ديگری قصد مجرمانه )يا خطای جزايی(. 

7. علی آبادی، عبد الحسين، پيشين، ج 1، ص 61 
8. ر. ک: محسنی، پيشين، ج 2، ص 205؛صانعی، پرويز، پيشين، ج 1، صص 62-64

9. ر. ک: كی نيا، مهدی، مبانی جرم شناسی، ج 1، دانشگاه تهران، 1370، 
10. ر-ک: محسنی، مرتضی، پيشين، ج 2، صص 206-207
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اراده ارتکاب آن است كه شخص بخواهد عمل مجرمانه ای را انجام دهد. پس اگر شخصی ديگری را 
به شدت به طرف جلو براند و در نتيجه اين عمل مشت شخص اخير به چشم شخص ثالثی اصابت كند 
و او را مجروح نمايد، چون عملی كه علی االصول جرم است، بدون اراده ارتکاب صورت می گيرد، جرم 
شناخته نمی شود و مسئوليتی برای شخص دوم بوجود نمی آورد. از طرف ديگر عملی كه با اراده ارتکاب 
انجام می يابد، چنان چه با قصد مجرمانه با خطا توأم نباشد، باز به اين خاطر كه فاقد ركن روانی است، 
جرم تلقی نمی شود. فرض كنيم شخصی برای شکار به جنگلی كه برای اين كار اختصاص يافته می رود 
و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شکار می پردازد و رعايت همه احتياط های الزم را می كند. با اين 
وصف تير او به شخص ديگری كه بدون اجازه وارد جنگل شده می خورد و او را می كشد. عمل ارتکابی 
با اراده ارتکاب صورت گرفته يعنی شخص خواسته است كه تيراندازی كند. ولی قصد مجرمانه ندارد 
يعنی خواستار كشتن ديگری نبوده است. بعالوه خطايی هم از او سر نزده، يعنی از يک طرف رعايت 
كليه ضوابط و مقررات را كرده و از طرف ديگر مرتکب بی احتياطی و بی مباالتی هم نشده است. در اين 
شرايط باز می گوييم عمل به علت فقدان ركن روانی جرم نيست و مجازات ندارد. دكتر محسنی در اين 
زمينه می نويسد: »منظور از ركن روانی آن است كه مرتکب عملی را كه طبق قانون جرم شناخته شده با 
"قصد مجرمانه انجام داده"	و يا آن كه در ارتکاب آن عمل "مرتکب خبط و تقصير جزايی"	شده باشد. 
هرگاه قصد مجرمانه و يا خطای جزايی وجود نداشته باشد كسی را نمی توان تحت تعقيب و مجازات 
قرارداد. در هر محاكمه كيفری بايد ثابت گردد كه مجرم عمدا يا در نتيجه بی احتياطی يا بی مباالتی، مرتکب 
عملی گرديده كه قانونا ممنوع بوده است. و از انجام عملی كه قانون او را مکلف نموده بوده امتناع كرده 
است. به بيان ديگر ركن روانی رابطه روانی است كه بين مجرم و اعمال ارتکابی وجود دارد.«11 براساس 
مطالب مذكور استنباط می شود: ركن روانی جرم عبارت است از رابطه ذهنی فاعل با جرم؛ شرايط تکليف 
يا اهليت جزايی در تحقق ركن روانی دخالتی ندارد. برخی از حقوق دانان مصر12 در تعريف ركن روانی، 
شرايط مسئوليت جزايی يعنی عقل، بلوغ و علم را بعنوان اجزاء سازنده ركن روانی در نظر گرفته و لزوم آن 
را برای تحقق ركن روانی جرم ضروری دانسته اند؛ به عبارت ديگر، مفهوم ركن روانی را در معنای وسيع 
آن به كار برده اند. با توجه به اين كه ركن روانی در هر يک از معانی "وسيع"	و "محدود"	آثار مختلفی دارد، 

لذا به طور مختصر برخی از آثار هر يک از نظريات بيان می شود. 
-	اثر	حقوقی	ركن	روانی	در	معنای	محدود

اگر قائل به معنای محدود ركن روانی باشيم، اشخاص فاقد قدرت تشخيص مانند صغير و 
افراد قدرت  اين  مرتکب جرم شوند ولی چون  بوده و می توانند  روانی  دارای ركن  نيز  مجنون 

تشخيص و اراده آگاهانه و معتبری ندارند، فاقد مسئوليت جزايی شناخته می شوند. 

11. محسنی، مرتضی، پيشين، ج 2، ص 202
12. ر. ک: عوض محمد، عوض، قانون العقوبات)القسم العالم(، اسکندريه، دارالمطبوعات الجامعيه، 1980 م، ص 201
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-اثر	حقوقی	ركن	روانی	در	معنای	وسيع
طبق نظريه ركن روانی در معنای وسيع، استنباط می شود: صرفا اشخاص واجد شرايط مسئوليت 
جزايی می توانند مرتکب جرم شوند و از آنجائی كه اشخاص فاقد اهليت كيفری و قدرت تشخيص 
مانند صغير و مجنون، فاقد ركن روانی می باشند، در نتيجه عمل خالف قانون آن ها جرم محسوب 

نمی شود. 
با مطالعه مقررات جزايی كشور ما از جمله ماده 221 و تبصره های مواد 295 و 306 ق.م.ا 
مصوب 70 و مواد قانونی جايگزين در قانون مجازات اسالمی مصوب 92 به نظر می رسد در نظام 
جزايی ما13 مفهوم و اجزاء سازنده ركن روانی با نظريه ركن روانی در معنای محدود مطابقت دارد؛ 
يعنی اشخاص فاقد مسئوليت مانند صغير و مجنون می توانند "عمد"	در ارتکاب جرم داشته باشند 
وليکن چون فاقد قدرت تشخيص هستند، "عمد"	آن ها به منزله "خطا"	محسوب می شود؛ عقل، بلوغ 
و اختيار از اركان تشکيل دهنده مسئوليت كيفری محسوب شده، صغر و جنون از عوامل تعديل كننده 

مسئوليت كيفری و مجازات است. 

ب(	در	حقوق	كيفری	انگلستان
"ركن روانی"	در فرهنگ لغات حقوقی كامن ال به معنای يکی از عناصر مسئوليت جزايی، فکر 
قابل سرزنش، هدف خالف قانون يا مجرمانه و قصد مجرمانه به كار رفته است. حقوق دانان انگليسی، 
ركن روانی را چنين تعريف نموده اند: »ركن روانی عبارت است از فکر مجرمانه يا قابل سرزنش، 
اراده شريرانه، انگيزه شريرانه و فاسد، يا به بيان ساده "حالت روانی سزاوار سرزنش".«14 به نظر 
لذا  به كار می برند  را در معنای محدود  می رسد صاحب نظران كامن ال مفهوم "ركن روانی جرم"	
اشخاص فاقد اهليت كيفری مانند صغير و مجنون بودن در ارتکاب جرم می توانند قصد مجرمانه 
داشته باشند وليکن بخاطر فقدان قدرت تمييز و تشخيص از مسئوليت كيفری و مجازات معاف 

خواهند بود و يا اين كه از مسئوليت جزايی تقليل يافته و تخفيف مجازات برخوردار می شوند. 

6-قواعد	ناشی	از	اصل	تقصير)مجرميت(
6-1	اصول	و	قواعد	اصل	مجرميت	در	جرايم	عمدی	

6-1-1	اصل	آگاهی)علم(
الف(در	حقوق	ايران

مرتکب فعل مجرمانه بايد از ماهيت فعل ارتکابی خود آگاهی داشته باشد و بداند و آگاه باشد كه آن چه 

13. ماده 221: ق. م. اسالمی مصوب 70: هرگاه ديوانه يا نابالغی عمدا كسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود. . 
14. يبراهمسن، ديويد، روانشناسی كيفری، ترجمه پرويز صانعی، چاپ دوم، گنج دانش، 1371، ص 336. 
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كه تصميم به ارتکاب آن گرفته، جرم و خالف قانون و نامشروع است. بنابراين زمانی كه مرتکب قادر 
به تشخيص ماهيت عمل مجرمانه نباشد، عنوان مجرمانه در مورد وی تحقق نمی يابد. اشتراط وجود 
علم نزد فاعل با هدفی كه قانون گذار از اعمال مجازات دارد، مرتبط است. زيرا مجازات انسان فقط 
به سبب ارتکاب فعل نيست بلکه به واسطه ی وجود اراده ی آگاهانه است كه حالت درونی فاعل را 
منعکس می كند و مجازات در مورد وی اعمال می شود. پس اگر مرتکب به وصف مجرمانه بودن عمل 
خودآگاه نباشد مجازات وی بيهوده و بی فايده است15 از ديدگاه اكثر حقوق دانان تشکيل قصد مجرمانه 
بدون علم فاعل به جرم بودن عمل ممکن نيست.16 درتاييد اين استدالل گفته شده است يکی از اجزای 
سوءنيت جزايی علم مرتکب به جرم بودن عمل و علم به اجزای سازنده ركن مادی جرم است. 17 به 
اعتقاد پاره ای از حقوق دانان ايرانی علم به قانون جزا شرط شمول قانون است. در اين رويکرد اصوال 
جاهل به قانون مشمول امر و نهی قانون گذار نيست. يعنی شرط تعلق خطاب به مخاطب توجه و علم 
آن ها است. و مکلف بايد به مراد و مقصود قانون گذار علم و آگاهی داشته باشد تا بتواند ملزم به احکام 
شود. هم چنين پاره ای از حقوق دانان معاصر، علم به قانون را شرط ثبوت مسئوليت كيفری می دانند. 
18 محتوای اين اصل درحقوق ساير كشورها نيز قابل شناسايی است. از جمله ماده 18 قانون جزای 

سوييس اشعار می دارد  "هركس جنايت يا جنحه ای را با آگاهی و اراده انجام دهد دارای قصد مباشد" 
همين طور در ماده 13 قانون جزای چين مققن احراز قصد مجرمانه را را منوط به علم مرتکب به عناصر 

تشکيل دهنده جرم كرده است. 

ب(	در	حقوق	انگلستان
در حقوق انگلستان هرچند شرط عالم بودن مرتکب به عمل ارتکابی و به قانون به صراحت مورد 
توجه قرار نگرفته است. اما در صورت احراز جهل مرتکب نسبت به عمل ارتکابی قواعد انصاف 
مانع از مجازات چنين شخصی است. در حقوق انگليس علم به سه دسته تقسيم شده است: 1- علم 
واقعی19 كه شخص می داند عمل خود را در چه وضعيتی انجام می دهد. 2- خطای عمدی20 كه 
شخص خطر موجود را درک می كند اما از آن پرهيز نمی نمايد. 3- علم فرضی21 كه شخص نسبت 
به وضعيت موجود آگاهی ندارد اما بايد نسبت به آن آگاهی داشته باشد. در حقوق انگلستان شخص 

15. العوجی، القانون الجنايی العام، جلد1، ص 573
16. ر. ک به خسرو شاهی، قدرت اهلل وساريخانی، عادل، مطالعه تطبيقی حقوق جزای عمومی)اسالم و حقوق موضوعه( ص 

220تا 230، انتشارات حوزه و دانشگاه، 1388
17. كتابی، عمد و خطا و آثار آن ها در حقوق جزا، ص 56

18. مير سعيدی، نقش علم به قانون در حقوق جزا، مجله رهنمون، شماره 1، زمستان 1381، ص 169. 
19. Actual knowledge
20. willful blindness 
21. Constructive knowledge
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در اين سه حالت عالم فرض می شود و در صورت ارتکاب عمل مجرمانه با احراز ديگر شرايط قابل 
مجازات است. به نظر می رسد درخصوص اصل آگاهی حقوق انگليس در مقايسه با حقوق ايران 
تفاوت ماهوی چندانی نداشته باشد. زيرا در حقوق ايران نيز جهل به قانون مسموع نبوده و پس از 
طی شرايط شکلی قانونی فرض بر آن است كه همه نسبت به قانون، عالم هستند. وانگهی در فقه 
اسالمی علم فرضی مورد پذيرش واقع نشده و در صورتی فرد معاقب واقع می شود كه علم واقعی 

نسبت به موضوع و حکم داشته باشد. 

اصل	ارادی	بودن)عمدی	بودن(	ارتكاب	عمل	مجرمانه
الف(	در	حقوق	ايران

برای آن كه جرمی محقق شود كافی نيست عمل پيش بينی شده به موجب قوانين كيفری در خارج 
واقع شود. بلکه عالوه بر آن الزم است، عامل از روی اراده مرتکب عمل شده باشد. به عبارت ديگر 
برای تحقق جرم الزم است ميان عملی كه قانوناً قابل مجازات است و شخص عامل، رابطه روانی 
موجود باشد و آن رابطه اراده است. 22 از نظر لغوی اراده عبارت از خواستن، طلب كردن، قصد، 

آهنگ و عزم است. 23
ساده ترين و عملی ترين راه برای درک ماهيت اراده و جريان تشکيل آن مراجعه به حاكميت 
وجدان است. چنان چه وجدان آدمی محمل تشکيل هرگونه كيفيت روانی ناظر بر جنبه های بدنی، 
هاجس، خاطر،  مراحل  اراده حاوی  است. جريان  آدمی  عقالنی شخصيت  و  اجتماعی  عاطفی، 
حديث نفس، وهم و عزم است. هاجس نخستين سايه قصد است كه در نفس انسان پديد می آيد. 
خاطر جريان قصد را به نمايش می گذارد؛ حديث نفس حالت توجه فکر به عمل يا انصراف از آن 
است. مرحله وهم مرجح دانستن قصد فعل به ترک فعل است و مرتبه ی عزم نيز قصد را كامل كرده 

و آن را به حالت جزم مبدل می سازد. 24
در مجموع می توان گفت عمد عبارت است از هدايت اراده انسان به سوی منظوری كه انجام يا 

عدم انجام آن را قانون گذار منع يا امر نموده است. 25

ب(	در	حقوق	انگلستان
عنوان با  را  آن  كه  است  ارادی  افعال  بر  كيفری  حقوق  توجه  انگليس  حقوق  در 

22. شامبياتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد 1، ص396، مجد، 1388
23. عميد، حسن، فرهنگ فارسی، جلد1، ص 100، 1355

24. وليدی، محمد صالح، حقوق جزا ومسئوليت كيفری، ص50، امير كبير، 1366
25. گلدوزيان، ايرج، بايسته های حقوق جزای عمومی 3-2-1، ص 180، ميزان، 1388
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(The Maxsm Of Autonomy) بيان می كنند. 26 از ديدگاه حقوق دانان كامن ال وجود عمد و اراده 
چه در جرايم عمدی و چه در جرايم غيرعمدی الزم و ضروری است. و از اركان تشکيل دهنده 
ركن روانی جرم شمرده می شود. در حقوق انگلستان لزوم احراز ارادی بودن عمل ارتکابی به 

وسيله قاعده مک ناختن توضيح داده می شود. 
-	قاعده	مک	ناختن27

قاعده مک ناختن در سال 1843 طی دعوای دانيل مک ناختن برای تشخيص شعور و سالمت 
فکر، در انگلستان ابداع شد و سال های متمادی برای تشخيص مسئوليت جزايی بيماران روانی مورد 

استفاده قرار می گرفت. اين اصل در حقوق جزای انگليس و امريکا نفوذ بسياری داشته است. 
»دانيل مک ناختن دچار اين وهم و خيال بود كه بعضی افراد قصد جان او را كرده اند و يکی 
از اين افراد "سررابرت پيل"	است. يک روز كه قصد كشتن "پيل"	را كرده بود، اشتباها منشی او را 
به قتل رساند. مک ناختن را در دادگاه متهم به قتل عمد كردند، ولی هيئت منصفه به عذر داشتن 
"جنون"	او را تبرئه كرد.« مطابق اين ضابطه در صورتی كه متهم قادر به تشخيص "خير و شر"	
نباشد بدين معنی كه "مانند حيوان وحشی از ماهيت عمل خود بی اطالع باشد"	از مجازات معاف 
خواهد بود. در اواسط قرن نوزدهم، مجلس لردها، در دعوای معروف مک ناختن معيار "درست 
و خطا"	را كه تا آن زمان در دعاوی پذيرفته شده بود، به صورتی بيان كرد كه سال های سال نه تنها 
در انگلستان بلکه در امريکا و ساير كشورهای كامن ال بعنوان تنها معيار تشخيص مسئوليت جزايی 

بيماران روانی، مورد عمل قرار گرفت. 
مجلس لردها بيان داشت: ... در كليه دعاوی بايد به هيات منصفه گفت كه فرض آنست كه همه 
افراد عاقل بدان حد دارای عقل و منطق هستند كه مسئول اعمال خود شناخته شوند، مگر آن كه 
خالف اين امر به طرز قانع كننده ای برای آنان ثابت شود. و بايد گفت كه برای دفاع از متهم بعنوان 
جنون بايد به وضوح ثابت شود كه متهم در حين ارتکاب عمل، به علت بيماری فکری آن چنان دچار 
نقص عقل و منطق بوده كه ماهيت و كيفيت عمل خود را تشخيص ندهد و... نداند كه مشغول 

ارتکاب عمل خطا است.«
اين قاعده پس از مدتی مورد ايراد و انتقاد عده ای از روان پزشکان و حقوق دانان بصير امريکا 
قرار گرفت، ديوان عالی كشور در جواب انتقادها و اعتراضات ضمن حفظ معيار »درست و خطا« 
ضابطه انگيزه آنی غيرقابل مقاومت را بيان نمود. پس از مدتی به منظور جواب گويی به انتقادات 

قاعده دورهام در دادگاه های فدرال امريکا مطرح شد.

26. Andrew,Ashort,Principles Of Criminal Law, Ladon,Clarendon Prbss,1992,p79
27. McNaghten rule
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-قاعده	دورهام28
اين قاعده در سال 1954، در امريکا وضع شد كه حقوق كشورهای "كامن ال"	را در مسئله 
بيماری های روانی تغيير داد و دست قاضی را در رعايت اصول و كشفياتی كه در مورد بيماری های 
روانی صورت می گيرد بازگذاشت. در دعوای معروف دورهام، ضابطه ای كلی و قابل تفسير از طرف 
يکی از دادگاه های فدرال ارائه شد، اين قاعده به منظور برطرف كردن نواقص قاعده مک ناختن 
بيان شده است. قاضی بيزلن29 در دعوای معروف دورهام عليه امريکا 5 كه در دادگاه استيناف ناحيه 
كلمبيا مطرح شده بود، چنين نظر داده است: »در صورتيکه عمل غيرقانونی متهم محصول بيماری 
روانی يا نقص فکری باشد، از نظر جزايی مسئول نخواهد بود«. بدون ترديد اين رأی به مراتب 
از قاعده مک ناختن و ضابطه "انگيزه غير قابل مقاومت"	بهتر است، چرا كه صراحتا از آشنايی به 
ماهيت، كيفيت و خطا بودن عمل ارتکابی و "انگيزه غير قابل مقاومت"	ذكری به عمل نمی آورد و از 

اين جهت دامنه شمول وسيع تری دارد. 
قاعده دورهام از دو سؤال تشکيل می شود: 

1-آيا متهم به هنگام ارتکاب عمل خود دچار بيماری روانی يا نقص فکری بوده است؟ 
2-آيا عمل او محصول اين بيماری روانی يا نقص فکری است؟

اين رأی عالوه بر امريکا در انگلستان هم مورد عمل قرار گرفته است و باعث شده كه عده 
زيادی از بيماران روانی كه بمعنی مصطلح كلمه ديوانه نيستند ولی قدرت كافی در بازرسی رفتار 

خود ندارند از مسئوليت جزايی معاف شناخته شوند. 
در اواسط قرن نوزدهم ميالدی، رويه قضايی انگلستان، عدم مسئوليت كيفری بيماران روانی را 
پذيرفت. اين رويه، به عنوان يک اصل از اواخر اين قرن در دادگاه ها مورد اجرا قرار گرفت. در واقع، 

قواعد قابل اجرا بر روی اين مجرمين، از چهار متن اصلی زير ناشی شده است: 
1- قانون سال 1883 مربوط به دادرسی جرايم مجانين؛

2- قانون سال 1964 مربوط به نحوه دادرسی كيفری مجانينی كه در قانون 1883 تعيين شده اند؛
3- قانون سال 1983 مربوط به بيماران روانی؛

4- قانون سال 1991 مربوط به عدم توانايی مجانين در شركت در دادرسی؛

)1(	عدم	مسئوليت	به	سبب	اختالالت	روانی
عدم مسئوليت ممکن است در هر يک از سه مرحله زير به تشخيص داده شود: 

- پيش از دادرسی

28. Durham rule
29. Judge Bazelon
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- در ابتدای دادرسی
- حين دادرسی

الف(	پيش	از	دادرسی
براساس گزارش دو روان پزشک، وزير كشور می تواند دستور دهد تا متهم مورد بازداشت پيشگيرانه 
قرار گرفته و يا به يک آسايشگاه روان پزشکی منتقل شود. چنان چه وی تحت چنين مراقبت هايی 

قرار نگيرد، از هرگونه حکم قضايی ديگری نيز رهايی يافته است. 

ب(	در	ابتدای	دادرسی
چنان چه معلوم شود كه متهم از فهم و ادراک جريان دادرسی عاجز است، قانون سال 1964 مربوط 
به نحوه دادرسی كيفری مجانين بيان می دارد كه يک هيات منصفه ويژه، درباره صالحيت شركت 
متهم در جريان دادرسی تصميم نهايی را خواهد گرفت. اين هيأت منصفه، نظر خود را بايستی پس 
از شهادت دو روان پزشک، كه يکی از آن ها می بايست از ميان روان پزشکان تاييد شده باشد، اعالم 
كند. در اين صورت رای هيأت منصفه تحت عنوان »ناتوان از شركت در دادرسی« صادر می شود و 

دادرسی انجام نمی شود. 

ج(	حين	دادرسی
بر اساس قانون 1883 مربوط به دادرسی جرايم مجانين، چنان چه در حين دادرسی معلوم شود كه 
فرد حاضر در دادگاه، در زمان ارتکاب جرم، از نوعی كمبود ذهنی رنج می برده است، و او در آن 
زمان دارای مسئوليت نسبت به افعال خود نبوده است، هيأت منصفه می بايست، رای خود را تحت 

عنوان »عدم مجرميت به سبب اختالل ذهنی« صادر نمايد. 
 Naghten تعريف قضايی از اختالل ذهنی همان است كه رويه قضايی در سال 1843 در پرونده
ارائه شده است. در اين پرونده، Naghten با شليک گلوله به سمت نخست وزير انگلستان »سر 
رابرت پيل، منشی ويژه وی را به قتل می رساند. كارشناسان قضايی اعالم می كنند كه قاتل، قربانی 
برخی توهمات و خياالت بيمارگونه ای بوده است كه توانايی تشخيص بد و خوب را خدشه دار 

كرده است. و در نهايت متهم تبرئه می شود. 
بر اساس اين رويه جهت رفع مسئوليت كيفری به جهت جنون، سه معيار زير می بايست موجود 

باشد: 
1- فقدان كلی قوه تمييز، و نه ضعف جزئی و موقتی آن؛

2- جنون به سبب يک »بيماری روانی« باشد؛
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3- اين اختالل يا به اين صورت ظاهر شود كه مرتکب در حين جرم ماهيت و معنای افعال خود 
را فراموش كند و يا اين كه وی در آن لحظه قادر به درک جرم بودن عمل خود نباشد. 

»بيماری روانی« در لسان حقوقی لزوما به معنی تعريف روان پزشکی آن نيست. هر بيماری كه 
منجر به اين شود كه قوه تعقل، حافظه و يا فهم و درک انسان تحت تأثير قرار گيرد، می تواند در نزد 
قاضی بيماری روانی شناخته شود. هم چنين، گرفتگی رگ ها و تصلب شرايين نيز می تواند از موارد 
رافع مسئوليت كيفری شناخته شود. به عکس، حاالت ثانوی كه به سبب عوامل خارجی به وجود 
آمده اند، )همانند هيجانات شديد همراه با شوک، مستی و يا اعتياد به صورت غيرارادی و...( ارتباطی 
به اختالل ذهنی تعريف شده در رويه قضايی ندارند؛ بلکه می توانند در شمار افعال غيرارادی قرار 
گرفته و به تبع آن توسط دادگاه تبرئه شوند. در اين صورت، مورد از موارد موجهه جرم محسوب 

می گردد و نه رافع مسئوليت. 
ميان درک حقوقی و درک روان پزشکی  تفاوت  انگلستان،  اخير در  معهذا، تحوالت حقوقی 
از بيماری روانی را از بين برده است. قانون سال 1991 مربوط به عدم توانايی مجانين در شركت 
در دادرسی، تصريح كرده است كه رای عدم مجرميت هيات منصفه، می بايست براساس نظر دو 

روان پزشک، كه يکی از آن ها بايستی از ميان روان پزشکان تاييد شده باشد، صادر گردد. 
قواعد مربوط به رويه قضايی كه براساس دعوای Naghten شکل گرفته اند، بيان می دارند كه 
هر انسان، سليم العقل پنداشته می شود، مگر آن كه خالف آن ثابت شود؛ به اين صورت كه در مقام 

دعوی و دفاع، ادله ای اقامه شود كه بيانگر انحراف ذهنی مرتکب باشد. 
اجرای مالک ها و معيارهای مزبور، كه به صورت بسيار مضيق لحاظ شده اند، بسياری از ادعاهای 
مبنی بر عدم مسئوليت كيفری مرتکبين را مورد خدشه قرار می دهد. به طور كلی، در انگلستان، 
ساالنه كمتر از ده رأی »عدم مجرميت« به سبب اختالالت روانی صادر می شود. اين وضعيت سال ها 
است كه مورد انتقاد قرار گرفته و پيشنهادهای اصالحی زيادی در اين زمينه ارائه شده است. لکن 
تا به امروز اين تالش ها در تغيير رويه محاكم انگستان، جز در يک مورد، به نتيجه نرسيده است؛ 
و آن، پذيرش مفهوم »كاهش مسئوليت كيفری« در برخی از انواع قتل است. در حقيقت، قانون 
1957 راجع به قتل بيان داشته است كه توصيف »جرم قتل غيرعمدی«، بر عليه افرادی كه مسئوليت 
روانی به ميزان قابل توجهی مخدوش باشد، قابل اعمال نيست. اين اختالل ذهنی، می تواند به سبب 

ناهنجاری روانی ناشی از بيماری روانی و يا كمبود مادرزادی باشد. 
قواعد مذكور، فقط مربوط به جرايم بسيار بزرگی است كه در صالحيت »دادگاه سلطنتی« است؛ 
كه در آن هيأت منصفه به همراه يک قاضی عالی رتبه به جرايم رسيدگی می كنند. قاضی دادگاه 

سلطنتی، پس از رأی هيأت منصفه است كه می تواند انشاء رأی و تعيين مجازات كند. 
در مورد ساير جرايم، قضات غيرحرفه ای به اتهامات رسيدگی می كنند. قضات حق دارند كه 
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اقدام به تعيين مجازات و يا هر اقدام الزم ديگر كه متناسب با اوضاع جرم و مجرم باشد بنمايند و 
فقط در تعيين مجازات نياز به رأی هيأت منصفه دارند و در مورد ساير اقدامات می توانند مستقال 

تصميم گيری كنند. 

)2(	اقدامات	قابل	اجرا	در	قبال	آسيب	ديدگان	بيماری	های	روانی
در صورت عدم مسئوليت مجرم به سبب اختالالت روانی، قاضی می تواند رويه های زير را اتخاذ 

كند: 
- نگهداری در يک آسايشگاه روان درمانی؛

- قرار گرفتن تحت سرپرستی نظام خدمات اجتماعی؛
- درمان متناسب؛

- آزادی مطلق و ساده؛
بستری در يک بيمارستان روانی فقط می تواند در مواردی اعمال شود كه مجازات اصلی جرم 
ارتکابی زندان بوده است. اعمال يک چنين تصميمی می بايست متناسب با اوضاع و احوال و به توصيه 
دو روان پزشک صورت گيرد. اساسا دوره نگهداری مجرم، مشخص و محدود است؛ لکن دادگاه 
سلطتنی، می تواند تا آن جا كه منافع عمومی اقتضا می كند، بستری نامحدود را تجويز نموده و يا خروج 
بيمار را از آسايشگاه، به شروطی، مشروط سازد. اجرای اين شروط ويژه، همانند اجرای نامحدود 
بستری بيمار، تحت نظارت وزارت كشور صورت می گيرد. قضات عادی، فقط می توانند حکم به 

بستری با مدت محدود نموده بدون آن كه شروطی را برای خروج او از بيمارستان تعيين كنند. 
در آسايشگاه روان درمانی، مجرم همانند ساير بيماران روانی بستری خواهد شد. هم چنين، 
چنان چه مجرم، بستری شدن خود را غيرموجه بداند، می تواند يکی از سه كميسيون مسئول نظارت 
بر اجرای قانون 1983 در مورد بيماران روانی را مطلع سازد. اعضای هر كميسيون عبارتند از: يک 
حقوق دان، يک روان پزشک، و يک متخصص در زمينه خدمات اجتماعی. اين كميسيون، بدون آن كه 
يک نفر از مقامات قضايی در آن حضور داشته باشد، می تواند تصميمات قضايی اتخاذ نمايد. اين 
كميسيون ها، چنان چه بقای مجرم بيمار در بيمارستان را موجه تشخيص دهند، می توانند حکم به 
خروج او بنمايند. بيماران روانی، برای طرح درخواست خود در اين كميسيون ها، می توانند از وكيل 

دادگستری و ساير خدمات حقوقی استفاده كنند. 

اصل	سوءنيت	
الف(	در	حقوق	ايران

واژه های "قصد مجرمانه"	و "سوءنيت"	مترادف يکديگر می باشند. برخی از صاحب نظران حقوقی 



109

سال پنجم . شماره دهم . پاییز و زمستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

در تعريف "قصد مجرمانه"	عقيده دارند: »می توانيم سوءنيت يا قصد مجرمانه را بعنوان خواستن 
و ميل مرتکب در انجام يک عمل مجرمانه و خواستار شدن نتيجه آن تعريف كنيم. از نظر قانونی 
همين كه خواستن در ارتکاب جرم و حصول نتيجه، مصداق پيدا كرد، "سوءنيت"	تحقق يافته است. 
بنابراين تعريف اميل گارسون يا حقوق دانان ديگری كه تحقق سوءنيت را منوط و وابسته به علم 
مرتکب در انجام عمل غيرمشروع می دانند، قابل انتقاد است. از نظر اميل گارسون سوءنيت عبارت 

است از علم يا آگاهی مرتکب بر اين كه يک عمل غيرمشروع را انجام دهد.« 
دكتر علی آبادی در تعريف "سوءنيت"	می نويسد، »بعضی  نيت جنايت كارانه را عبارت از كشش 
اراده به طرف يک هدف مخالف منفعت اجتماعی دانسته اند. اين تعريف قدری مبهم است و ممکن 
است آن را يا داعی ارتکاب جرم اشتباه نمود. برای رفع ابهام بهتر است تعريف گارسون را اختيار 
نمود. طبق نظر اين عالم حقوق جنائی، نيت جنايت كارانه عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع 
بودن عمل ارتکابی خويش می باشد.« پروفسور گارو نيز عقيده دارد: "قصد، تشکيل می شود از تمايل 
به اجرای عملی كه فاعل عالم به ممنوع بودن آن است.30" به طور كلی سوء نيت اراده جهت يافته به 
مقاصد نهی شده در حقوق كيفری است. از ديدگاه دكترين حقوقی عناصر سوء نيت عبارت است 
از اراده كه در جرايم عمدی وغيرعمدی وجود دارد. هم چنين خواستن عمل مجرمانه و خواستن 
نتايج حاصل از عمل مجرمانه. پس زمانی سوء نيت تحقق پيدا می كند كه مرتکب جرم خواستار 
نتيجه عمل و نتايج حاصله از عمل مجرمانه باشد و تا اين اركان تحقق نيابد سوءنيت وجود نخواهد 
داشت. سوءنيت در ماده 63 قانون جزای اردن بدين صورت تعريف شده است»قصد مجرمانه اراده 

ارتکاب جرم به گونه ای است كه قانون بيان كرده است«.

ب(	در	حقوق	انگلستان
در حقوق انگلستان قصد مجرمانه به سوءنيت عام و سوءنيت خاص تقسيم شده است. الگوی 
قوانين كيفری)The model penal( به جای قصد مجرمانه چهار حالت ذهنی را مطرح كرده است. 
نتيجه ی خاص قطعی باشد  نتيجه ی خاص می شود. »عالما« كه وقوع  »عامدا« كه قصد تحصيل 
هرچند هدف مرتکب نباشد. »بی پروايی« )reckless( )كه بی توجهی به خطری اساسی است.( 

»غفلت« )nejlijent( كه قصور نسبت به در نظر گرفتن خطر اساسی است.31
صاحب نظران حقوقی كامن ال در اين خصوص عقيده دارند: »مجازات ها بر پايه تقصير صورت 
بر آن  بايد عالوه  ارتکاب و قصد مجرمانه مرتکب جرم شده،  اراده  با  يعنی كسی كه  می گيرد، 
تقصيری هم داشته باشد تا از نظر جزايی مسئول شناخته شود. قانون گذار در بعضی موارد اعمال 

30. گارو)R. Garraud(، مطالعات عملی و نظری در حقوق جزا، ترجمه ضياء الدين نقابت، انتشارات ابن سينا، بی تا، ص 496. 
31. زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، جلد1، ص 86، ققنوس، 1382
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مجرمانه ای را كه با جمع شدن سه عنصر تشکيل دهنده جرم، تکميل شده است قابل انتساب به 
مرتکب عمل مادی نمی شناسد و او را مسئول نمی داند. فرض كنيم يک بچه 5 ساله می تواند اراده 
ارتکاب در مورد جرم دزدی داشته باشد و با قصد مجرمانه مالی را از شخص بدزدد. از يک طرف 
چون سه عنصر قانونی، مادی و روانی وجود دارد، جرم به صورت كامل انجام يافته است، ولی 
قانون گذار به جهات مختلف كودک را مسئول نمی شناسد و جرم را منتسب به او نمی داند. همين طور 
در بعضی انواع جنون ممکن است شخصی ديوانه اراده ارتکاب و قصد مجرمانه داشته باشد ولی 
بخاطر وضع خاص روانی او، قانون گذار قائل به مسئوليت و مجازات نيست... . در كليه اين موارد 
شخص مرتکب جرم كامل می شود ولی چون فاقد تقصير است، يعنی قانون گذار جرم ارتکابی را 
منتسب به او نمی داند، مسئول نيست و مجازات نمی شود با توجه به مطالبی كه ذكر شد می توانيم 

فرمول عنصر روانی را بصورت زير تکميل كنيم: 
عنصر روانی + رشد + اختيار تقصير

به اين ترتيب از نظر جزايی تنها كسی مقصر است و مجازات می شود كه اراده ارتکاب جرم 
كرده و عمل مجرمانه را با سوءنيت يا خطا انجام داده باشد، دارای رشد جسمانی و عقالنی باشد و 

باالخره اراده مختار داشته باشد« 
با توجه به مطالب مذكور استنباط می شود: بعد از اين كه جرمی واقع شود بحث در خصوص 
"مسئوليت"	يا قابليت انتساب معنوی مطرح می شود، يعنی با وجود آن كه اركان تشکيل دهنده جرم 
محقق و رابطه عليت بين فاعل و جرم برقرار شده است. اين بحث مطرح می شود كه آيا نتيجه 
حاصله قابليت انتساب به مرتکب جرم را دارد يا خير؛ در صورتی كه فاعل دارای شرايط مسئوليت 
كيفری باشد، جرم به او منتسب و برحسب ميزان قابليت سرزنش و به تناسب قصد مجرمانه يا 

خطای كيفری مجازات می شود. 
در حقوق انگليس سوء نيت با سبق تصميم از عناصر اختصاصی تشکيل دهنده برخی از جرايم 
است. همان طور كه قبال نيز اشاره شد سوءنيت با انديشه قبلی آن است كه شخص قبل از ارتکاب 
جرم طرح نقشه كند بعبارت ديگر تصميم مقدم بر ارتکاب جرم است. در بعضی نظام های جزايی 
سوءنيتی كه با سبق تصميم توأم باشد موجب تحميل مجازات شديدتر می گردد. سوءنيت با سبق 
تصميم آن است كه شخص قبل از ارتکاب جرم طرح نقشه كند، و درباره شرايط و لوازم اجرای 
قصد مجرمانه خويش انديشه نمايد. حقوق دانان جزا سبق تصميم را از عوامل مشدده جرم می دانند. 
در مقررات جزايی كشور انگليس سبق تصميم از عناصر اختصاصی تشکيل دهنده جرم قتل و از 
عوامل تشديد مجازات است و جرم قتل به قتل "توأم با سبق تصميم"	و "قتل بدون سبق تصميم"	
تقسيم شده است، به نحوی كه قاضی دادگاه در صدور حکم موظف است برای مرتکب "قتل توأم 

با سبق تصميم" مجازات بيش تری در نظر بگيرد. 
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قاعده	عدم	موضوعيت	انگيزه	)اصل	عدم	تاثير	داعی	در	تقصير(32
الف(	درحقوق	ايران

يکي از مفاهيمي كه در حقوق جزا مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد، انگيزه است. البته انگيزه در 
علوم روان شناسي و جرم شناسي هم مورد مطالعه قرار گرفته است، و به عبارت است از؛ تمايل و 
شوق براي ارتکاب جرم در مجرم؛ به نحوي كه مجرم براي رسيدن به آن تصميم به ارتکاب جرم 
مي گيرد. در حقوق جزا اصل بر اين است كه انگيزه در تحقق جرم و تعيين نوع ميزان مجازات هيچ 
تاثيري ندارد و اين به جهت داليلي چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردي است. 

در رابطه با سوءنيت و انگيزه، دو طرز تفکر ارائه شده است: 
1- دانشمندان مکتب كالسيک، معتقدند كه انگيزه نبايد تاثيري در زوال مسئوليت داشته باشد 
و آنان عقيده دارند آن چه در تحقق جرم واجد اهميت است همان عمد و اراده مجرمانه است و در 

واقع در تعيين مسئوليت بيش تر به عمل ارتکابي توجه دارند تا به مرتکب. 
2- طرفداران مکتب تحققي معتقدند آن چه براي جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصيت 
مجرم است نه عمل ارتکابي و چون انگيزه، يکي از عوامل تعيين كننده شخصيت است، لذا منطقًا 

نبايد در تحقق جرم از آن چشم پوشيد. 
طبق اصل كلي هر چند انگيزه در تحقق جرم تاثيري ندارد، اما در مواردي با آن كه اركان سه گانه 
جرم محقق است ولي انگيزه باعث مي گردد كه وصف مجرمانه از عمل گرفته شود و يا به عملي 
وصف مجرمانه داده شود. در شرع انور و قانون موضوعه در باب علل موجهه جرم، موارد عديده اي 

ديده مي شود. 
مقنن ايران نيز با بهره گيري از دو نظام فکري اسالم و انديشه هاي كيفري غرب، انگيزه را در 

مواردي در تحقق جرم و ميزان مجازات موثر تلقي نموده است. 
مسئله قابل توجه آن است كه عمد را نبايد با انگيزه و غرض اشتباه نمود. انگيزه عبارت است از 
كوشش دروني و ميل پنهاني كه انسان را به سوي عمل خاصي هدايت مي نمايد و بنابراين هميشه 

مقدم بر اراده است. 
قصد مجرمانه حاكي از اراده ارتکاب در فعل يا ترک فعل و همين طور اراده در كسب نتيجه 
زائيده ذهن قانون گذار است بنابراين قصد مجرمانه )اعم از عام و خاص( را بايد در قانون جزا 
جستجو كرد و لذا در هر جرمي، مفهومي واحد يا ثابت دارد. مثاًل سوءنيت عام در كليه قتل هاي 
عمدي ازهاق نفس است. ولي انگيزه يا داعي، احساس يا نفع يا دفع ضرري است كه بزهکار را 
به طرف ارتکاب جرم مي كشاند. انگيزه زائيده ذهن مجرم است. پس انگيزه را بايد درون مجرم 

جستجو كرد و اغلب به صورت خودآگاه مي باشد. 
32. ر. ک باهری، محمد و داور، ميرزا علی اكبر خان، نگرشی برحقوق جزای عمومی، مجد، 1384، ص 283
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هيچ انسان عاقلي بدون هدف خاص و بدون انگيزه و غرض معين، به ارتکاب هيچ عملي، 
خاصه ارتکاب جرم مبادرت نمي نمايد. انسان در ارتکاب جرم انگيزه خاص و مشخصي دارد. 
انگيزه در جرائم مختلف، متفاوت است و در ميان مجرمين از يک جرم، هم انگيزه هاي متفاوتي 
وجود دارد گاه ممکن است نفع شخصي و جمع آوري مال و گاه ممکن است ارضاي حس انتقام 
و خودخواهي و غرور باشد، گاهي نيز ممکن است كه اين انگيزه ها ناشي از احساسات انساني 
و بشردوستانه باشد. كسي كه مال و ثروت شخص متمولی را مي ربايد تا بين مستمندان تقسيم 
كند، مادري كه براي سير كردن شکم گرسنه فرزندان خود مرتکب سرقت مي شود و يا پزشکي 
قيد حيات  از  را  او  معالجه،  بيمار غيرقابل  به دردهاي بي درمان و العالج  دادن  پايان  براي  كه 
مي رهاند، مسلما نفع شخصي نداشته و اين اعمال را به خاطر حس بشردوستانه انجام مي دهد. 
اكنون بحث بر سر اين است كه در اين قبيل موارد كه هدف و انگيزه مرتکب شرافتمندانه بوده 
آيا بايد مرتکب را مسئول دانست يا خير؟ و آيا اين انگيزه مي تواند در عنصر معنوي جرائم و 

اراده مجرمانه موثر باشد يا خير؟
دادگاه در هر مورد بايد به انگيزه هاي نيک و بد بزهکار توجه كند و مجرم را در صورتي مستحق 

مجازات بداند كه فعلش از احساسات پليد و منفي مايه مي گيرد. 
قانون گذار جزائي در ايران، انگيزه ارتکاب جرم را علي االصول در ماهيت فعل مجرمانه بي تاثير 
دانسته است. بنابراين منظور نهايي يا هدف نهايي يا انگيزه فاعل در ارتکاب فعل هر چه باشد تاثيري 
در تصميم و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد. در سيستم كيفري ما دادرس ناگزير است براي 
تعيين سوءنيت كيفري و ميزان آن توجه خود را صرفاً به قصد سوء فاعل معطوف دارد. با اين همه 
به نظر عده اي از حقوق دانان، قاعده عدم تاثير انگيزه در نفس جرم، مطلق نيست، آن ها مي گويند 

موارد استثنايي وجود دارند كه انگيزه در تحقق جرم موثر است.
-	تعريف	انگيزه

 درخصوص انگيزه تعاريف متعددی ارائه شده است: 
دكتر مرتضی محسنی: كوشش درونی و ميل پنهانی كه انسان را به سوی عمل خاصی هدايت 

می نمايد. 
ديو و واب: نفع يا احساس خاصی كه مرتکب را به سوی ارتکاب جرم خاص سوق می دهد. 

دكتر عبدالحسين علی آبادی: مقصد نهايی كه از طرف فاعل جرم تعقيب می شود. 
دكتر مهدی كی نيا: علت غايی يا هدف يا مقصد نهايی موردنظر فاعل جرم.

دكتر محمد باهری: هدفی كه در پشت عملی نهفته است. 
انگيزه، سود و منفعتی است كه انسان به خاطر آن رفتاری )عنصر مادی( را انجام دهد.

در واقع انگيزه، چرائی به فعليت رساندن عنصر معنوی است. 
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-انگيزه	درجرائم	عمدی	
از تعاملی كه بين عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد كاماًل پيداست كه انگيزه تنها درجرائم 

عمدی متصور است. 
-انگيزه	و	تأثير	آن	در	مسئوليت	كيفري

عنصر معنوي هر جرمي، معموالً با انگيزه يا داعي شروع مي شود و انگيزه ای كه مجرم را وادار به 
ارتکاب جرم مي كند اساساً تأثيري در مسئوليت كيفري ندارد و به رغم مخالفت هايي كه با اين ادعا 

وجود دارد مشهور حقوق دانان آن را از مسلمات حقوق جزا مي دانند. 
-انگيزه	و	عنصرمعنوی

بايد توجه داشت كه انگيزه، جدای از عنصر معنوی است. اّما از آن جا كه عنصر معنوی و انگيزه 
هردو از يک سنخ بوده و مادی نمی باشند، يعنی قابل رؤيت و لمس نيستند)tangible(، ممکن است 
اختالفاتی درباره مصاديق موجود در قانون به وجود آيد و ما را در تفکيک انگيزه از عنصر معنوی 

با مشکل مواجه سازد. 

رابطه	انگيزه	باجرائم	مطلق	و	جرائم	مقيد
قانون گذار می تواند در انواع جرائم عنصر انگيزه را بگنجاند اعم از اين كه مطلق باشند يا مقيد. 

در هر دو نوع جرائم مطلق و جرائم مقيد ممکن است انگيزه شرط باشد: 

الف-	جرائم	مطلق	بدون	دخالت	انگيزه.	
مثال: جرم موضوع ماده 524ق. م. ا در جعل كه می گويد جعل احکام يا امضاء يا مهر يا... مقام 

رهبری يا رؤسای قوای سه گانه جرم است. 
ماده 524 قانون مجازات اسالمی: »هر كس احکام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام 
رهبری و يا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آن ها جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد 

به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد«. 
همان طور كه مالحظه می شود تحقق اين جرم با هر انگيزه ای صورت پذيرد فرقی ندارد و جرم 
محقق خواهد بود. پس موضوع اين ماده جزء جرائم مطلقی است كه انگيزه در تحقق آن دخيل 

نيست. 

ب-	جرائم	مطلقی	كه	در	آن	ها	انگيزه	شرط	است.	
مثال: جرم موضوع 498 ق. م. ا در تشکيل يا اداره جمعيت. 

ماده 498 قانون مجازات اسالمی: »هركس با هر مرامی، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتی بيش از 
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دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنوانی تشکيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن 
برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو ماه تا ده سال محکوم می شود« 
اين جرم مطلق است و به نتيجه ای نياز ندارد اّما انگيزه در آن شرط است و آن برهم زدن امنيت 

كشور است. 

ج-	جرائم	مقيد	بدون	دخالت	انگيزه
مثال: قتل عمد موضوع ماده 290 ق. م. ا مصوب 92؛ قتل عمد با هر انگيزه ای صورت گيرد تأثيری 

در وقوع ندارد و جرم محقق شده است. 
بر اساس ماده ياد شده: »جنايت در موارد زير عمدی محسوب می شود:... ب( هرگاه مرتکب، 
عمداً كاری انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن می گردد، هر چند قصد ارتکاب 
آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا 

نظير آن می شود. 

د-	جرائم	مقيد	كه	در	آن	ها	انگيزه	شرط	است.	
مثال: اين مورد يعنی جرائم مقيد به نتيجه همراه با انگيزه، از لحاظ عقلی ممکن است. مثاًل اگر 
قانون گذار بگويد هركس به انگيزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقيد همراه با انگيزه اشاره 

كرده است. 
اّما به نظر می رسد مصداق قانونی در ق. م. ا در اين مورد وجود ندارد. 

نکته ای كه بايد مدنظر قرار داد اين است كه انگيزه، امری نسبی است و امکان اين وجود دارد 
كه در پس هر انگيزه ای انگيزه های ديگری نيز وجود داشته باشد. 

مثاًل: در ماده 498ق. م. ا كه انگيزه برهم زدن امنيت كشور است، ممکن است شخص انگيزه ای 
هم از برهم زدن امنيت داشته باشد مانند به دست گرفتن قدرت سياسی و شايد از به دست گرفتن 

قدرت هم، انگيزه كسب مال يا انگيزه های ديگری داشته باشد. 
ماده 498 ق. م. ا: »هركس با هر مرامی، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتی بيش از دو نفر در داخل 
يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنوانی تشکيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت 

كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو ماه تا ده سال محکوم می شود«. 
-انگيزه	در	جرائم	مختلف

انسان در ارتکاب جرم انگيزه خاص و مشخصي دارد. انگيزه در جرائم مختلف، متفاوت است 
و در ميان مجرمين از يک جرم، هم انگيزه هاي متفاوتي وجود دارد. 

انتقام  حس  ارضاي  است  ممکن  گاه  و  مال  جمع آوري  و  شخصي  نفع  است  ممکن  گاه 
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وخودخواهي و غرور باشد. 
گاهي نيز ممکن است كه اين انگيزه ها ناشي از احساسات انساني و بشردوستانه باشد. 

دادگاه در هر مورد بايد به انگيزه هاي نيک و بد بزهکار توجه كند و مجرم را در صورتي مستحق 
مجازات بداند كه فعلش از احساسات پليد و منفي مايه مي گيرد. 

قانون گذار جزائي در ايران، انگيزه ارتکاب جرم را علي االصول در ماهيت فعل مجرمانه بي تاثير 
دانسته است. بنابراين منظور نهايي يا هدف نهايي يا انگيزه فاعل در ارتکاب فعل هرچه باشد تاثيري 

در تصميم و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد. 
در سيستم كيفري ما دادرس ناگزير است براي تعيين سوءنيت كيفري و ميزان آن توجه خود را 

صرفا به قصد سوء فاعل معطوف دارد. 
گفته شد انگيزه در تشکيل جرم هيچ اثري ندارد. آيا در حقوق جزا به كل اثري ديگر هم نبايد 

بر آن قائل شد؟
درست است كه انگيزه در تحقق جرائم تاثيري ندارد ولي از آن جا كه چشم پوشي از اين عامل 
هم صحيح نيست خود مقنن در اصالحات سال 1352 وجود انگيزه شرافتمندانه را يکي از موارد 

تخفيف مجازات دانسته است. 
صراحتا   3 بند  در  مجازات  تخفيف  احصاءموارد  هنگام  به  عمومي  مجازات  قانون   45 ماده 
اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آن ها مرتکب جرم شده است. از قبيل رفتار تحريک آميز 
مجنی عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم را از موارد تخفيف مجازات محسوب نموده 

است. 
در قانون مجازات اسالمي، قانون گذار به قاضي اين اجازه را داده است كه بتواند با توجه به علل 
و جهاتي مانند »انگيزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم« )بند پ ماده 38 ق. م. ا مصوب 92( ميزان 

مجازات را تخفيف دهد. 
توجه قاضي به انگيزه مجرم در تعيين ميزان مجازات منحصر به مورد اخير نيست، در مواردي 
كه قانون گذار مجازات بين حداقل و حداكثر تعيين كرده است، انگيزه ارتکاب جرم ممکن است در 

شدت يا ضعف مجازات و نهايتاً حکم قاضي تاثير بگذارد. 
تاثير انگيزه را بر تصميم قاضي در مواردي كه حکم به تعليق مجازات صادر مي كند نيز نمي توان 

انکار نمود. )ماده 25 ق. م. ا(
قانون گذار با تعبير عام »اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم« )بند ب ماده 38 ق. م. ا 
مصوب 92( به قاضي اجازه داده است كه در ضمن توجه به وضع عيني رويداد جنايي و ميزان تاثير 
عوامل گوناگون در ارتکاب جرم براي تحقق اهداف تاسيس نهاد تخفيف مجازات، تعويق صدور 
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حکم و تعليق اجرای مجازات مجازات، وضع نفساني بزهکار را در نظر بگيرد. 33
-انگيزه	و	نظرات	حقوق	دانان	ايران

دكتر اسماعيل عبدالهی: انگيزه در قصد مجرمانه تاثيری ندارد. 34
به نظر دكتر محمد علي اردبيلي، قاعده عدم تاثير انگيزه در نفس جرم مطلق نيست، موارد 

استثنايي وجود دارند كه انگيزه در تحقق جرم موثر است. 
دكتر محمد علي اردبيل،ي مثالی براي گفته خود ذكر مي نمايند: 

»به موجب ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر )مصوب 13 آبان 1367 مجمع تشخيص مصلحت 
نظام(: 

هرگاه محرز شود كه شخص با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري باعث اعتياد وي به مواد 
مخدر، در ماده 8 شده است براي بار اول به پنج تا ده سال حبس و براي بار دوم تا ده سال حبس 

و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.«
اختالف شده است كه منظور از »... با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري...« آيا ناظر است به 

انگيزه يا سوءنيت خاص؟
قانون گذار در ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر انگيزه را در معناي حقيقي خود به كار نبرده و 

آن را با سوءنيت خاص )سوء قصد( مرادف دانسته است. 35

ب(در	حقوق	انگلستان	
در حقوق انگليس انگيزه يا داعی به عنوان يکی از عناصر تشکيل دهنده جرم محسوب نمی شود. 
حقوق دانان انگليسی، انگيزه را امری فرعی می دانند. اسميت و هوگان می نويسند »انگيزه وراثت از 
مقتول هرچند مورد خواست متهم است ولی چون يک نتيجه فرعی نسبت به عنصر مادی و معنوی 
است به عنوان انگيزه شناخته شده است. البته در حقوق انگليس گاهی انگيزه نقش دليل اثباتی را 
بازی می كند؛ با توجه به آن كه معموالً افراد بدون انگيزه مرتکب فعل نمی شوند ممکن است اگر 
انگيزه ای را اثبات كرد بتوان جرم را نيز اثبات نمود. هم چنين در حقوق انگليس قاضی ممکن است 
با توجه به انگيزه فرد، مجازات خفيف تری را مورد حکم قرار دهد. و هم چنين ممکن است انگيزه 
پسنديده عاملی برای صدور آزادی مشروط فرد باشد. در حقوق انگليس ممکن است با توجه به 
دخالت هيأت منصفه در بعضی از جرايم هيجانی اعضای هيات منصفه متهم را بی گناه اعالم كنند 

33. ر. ک: مباحث تخفيف مجازات، تعويق صدور حکم و تعليق اجرای مجازات، مندرج در فصول 4، 5 و 6 از بخش دوم قانون 
مجازات اسالمی مصوب 92

34. عبداللهی، اسماعيل، منبع پيشين 

35. اردبيلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج 1
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و دادگاه حکم تبرئه فرد را بدهد. در حقوق انگليس برای توضيح قاعده ی پيش گفته از دو پرونده 
مشهور به نام های »استين«1975و گليک استفده می كنند كه در آن ها دادگاه استيناف انگيزه ی عمل 

را به عنوان قصد وهدف قانونی شناخته اند و متهمين را تبرئه نموده اند. 

اصول	ركن	روانی	در	جرايم	غيرعمدی:	
قاعده	علم	و	احتمال؛
الف(در	حقوق	ايران

به نظر می رسد كه در جرايم غيرعمدی نيز ركن روانی وجود دارد. زيرا مجرم يا احتمال وقوع حادثه 
را پيش بينی می كند يا اگر پيش بينی نکرده باشد قانون وی را الزام به پيش بينی كرده است. در هر 
دو صورت مرتکب از توجه به اين پيش بينی يا امکان پيش بينی سرباز می زند. در واقع عامل مکلف 
در صورتی كه احتمال نتيجه را می دهد، محتاط در عمل باشد. تقصير او هم همين عدم احتياط و 

بی مباالتی است. 

ب(	در	حقوق	انگلستان
در حقوق انگلستان نيز در جرايم غيرعمدی مجازات مرتکب صرفا به دليل مادی يا نتيجه ی حاصله 
نيست بلکه بين نتيجه ی حاصله و ركن روانی رابطه به گونه ای است كه فرد را به دليل آن می توان 
مجازات كرد. زيرا وی وقوع حادثه را پيش بينی می كرده يا امکان آن را داشته ولی به اين امر توجهی 

نکرده و مرتکب شده است. 36

قاعده	اراده	و	عمد	در	انجام	عمل
الف(	حقوق	ايران

در خطا عمل مورد اتهام ارادی ولی نتايج حاصل ازآن منظور نظر فاعل نيست و ايرادی كه به 
او متوجه می شود همين است كه چرا از عواقب عمل خود غفلت كرده است. توجه به اين نکته 
ضروری است كه در جرايم غيرعمدی مجازات مرتکب صرفا به دليل مادی يا نتيجه ی حاصله 
نيست، بلکه بين نتيجه ی حاصله و ركن روانی، رابطه به گونه ای است كه فرد را به دليل آن رابطه 
می توان مجازات كرد. پس برای اين كه جرم غيرعمدی قابل مجازات باشد بايد مرتکب در ارتکاب 
عمل ارادی مقصر باشد. يعنی ارتکاب جرم ناشی ار عدم تفکر متعارف درباره ی عواقب عمل است. 
به طور كلی منظور از عمد و اختيار در جرايم غيرعمدی عمد در فعل و ارتکاب است و منظور از 

غيرعمدی بودن، عدم اراده و خواست نتيجه ی حاصله است. 
36. Oxford Journul Of Legal Studies, vol. 24,2004,p103



118

سال پنجم . شماره دهم . پاییز و زمستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

قاعده	خطا
الف(در	حقوق	ايران

عنصر روانی "جرائم غيرعمدی” از"خطای كيفری"	تشکيل می شود. وجود خطای جزايی در جرائم 
غيرعمدی ضروری است وليکن ماهيت خطا در همه جرائم غيرعمدی يکسان نيست. هرگاه فاعل 
فقط ارتکاب فعل را اراده نموده و نتايج حاصل از آن منظور نظر وی نباشدخطای جزايی مطرح 
است. ولی مسئوليت وی به اين لحاظ است كه در پيش بينی عواقب عمل خود غفلت كرده است. 

هرگاه شخصی بدون قصد مجرمانه مرتکب جرم شود در صورتی كه عمل او با يکی از مصاديق 
خطای جزايی مانند بی احتياطی، بی مباالتی، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات و مقررات دولتی يا 
غفلت توأم باشد، اين حالت "خطای كيفری"	ناميده می شود. حقوق دانان در شرح حقوق جزای 
عمومی و قوانين جزايی سابق، عقيده دارند: وجود خطای جزايی در كليه جرائم غيرعمدی ضروری 

است و عنصر مادی به تنهايی برای تحقق جرم كافی نيست.
لکن در برخی از موارد قتل خطای محض مذكور در قانون مجازات اسالمی، تحقق خطای جزايی، 
ضرورتی ندارد، يعنی هرگاه شخصی رفتاری نمايد كه منجر به ايراد ضرب و جرح يا سلب حيات ديگری 
شود اعم از آن كه خطای جزايی داشته يا نداشته باشد و نتيجه حاصله ناشی از تقصير مجنی عليه نيز نباشد، 

فاعل به لحاظ ارتکاب جرم خطای محض دارای مسئوليت بوده و مقصر شناخته می شود. 37
انواع	خطا	در	قوانين	كيفری	ايران

غفلت،  مسامحه،  بی احتياطی،  بی مباالتی،  موارد  اسالمی مصوب 92  م.  ق.  ماده 145  تبصره  در 
عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتی، بعنوان مصاديق خطای كيفری يا تقصير احصاء شده 
است. در هنگام تصويب قانون مجازات اخالل گران صنايع نفت فقط به دو نوع خطا يعنی بی مباالتی 

و غفلت اشاره نموده است. در ادامه بحث، مصاديق خطای جزايی شرح داده می شود. 
-	بی	احتياطی38

احتياط به معنای دورانديشی و عاقبت انديشی است. بنابراين شخصی بی احتياط است كه بدون 
توجه و پيش بينی های متعارف، مرتکب عملی می شود كه از آن نتايج زيان باری پديد می آيد. مرجع 

تشخيص بی احتياطی، عرف و عادت است. 
بی احتياطی يکی از مصاديق تقصير جزايی مندرج درتبصره ماده 145 ق. م. ا مصوب 92 و 

تبصره ماده 336 ق. م. ا مصوب 70 و ماده 177 قانون مجازات عمومی سابق می باشد. 
ديوان عالی كشور در رأی اصراری شماره 38-1374/10/12 هيأت عمومی شعب كيفری چنين 
اظهارنظر نموده است: نظر به اين كه بزه انتسابی، قتل غيرعمدی ناشی از تصادف با وسيله نقليه...، 

37. ر. ک: بند پ ماده 291 و نيز ماده 292 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 
38. Reklessness



119

سال پنجم . شماره دهم . پاییز و زمستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

كاردان فنی علت تصادف منجر به فوت را بی احتياطی راننده به علت تخطی از سرعت مطمئنه و 
عدم توانايی در كنترل اتومبيل تشخيص داده و اين موضوع؛ مورد تاييد كارشناسان واقع گرديده است 
لذا حکم تجديد نظر خواسته كه صحيحا و موافق مقررات و موازين قانونی صادر گرديده است با 

اكثريت آراء ابرام می شود«.39
ديوان عالی كشور در آراء سابق نيز از جمله در رأی شماره 1031-3/31-1320 شعبه دوم نيز 
چنين اظهارنظر نموده است: »بی احتياطی و بی مباالتی مذكور در ماده 177 قانون كيفر عمومی از 
اموری است كه برحسب عرف و عادت اين عناوين بر آن اطالق می شود تا در صورت موثر بودن 
آن در وقوع حادثه موجب مسئوليت گردد... در تعقيب همين طرز تفکر در پرونده ديگری ضمن 
رأی شماره 959-مورخ 1317/4/29 چنين اظهارنظر نموده: اگر شاگرد شوفری زير ماشين خوابيده 
باشد و شوفر چند بار او را صدا زند و جواب ندهد و شوفر به خيال آن كه كسی زير ماشين 
نيست ماشين را حركت دهد كه در نتيجه تصادم با چرخ ماشين مشاراليه فوت كند، چون برحسب 
معمول نگاه كردن شوفر موقع حركت دادن اتومبيل به زير آن، به احتمال آن كه شايد كسی زير 
اتومبيل خوابيده باشد از اقدامات احتياطی برای راندن به شمار نمی رود )مگر در صورتی كه شوفر 
به خوابيدن كسی در زير آن مسبوق باشد( بنابراين در چنين صورتی نمی توان راننده را مرتکب 

بی احتياطی تشخيص داده و عمل او را با ماده 177 قانون كيفر عمومی تطبيق كرد.« 
-بی	مباالتی40

بی مباالتی عبارت از بی توجهی و مواظب نبودن در عمل است. بسياری از دانشمندان، بی مباالتی 
را همان بی احتياطی به صورت ترک فعل دانسته اند و بعضی ديگر فراموش كردن يا ترک احتياط 

الزم را بی مباالتی دانسته اند. 
بطور مثال مهندسی كه از به كار بردن مصالح ساختمانی استاندارد خودداری كند يا راننده ای كه 
شب هنگام از روشن كردن چراغ اتومبيل خودداری می نمايد و بدين وسيله موجب قتل می شود 
به علت بی مباالتی مسئول است. هم چنين پزشکی كه در موقع مقرر از تزريق آمپول الزم به بيمار 
خودداری می نمايد و يا داروسازی كه دقت الزم را به عمل نياورده و اشتباها داروی ديگری به 
بيمار بدهد و بيمار فوت كند و يا زن قابله ای كه در اثر به جا نياوردن مواظبت های الزم موجب 

فوت)طفل(نوزاد گردد، همه از مصاديق بی مباالتی است. 
شارحان حقوق سويس و رويه قضايی آن كشور، بی مباالتی را شامل اقسام خطاهايی كه صريحا 

در قوانين ايران نام برده شده، دانسته اند. 

39. مذاكرات و آراء هيأت عمومی ديوان عالی كشور در سال 1374، زير نظر دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالی كشور، روزنامه 
رسمی، 1376، ص 70. 

40. Negligence
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-عدم	مهارت
عدم مهارت آن است كه كسی بدون داشتن توانايی بدنی و فکری و يا بدون انجام تحصيالت 
الزم دست به كاری زند كه از آن كار صدمه و زيانی به ديگری وارد آيد. مانند آن كه كسی بدون 
آن كه مسلط به رانندگی باشد اقدام به رانندگی كند و يا شخصی بدون مهارت در تيراندازی موجب 
شود كه تير وی به جای برخورد به هدف به انسانی اصابت نمايد، و يا معمار و مهندس كه بدون 
داشتن مهارت، اقدام به ساختن خانه نمايد و به علت عدم رعايت استحکام موجب فرود آمدن خانه 
و قتل اشخاصی شود و يا كارگری كه بدون داشتن مهارت در پرتاب آجر موجب ضرب و جرحی 

شود، همگی به علت عدم مهارت مسئول می باشند. 
صاحب نظران حقوقی در اين زمينه عقيده دارند: "اقدام پزشک در تزريق آمپولی كه خود از 
جهت عدم توانايی به خواندن خط التين و يا عدم توجه در موقع عمل به طور يقين نمی دانسته 
همان دارويی است كه بايد تزريق شود يا غير آن و با اين وصف اقدام به تزريق نموده، خود يک نوع 
بی احتياطی محسوب می شود كه در صورت منتهی شدن به صدمه يا مرگ كسی، جرم غيرعمدی 
صدمه يا مرگ را ايجاد می كند. عدم مهارت ممکن است "مادی"	باشد مانند نداشتن تمرين كافی 
در رانندگی يا تيراندازی و ممکن است "معنوی"	باشد مانند خطای مهندس بی سواد يا كم سواد". 

-عدم	رعايت	نظامات	دولتی
يکی از مصاديق تقصير جزايی، عدم رعايت مقررات و نظامات دولتی می باشد، مقنن برای حفظ 
سالمت جامعه و حفظ نظم عمومی مقرر داشته كه تخلف از نظامات و مقررات دولتی كه موجب 
ايراد صدمه به ديگران شود، نيز نوعی خطا محسوب می شود و مرتکب را در معرض مسئوليت و 

مجازات قرار می دهد. 
ممکن است كسی كه نظامات دولتی را رعايت ننموده، از نظر واقع دارای مهارت كافی هم باشد 

ولی از نظامات دولتی تخلف نمايد در اين صورت باز هم مسئول است. 
-غفلت41

واژه های مسامحه، كوتاهی، قصور، بی دقتی و يا سهل انگاری مترادف واژه "غفلت"	می باشند. 
قانون مجازات  نيامده بود. وليکن در  به عمل  از غفلت ذكری  قانون مجازات عمومی سابق  در 
كيفری  نوع خطای  دو  بعنوان  "غفلت"  و  "بی مباالتی"	 مصوب 1336  نفت  اخالل گران صنعت 
ذكر شده و در تبصره همان ماده "غفلت"	را به شرح زير تفسير نموده است: »... منظور از غفلت، 

خودداری از امری است كه مرتکب می بايست به آن اقدام نموده باشد...« 
ب(در	حقوق	انگلستان

در حقوق انگلستان قاعده ی خطا تحت عنوان حالت های مشابهی با آن چه كه به آن ها اشاره شد 
41. Negligence
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مطرح می شود. كه عبارت از: 
-بی	تفاوتی)بی	پروايی	يا	سهل	انگاری(

اين عنوان مشتمل بر پذيرش ارادی خطر توسط فرد است كه ممکن است يک نتيجه ی ممنوعه 
از اعمال او ناشی شود. ولی با اين حال وی به اعمال خود ادامه می دهد. در اين حالت نتيجه ی 
حاصله نبايد عمال قطعی و يا خواسته شده باشد. تنها چيزی كه الزم است درک اين حقيقت توسط 
فرد است كه اعمالش خطر ايجاد نتيجه ی ممنوعه را در بردارد. بدين ترتيب اگر او آن چه را كه 
ممکن است رخ دهد پيش بينی نکند بی تفاوت )سهل انگار( محسوب نمی شود.42 البته سهل انگاری 
يا بی تفاوتی يک ضابطه ی نسبی است برای مثال جراحی كه برای نجات جان كسی، عمل جراحی 
را بر روی او انجام می دهد ممکن است قانوناً برخی از خطرات را بپذيرد. اما مردی كه تفتگ خود 

را از روی مزاح شکليک می كند، مجاز به پذيرش هيچ خطر)ريسکی( نمی باشد. 
-غفلت	)مسامحه(

در اين مورد ضابطه ای كه اعمال می شود، ضابطه ی عينی يا نوعی است، يعنی اين كه آيا يک انسان 
معقول )متعارف( می توانسته است خطرات موجود در آن عمل را درک كند؟ جرايم مسامحه آميز 
اندک هستند و مهم تر از همه ی آن ها قتل غيرعمد ناشی از مسامحه ی فاحش43 است. با اين حال 
برخی از اجزای ساير جرايم وجود دارند كه بررسی عنصر مسامحه يا غفلت را ايجاب می كنند. مثال 
ضابطه ی اشتباه معقول كه داللت بر اين دارد كه آيا يک شخص معقول فرضی، خطر را پيش بينی 

می كرده است. 
-سهو	غيرقابل	سرزنش44

در اين مورد نه شخص متهم و نه شخص معقول ديگری نمی توانسته است صدمه ی منتج از 
اعمال انجام شده را پيش بينی نمايد. در اكثر جرايم چه متهم نتيجه را قصد و چه سهل انگاری كرده 
باشد، برای وی مسئوليت به وجود خواهد آمد. از ديگاه دكترين حقوق انگلستان مسامحه يا غفلت 
معموال كافی نيست. بررسی تصميمات قضايی در حقوق انگلستان نشان می دهد كه اين تئوری 

آكادميک تا اندازه ی زيادی محدود شده است. 45

نتيجه	گيری
تدوين نظريه عمومی حقوق كيفری يکی از نيازهای اساسی هر سامانه حقوقی به منظور توصيف 
مفاهيم حقوقی نظام عدالت كيفری و پيش بينی نهادهای آتی حقوقی است. به همين منظور رسالت 

42. مير محمد صادقی، حسين، مروری بر حقوق جزای انگلستان، نشر حقوق دان، 1375، ص25
43. gross negligence
44. Balmeless inadvertence

45. برای مثال نگاه كنيد به دعوای »دولت عليه سته آن« در سال 1947 
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دكترين، طرح نظامند اصول و قواعد حقوق جنايی در ساختار نظريه عمومی حقوق كيفری است. با 
فرض انتخاب آزاد به عنوان كالن اصل نظريه حقوق كيفری، می توان اصول ناظر بر پديده مجرمانه 
را در راستای اين ابر اصل شناسايی كرد. اصل قانون مندی، اصل رفتار، اصل تقصير)مجرميت(، اصل 
مسئوليت شخصی. اصول بنيادينی هستند كه می توان آن را را در قالب نظريه عمومی حقوق كيفری 
مفهوم سازی نمود. اصل تقصير يکی از مهم ترين اصول ساختار نظريه طرح شده می باشد كه بر 
رابطه ی ذهنی مرتکب و عمل ارتکابی داللت دارد. در واقع محتوای اين اصل بيانگر ركن روانی در 
نوشتگان سنتی حقوق كيفری است. از اصل مجرميت می توان اصول و قواعد ثانويه ای استخراج كرد كه 
چگونگی كاركرد اين اصل را نشان می دهند. البته اين اصول بسته به اين كه در محدوده ی جرايم عمدی 
قدم و قلم بزنيم متفاوت از اصولی است كه حاكم بر جرايم غيرعمدی است. درپژوهش انجام شده 
اصل آگاهی)علم(، اصل ارادی بودن )عمدی بودن( ارتکاب عمل مجرمانه، اصل سوء نيت، قاعده عدم 
موضوعيت انگيزه به عنوان اصول ناشی از اصل مجرميت در جرايم عمدی در حقوق انگلستان و ايران 
مورد مطالعه قرار گرفت. هم چنين قاعده علم و احتمال، قاعده اراده و عمد در انجام عمل، قاعده خطا 

به عنوان اصول متناظر بر اصل مجرميت در جرايم غيرعمدی شناسايی و بررسی شد. 

پيشنهادات
با توجه به مباحث مطرح شده پيشنهاد می شود: 
الف(	پيشنهادات	مربوط	به	مباحث	حقوقی

1- پيشنهاد می شود حقوق دانان با طرح نظريه عمومی حقوق كيفری، اصول و قواعد ناظر بر 
پديده ی مجرمانه را به صورت نظام مند و به صورت منسجم و يک پارچه مطرح سازند. 

2- با توجه به اهميت كالن اصل در نظريه عمومی حقوق كيفری و اثر آن در مبنای قاعده ی 
حقوقی در دكترين به صورت اختصاصی بدان پرداخته شود. 

3- هماهنگی اصول و قواعد حقوقی و ارتباط منطقی آن ها يکی از مهم ترين ويژگی های سامانه ی حقوقی 
است كه در نظام حقوقی ايران رعايت نشده است. و برحقوق دانان است كه در اين زمينه اهتمام ورزند. 

ب(	پيشنهادات	مربوط	به	مباحث	قانونی
1- ايجاد كارگروه ويژه در مجلس شورای اسالمی به منظور تطبيق قواعد فقهی مندرج در قوانين 

و آموزه های نوين حقوق كيفری امری اجتناب ناپذير می نمايد. 
2- طرح مواد قانونی به صورت نظام مند و در قالب ساختار منسجم الزامی كه قانون گذار كم تر 

بدان توجه نموده و همين امر موجب ايجاد ابهام در سامانه ی حقوقی ايران شده است. 
قوانين منسجم،  تدوين  قانون گذار در  مهارت  دانش و  به عدم  با توجه  پيشنهاد می شود   -3

قوه مقننه در تدوين قوانين از متخصصان حقوقی استفاده كند. 
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سيد	ياسين	حسينی*
اسماعيل	اسماعيل	پور

مقابله با بزهکاری با استمداد از پيشرفت های نوین تکنولوژیک

كارشناس	ارشد	حقوق	عمومی	و	مدرس	دانشگاه

-	كارشناس	ارشد	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی

با نگاهی به ساختار جوامع امروزی 
بستر  در  جديد  پديده های  بروز  و 
و  مثبت  آثار  دارای  برخی  كه  آن ها 
هستند  منفی  آثار  دارای  نيز  برخی 
ذهن ببيننده به چالش كشيده می شود 
كدام  پيچيده،  چرخه ی  اين  در  كه 
عوامل و با چه جوانبی دارای قدرت 
جامعه  امور  به  و  هستند  اثرگذاری 
خود جهت می بخشند. يکی از اين 
دنيای  از  انفکاک  غيرقابل  جوانب 
روز  پيشرفت های  جنبه ی  امروزی، 
افزون علمی و تکنولوژيک هستند كه 
نقشی به سزا در بسياری از جريانات 
بخش  در  هم  جامعه  افراد  زندگی 
خصوصی و هم در بخش اجتماعی 
زندگی  كه  طوری  به  می كنند  ايفا 
تکنولوژيک،  ادوات  و  آالت  اين  با 
به  ما  برای  را  جديدی  اقتضائات 
در  تغيير  بر  عالوه  و  آورده  وجود 
و  عالئق  بر  زندگی،  ظاهری  شکل 
بوده  تأثيرگذار  نيز  انسان ها  افکار 
جريانی  عنوان  به  تکنولوژی  است. 
زاينده كه هر روز توليدات و بدايع 
می كند  خيره  را  همگان  چشم  آن 

اگرچه مفهوم سعادت و شقاوت را 
تغيير نداده است؛ اما به عنوان عاملی 
شتاب دهنده، بسياری از واقعيت های 
داده  قرار  تأثير  تحت  را  اجتماعی 
جديد،  ابزارهای  و  ايده ها  است. 
توليدات و اشکال نوينی از رفتارهای 
می آورند  وجود  به  نيز  را  اجتماعی 
در  است  ممکن  آن ها  از  برخی  كه 
بستر اخالقی و فرهنگی آن اجتماع 
قابل پذيرش نباشند و حتی بعضاً با 
واكنش سخت از سوی حاكميت به 
رفتار  طريقه ی  در  قرمز  عنوان خط 

اجتماعی تعيين شوند. 
همه  سيطره ی  امروزی  دنيای  در 
جانبه ی نظام تکنولوژيک كه برخی 
كرده اند  تعبير  فن ساالری  به  آن  از 
عنوان  به  نيز  را  بزهکاری  پديده ی 
يکی از واقعيت های منفی اجتماعی 
امنيت،  ثبات،  جريان  همواره  كه 
و  فردی  سعادت  و  رشد  برابری، 
مختل  را  جامعه  افراد  اجتماعی 
می نمايد؛ دچار تغيير و تحول نموده 
است. تکنولوژی به عنوان يک ابزار 
در اختيار افراد و گروه های بزهکار، 

آنان را در طراحی، اجرا و نائل شدن به 
اهداف غيرقانونی خود بسيار كمک 
می كند. بدين شرح لزوم استمداد از 
تجهيزات تکنولوژيک برای مقابله با 
امروزی  دنيای  در  بزهکاری  جريان 
ضروری است و حاكميت برای آن 
نماند،  عقب  رويارويی  اين  در  كه 
برای  تکنولوژی  از  است  ناگزير 

مقابله با بزهکاران استفاده نمايد. 
طيف وسيعی از تجهيزات تکنولوژيک 
مختلف  مراحل  در  كه  دارند  وجود 
جريان واكنش اجتماعی در مقابله با 
بزهکاری به كار گرفته می شوند و هر 
يک كارايی خاص خود را داراست. 
برخی از آن ها به بهبود فضای جامعه 
موجب  نيز  برخی  و  امنيتی  نظر  از 
دقت و كارايی بيش تر نيروهای پليس 
پس  مراحل  در  نيز  ديگر  بعضی  و 
از ارتکاب بزه و در مراحل تعقيب، 
مجازات  و  محاكمه  و  دستگيری 
نظام  كار  به  نيز  آن  از  پس  حتی  و 
برخی  مقاله  اين  در  می آيند.  كيفری 
از اين تجهيزات را مورد بررسی قرار 

می دهيم. 

مقدمه:	

* seyedyasinhosseini@yahoo. com 
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	:GPS	ای	ماهواره	يابی	مكان	و	پيشرفته	مخابراتی	های	سيستم
امنيت، چه در مواقع عادی و چه در مواقع عملياتی،  نيروهای پليس و حافظ  ارتباط  مسئله ی 
به  می نمايد.  شايانی  كمک  مجموعه  يک  كارايی  به  كه  می باشد  اهميت  حائز  بسيار  مسئله ای 
طور مثال خودروهای گشتی پليس در زمان انجام مأموريت در نقاط مختلف شهر و محدوده ی 
بيش تری  با سرعت  لزوم  در صورت  تا هم  می باشند  مركز  با  ارتباط  نيازمند  استحفاظی خود، 
لزوم  به وقوع جرم و  با برخورد  دارند و هم  را دريافت  برنامه ی جديد عملياتی  دستورات و 
اطالع رسانی به مركز برای هماهنگی واحدها و استعانت از ديگر افسران برای كمک به دستگيری 
و ختم قائله ی مجرمانه، عملکرد موفقی داشته باشند. امروزه با توجه به پيشرفت تکنولوژی های 
دارای  حتی  كه  می كنند  استفاده  قوی  و  پيشرفته  ارتباطی  وسايل  از  پليس  نيروهای  ارتباطی، 

تجهيزات ضد پارازيتی نيز می باشند. 
از ديگر تکنولوژی های بسيار كارآمد و مؤثر مورد استفاده ی پليس، بايد تکنولوژی سيستم 
مکان يابی جهانی يا 1GPS را نام برد. كه يک سيستم مکان يابی ماهواره ای می باشد و قابليت های 
بسياری را برای رشته های مختلف و افراد مختلف دارد تا در اموری كه نيازمند ارتباط و آگاهی 
از موقعيت فرد يا افرادی است، مورد استفاده قرار گيرد، از اين رهگذر مأموران پليس نيز از آن 
باعث تحول شگرفی در زمينه ی  بهره های بسياری می برند. »پيشرفت فن آوری پرتاب ماهواره 
موقعيت يابی شد. نخستين ماهواره های GPS در سال 1983 ميالدی پرتاب شد و با روی كار 
آمدن سامانه ی تعيين موقعيت جهانی، تمام سامانه های قبلی به تدريج از دور خارج شدند. اين 
سامانه، مسيرياب نظامی جهانی است كه ارتش آمريکا آن را طراحی كرد و ساخت. وزارت دفاع 

آمريکا با صرف 12 ميليارد دالر موفق به ساخت اين وسيله ی بسيار كارآمد شد.«2
به شکل  پليس  نيروهای  سازماندهی  شيوه ی  در  زيادی  تحوالت  بروز  موجب  سيستم  اين 
با  باشند و  مطلوب در حوزه های استحفاظی شد كه به شکلی متوازن در منطقه حضور داشته 
منتظر فرصت  بزهکارانی كه  برنامه های  نيات و  به محيط در خنثی سازی  متناسب  پوشش دهی 
تا  می كند  كمک  انتظامی  مأموران  به  اس  پی  »جی  باشند.  موفق  هستند،  عمل  برای  مناسب 
مکان های بالقوه ی جرم خيز را شناسايی و نقطه گذاری كنند و با تحليل معيارهايی كه در ظاهر 
 GIS ارتباط چندانی با يکديگر ندارند، به صورت نقشه و به شکل طبقه بندی شده و گرافيکی در

به شناسايی بپردازند. 
می آيد.  به حساب  وسايل ضروری  از  يکی  پليس  در خودروهای   GPS از  استفاده  امروزه 
هدايت نيروهای پليسی در عمليات، توزيع مناسب نيروها در سطح شهر و اعزام به موقع آن ها با 

1. Global Positioning System
2. عبادی نژاد، علی، جی پی اس و پليس، ص 16
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توجه به بعد فاصله به محل حادثه می تواند از مركز پليس و در بستر يک GIS پويا صورت گيرد. 
جاسازی گيرنده های GPS در لباس يا خودرو افراد مظنون، امکان مراقبت و تعقيب آنان را به 
سادگی فراهم می آورد. نگهداری سوابق مأموريت ها و تعيين مسير بهينه ی خودروهای نيروهای 

پليس از ديگر مزايای استفاده از GPS و GIS باهم است.«3
تکنولوژی ديگری كه از آن نام برده شد و در صورت استفاده ی صحيح دارای مزايای فراوانی 
در تخمين و پيش بينی محيط بزهکاری و ديگر مختصات آن است، سيستم اطالعات جغرافيايی 
يا 4GIS می باشد. »سيستم اطالعاتی خاصی است كه با استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای 
پيشرفته قادر به ذخيره سازی انبوهی از اطالعات مختلف، آناليز اطالعات، بازيابی گرافيکی آن ها 
براساس خواسته های كاربر و اطالعات، در حداقل زمان و باالترين دقت ممکن است. توسعه ی 
كشی  نقشه  از  استفاده  برای  را  جديدی  فرصت های   GIS و  محاسبات  اطالعاتی،  تکنولوژی 

كامپيوتری در برنامه های پيشگيری از جرم ايجاد كرده است.«5
تکنولوژی GIS و قابليت آن در جمع بندی و تجزيه و تحليل آمارهای جرائم می تواند در 
بزهکاری در مکان های جغرافيايی مختلف كارآمد  با پديده ی  تدابير درست در برخورد  اتخاذ 
باشد و پيش بينی هايی بيش تر نزديک به واقعيت را به دست داد. »با استفاده از نقشه های جرم 
می توان براساس حجم كاری و حساسيت جرم خيزی هر ناحيه، عملکرد بهتری در سازماندهی، 
تدابير  و  داشت.  منطقه ای  استراتژيک  برنامه های  تنظيم  و  استحفاظی  تعيين حوزه های  پرسنل، 
امنيتی قوانين ساخت وساز و پروژه های شهری را شکل بهتری بخشيد و برای برخی از مراكز 
پايگاه های  كارگزينی ها،  و  دادگاه  پليس،  عمومی،  سازمان های  آموزشی  مراكز  مانند  عمومی، 
داده های مشترک ايجاد كرد. با استفاده از اين نقشه ها حتی می توان محل های تردد مجرمان را 
با توجه به نقاط حساس كنترل كرد و در هنگام مناسب، اخطارهای پيشگيری از وقوع جرم را 
منتشر نمود. سرانجام با به كارگيری محاسبات پيچيده ی آماری می توان نتايج حيرت آوری را از 
داده های خام، مثاًل در خصوص انتقال احتمالی مخفی شدن مجرمان و حتی فاصله ی احتمالی تا 

محل مخفی شدن آن ها را به دست آورد.«6

3. فخری، مجيد، تلفيق سيستم های تعيين موقعيت جهانی و GIS و كاربردهای نظامی و انتظامی آن، ص 7
4. Geographic Information System
5. احمدآبادی، علی و فتح نيا، امان اهلل، كاربرد GIS در تحليل مکانی جرم، پليس و فن آوری اطالعات و ارتباطات، صص 171 - 

170
6. همان، ص 172
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پليس	و	استفاده	از	بانک	های	اطالعاتی:	
يکی از اساسی ترين محورهای كار دستگاه پليس، مسئله ی اطالعات است كه در بحث حاضر، اين 
اطالعات بيش تر مختص متخلفين از قانون می باشد. در گذشته كه نشانی از تکنولوژی كامپيوتر 
اطالعات  نداشت  نيز وجود  نهادهای حکومتی  و  ادارات  در  نبود و هم چنين  مردم  زندگی  در 
مربوط به مجرمين و محکومين نيز آنچنان كه امروزه در سازمان های پليس قابل دسترسی است، 
فراهم نبود. ليکن استفاده از تکنولوژی كامپيوتر و اينترنت، امروزه بسياری از دشواری های پيشين 
امور اطالعاتی را برطرف ساخته و سرعت را در اين زمينه تا اندازه ای شگفت آور باال برده است. 
دارای  كه  افرادی  شده ی  طبقه بندی  مشخصات  آن  در  كه  اطالعاتی  بانک های  از  استفاده 
رايج  امری  امروزه  هستند،  جامعه(  عادی  افراد  آن،  از  بيش  )حتی  كيفری  محکوميت  سابقه ی 
در روند امور پليسی و كيفری كشورها می باشد. تا از اين رهگذر، به شکل راحت تر و نظام مند 
يابند. »پليس اف بی آی امريکا دارای يک بانک  به هدف خود يعنی مرتکب واقعی بزه دست 
اطالعات ملی است. كه مركز اطالعات جنايی ملی و كامپيوتری آن قادر است. به هرگونه سؤال 
افسران پليس در 49 ايالت امريکا )به غير از آالسکا( و چند وزارت خانه ی كانادايی از جمله 

نيروی گارد سلطنتی آن پاسخ دهد.«7
از جمله ی اين بانک ها می توان از مجموعه های اطالعاتی طبقه بندی شده ی محکومين كيفری 
)افراد سابقه دار(نام برد كه دارای طبقه بندی های خرد نيز می باشند و در هر جرم خاصی )مانند 
آن خصوص  در  كيفری  سابقه ی  دارای  كه  افرادی  مشخصات  و...(  قتل  كالهبرداری،  سرقت، 
هستند، ضبط و نگهداری شده است و يا بانک اطالعات نمونه ی آثار انگشت و بانک اطالعات 
نمونه ی سالح های گرم. »يک سيستم رايانه ای خودكار برای شناسايی آثار روی داليل مربوط به 
سالح های گرم وجود دارد. اين سيستم شبکه ای از پايگاه های داده ای رايانه ای در آزمايشگاه های 
محلی است كه از رهگذر يک سازمان مركزی به هم متصل هستند و از آن برای تعيين اين مسئله 
استفاده می شود كه آيا از يک سالح در ارتکاب بيش از يک جرم كه داليل مربوط به سالح های 
گرم در آن ها كشف شده، استفاده شده است يا خير. هر چند تأكيد بر پوكه های فشنگ است، 
شيارهای روی گلوله ها نيز در آن گنجانده شده، می توانند مورد بررسی قرار گيرند.«8 پيشرفته ترين 
نوع اين سيستم را پليس فدرال آمريکا 9FBI در اختيار دارد، البته ناگفته نماند كه پليس آگاهی 

كشورمان نيز مجهز به بانک اطالعاتی سالح گرم می باشد. 
بانک اطالعاتی مهم و پيشرفته ی ديگری نيز وجود دارد كه توسط پليس فدرال آمريکا سامان داده 

7. كارگر، بهمن، امنيت شهری، ص 188
8. بل، سوزان، دانش نامه پليس علمی، ترجمه نجابتی، مهدی و شايان، علی، ص 262

9. Federal Bureau of Investigation
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شده است و حاوی اطالعات DNA محکومان خطرناک، معمولی و حتی تعداد زيادی از شهروندان 
عادی جامعه ی آمريکا می باشد كه به صورت شبکه ای برای البراتوارهای مختلف قابل دسترسی است. 
نام اين سيستم 10CODIS می باشد. »اف بی آی، سيستم CODIS )رايانه ای شده را كه به آزمايشگاه ها 
باشند( هماهنگ  ارتباط  در  يکديگر  با   DNA به مربوط  داده ها و مسائل  امکان می دهد در مورد 
می كند. اين شبکه سازی چيزی شبيه خزانه ی ملی داده های اثر انگشت را به وجود می آورد كه همه ی 
آزمايشگاه های وصل شده به آن به داده هايی كه ديگران جمع آوری كرده اند، دسترسی دارند. اين مسئله 
مشخص شده كه اين سيستم در تشخيص جرم های ارتکابی يک شخص و شناسايی مظنونان هنگامی 

كه ديگر روش های تحقيقاتی نمی توانند كارا باشند، بسيار ارزشمند است.«11
انقالبی را در كار  بدين شکل شاهد هستيم كه چگونه پيشرفت های علمی و تکنولوژيک، 
سازمان های پليسی و امنيتی برای مقابله با پديده ی بزهکاری به وجود آورده اند و لزوم استفاده از 
اين تجهيزات و بهره گيری از دستاوردهای نوين تکنولوژيک بيش از پيش احساس می گردد، تا 
نيروهای پليس نيز در مسابقه ای تکنولوژيک كه عماًل چون برگ برنده ای در دست دارنده ی آن 

است، از دشمنان امنيت و سالمت جامعه عقب نمانند. 

استفاده	از	تكنولوژی	در	اجرای	تدابير	پيشگيرانه	ی	موقعيت	مدار:	
پيشگيری از بزهکاری مقوله ی گسترده در علوم جنايی می باشد كه پيشگيری موقعيت مدار نيز 
يکی از شاخه های اين نگرش محسوب می گردند كه نيازمند به كارگيری تجهيزات تکنولوژيک به 

نحو مطلوب در جهت خنثی سازی موقعيت های بزهکاری می باشند. 
ساختند.  مطرح  را  فرصت ها«  »نظريه ی  وضعی  پيشگيری  رويکرد  تبيين  برای  جرم شناسان 

»فلسون و كالرک، ده اصل زير را به عنوان اصول نظريه ی فرصت برشمرده اند: 
1- فرصت در وقوع تمام جرائم نقش دارد. 2- فرصت های جرم بسيار خاص هستند. 3- فرصت های 
ارتکاب جرم نيازمند تقارن زمانی و مکانی هستند. 4- فرصت های جرم به جابجايی ناشی از فعاليت های 
برخی  توليد می كند. 6-  ارتکاب جرائم ديگر  برای  روزمره وابسته هستند. 5- يک جرم، فرصت 
محصوالت، فرصت های وسوسه انگيز بيش تری را توليد می كنند. 7- تغييرات اجتماعی و فنی فرصت های 
جرم جديدی را توليد می كنند. 8- جرائم از طريق كاهش فرصت ها، قابل پيشگيری هستند. 9- كاهش 
فرصت های جرم، معموالً موجب جابجايی جرم نمی شود. 10- كاهش متمركز فرصت های جرم می تواند 

كاهش وسيع تر جرم را موجب شود.«12

10. Combined DNA Index System
11. http: //en. wikipedia. org/wiki/CODIS

12. محمدنسل، غالمرضا، جستارهايی در پيشگيری انتظامی از جرم، ص 120
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در اين جا به شانزده تکنيک كاهش فرصت بزهکاری اشاره می كنيم كه تقسيم شده در چهار 
مرحله ی افزايش زحمت ارتکاب جرم، افزايش خطر ارتکاب جرم، كاهش منافع ارتکاب جرم و 

از بين بردن بهانه برای ارتکاب جرم می باشند: 
الف	-	افزايش	زحمت	ارتكاب	جرم:	

1- سخت كردن هدف )ابزار ردكننده ی فلزی غير از سکه در دستگاه های خودكار عرضه 
كننده ی خوراكی و نوشيدنی در اماكن عمومی، استفاده از قفل فرمان در اتومبيل ها، استفاده از 

توری به منظور جلوگيری از ورود سارقين(
نرده ها، محصور كردن حياط ها،  به وسيله ی  پاركينگ ها  بندی  كنترل دسترسی )قسمت   -2

استفاده از دربازكن های صوتی و تصويری(
)مانند موقعيت مکانی مشروب فروشی ها، بستن خيابان ها در  بزهکاران  3- منحرف كردن 

ساعات نيمه شب، در شهرهايی كه زندگی شبانه روزی دارند(. 
4- تسهيالت كنترل هويت )مانند كارت های اعتباری عکس دار يا امضادار، كنترل اسلحه و 

دستگاه نشان دهنده ی شماره ی تلفن تماس گيرنده به همراه حافظه های ديجيتالی(
ب	-	افزايش	خطر	ارتكاب	جرم:	

بليط خودكار، دستگاه نمايش دهنده ی  1- مشاهده ی ورود و خروج )دروازه های دريافت 
محتويات چمدان ها، برچسب برای كاالهای مخصوص(

دزدگيرهای  قرمز،  چراغ  از  عبوركننده  اتومبيل  ضابط  )دوربين  معمول  نظارت های   -2
الکترونيکی به همراه بوق هشداردهنده و هم چنين استفاده از نگهبان اموال(

3- نظارت به وسيله ی نگهبان )نظارت بر تلفن های همگانی، استخدام پاركبان ها، استفاده از 
دوربين های مدار بسته كه به وسيله ی نگهبان مراقب در حال كنترل می باشد.(

4- نظارت طبيعی )طراحی محيطی به شکل فضای امن و قابل نظارت، روشنايی معابر و 
خيابان ها، شماره ی شناسايی رانندگان وسائط نقليه عمومی از قبيل تاكسی و اتوبوس(

ج	-	كاهش	منافع	ارتكاب	جرم:	
1- برداشتن هدف )استفاده از ضبط و پخش های قابل برداشت در اتومبيل ها، جمع آوری و 

سامان دهی زنان و كودكان خيابانی(.
2- تشخيص هويت اموال )نشانه گذاری اموال، جواز برای وسائط نقليه(. 

اماكنی كه قابليت بروز اشتباه  يا  3- كاهش وسوسه )فهرست كردن و معين كردن محل ها 
برای استفاده كنندگان را دارند، رعايت عدم انجام اعمالی كه موجب بروز وسوسه ی ارتکاب در 
افراد مستعد می شود مانند پارک كردن اتومبيل در مکان های خلوت و متروكه، تعمير و مرمت 

سريع اماكن و اشياء(.
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نياز است، گذاشتن  اعتبار كاال كه در هنگام فروش  4- رد كردن منافع )برداشتن برچسب 
شماره ی شناسايی شخصی بر روی ضبط اتومبيل، پاک كردن نقوش و طرح های بعضًا غيراخالقی 

از سطوح مختلف در اماكن عمومی(
د	-	از	بين	بردن	بهانه	برای	ارتكاب	جرم:	

1- تنظيم قواعد )اعالم و اطالع رسوم و قوانين به شهروندان، ثبت اماكن عمومی مانند هتل ها و...(
2- برانگيختن حس وجدانی )نصب تابلوهای نشانگر سرعت مجاز در كنار جاده ها، استفاده 
از تابلوهای هشدار دهنده در اماكن، مانند اين كه دست كجی كردن در فروشگاه ها دزدی محسوب 

می گردد يا افراد ابله در حال مستی رانندگی می كنند.(
3- كنترل موانع )قوانين مربوط به سن نوشيدن مشروبات الکلی، كار گذاشتن دستگاه اندازه 
گيرنده ی الکل در تنفس راننده كه بدون تأييد آن موتور اتومبيل شروع به كار نمی كند، استفاده از 

كيت هايی در تلويزيون ها كه پخش برخی از برنامه ها را قفل و غيرقابل دسترس می نمايد(
دستشويی های  ساختن  كتابخانه ها،  در  كتب  امانت دهی  )آسان سازی  خدمات  تسهيل   -4

عمومی، كارگذاری صندوقچه ها و سطل های مخصوص زباله ها و...(13
نقش  بزهکاری،  از  پيشگيری وضعی  منظور  به  تدابير  اين  اكثريت  در  كه  می شود  مالحظه 
ابزارآالت و وسايل تکنولوژيک جديد بسيار برجسته و حائز اهميت است كه الزم است برای بهبود 
عملکرد و استفاده از تجهيزات تکنولوژيک در كشور ما به منظور بهره برداری صحيح از ابزارهای 
تکنولوژيک در مقاصد درست و هم چنين به كارگيری آن ها در برنامه های اجرايی پيشگيری های 
موقعيت مدار توجه بيش تری مبذول گردد. زيرا اين تجهيزات پيشرفته ی تکنولوژيک كه هر روزه 
انواع جديدی از آن در بازارهای مصرفی ظهور می كنند، علی رغم كاربردهای مثبتی كه دارند؛ اگر 
با آموزش صحيح استفاده از آن ها همراه نباشند ممکن است پس از چندی از قابليت های آن ها 
استفاده ی سوء شود و خود برای جامعه تبديل به مشکل گردند. جالب توجه است كه در كشور 
ما استفاده از اين تدابير به شکل محدود و كم رنگی ديده می شود و جا دارد كه مسؤلين امر در 
به كارگيری از ابزارآالت تکنولوژيک در طرح های پيشگيری وضعی از بزهکاری، از تجربيات و 
عملکرد همتايان غربی خود كه گام های زيادی در اين مسير جلوتر از ما قرار دارند، استفاده ی 

الزم را داشته باشند. 

ارتقاء	سيستم	های	امنيتی	و	نظارتی	در	زندان	ها:	
به دنبال پيشرفت تکنولوژی در صنعت الکترونيک و به وجود آمدن موج عظيم استفاده از وسايل 

13. Clark , Ronald V. (1997) Situational Crime Prevention , Harrow &Heston publishers , 
Second edition , New York , P. 18
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ابزارهای جانبی و وابسته به آن مانند دوربين های مدار بسته14،  صوتی و تصويری و هم چنين 
به سرعت نياز بهره برداری از چنين تجهيزاتی در مکان هايی كه به لحاظ امنيتی نيازمند مراقبت 

هستند، احساس شد. 
محيط زندان به جهت ماهيت خاص آن، نياز شديدی به استفاده از اين دوربين ها را در خود 
می بيند كه از اين طريق مسؤلين و مديران زندان بتوانند به شکل بهتری رفتارها و فعاليت های 
زندانيان را تحت نظر قرار دهند و با كمتر شدن تماس و تذكر زندانبانان به زندانيان، عماًل موجب 
كاهش درگيری های احتمالی و بروز مشکالت اين چنينی را باعث شود. عالوه بر اين نصب چنين 
دوربين های محافظتی در اماكن مختلف زندان و به خصوص مناطق خروجی و ديوارهای حريم 
زندان، موجب می گردد كه احتمال فرار و خروج زندانيان از اين مجاری تا اندازه زيادی كاهش 

يابد. 
هم چنين دسته ی ديگری از ابزارهای نظارتی كه در برخی زندان های پيشرفته مورد استفاده 
قرار می گيرد، می توان به كارگذاری نوعی كيت فرستنده در عضو خاصی از بدن )دست، پا( فرد 
زندانی اشاره كرد كه به طور مداوم به مخابره اطالعات مربوط به موقعيت زندانی در زندان، به 
مركز اطالعات می پردازد و قابليت اين را دارد كه اگر زندانی از مناطق مجاز خارج شده و به 
مناطق ممنوعه وارد شود، آن وسيله ی هوشمند به شکل خودكار شروع به كار كرده و فعاليت 

بدنی فرد زندانی را دچار مختل سازد و عماًل توانايی انجام عملی را برای فرار از وی بگيرد. 
به  با  كه  برد  نام  تفتيش  و  بازرسی  منظور  به  الکترونيک  دستگاه های  از  می توان  هم چنين 
جريان انداختن يک موج مغناطيسی در فضايی خاص كه معموالً به شکل چهارچوبه ای می باشد، 
وارد شوندگان و خارج شوندگانی را كه بايد از آن عبور نمايند، كنترل می نمايد. اين دستگاه 
دارای برنامه ريزی مشخصی است كه نسبت به اشياء خاصی عالمت داده و مأمور مربوطه را مطلع 
می نمايد. نوع ديگری از اين دستگاه، دارای قابليتی می باشد كه از شمای بدنی فرد يک تصوير 
مجازی در مانيتور كامپيوتر نمايش دهنده بسازد كه با مشاهده ی آن، اگر فرد همراه خود سالح، 
ابزار يا وسيله ای غيرمجاز را به همراه داشته باشد، به وضوح آشکار می نمايد. از اين تکنولوژی 

در دروازه های ورودی و خروجی فرودگاه های بزرگ نيز استفاده می شود. 15
مشاهده می گردد كه به كمک چنين ابزارهايی می توان به ضريب امنيت و نظارتی يک محيط 

افزود كه زندان به جهت طبيعت خود، بسيار نيازمند به چنين تجهيزاتی می باشد. 

14. Closed Circuit TeleVision (CCTV)
15. Bulman , Philip (2009) Using Technology to Make Prisons and Jails Safer , National Insti-
tute of Justice Journal , No. 262 , march 2009 , P. 3
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انواع	جديد	حبس	و	نظارت	در	فضايی	غير	از	فضای	زندان:	
به تدريج  باال رفتن جمعيت كيفری در فضای زندان ها،  از كاركرد زندان ها و  با گذشت زمان 
صاحب نظران به اين فکر افتادند تا دراين خصوص چاره ای بيابند كه هم مجرمين بدون كيفر باقی 
نمانند و به سادگی در جامعه رها نشوند و هم اين كه در جهت كاهش جمعيت زندان ها و بهبود 

كاركرد مجازاتی كه مورد اعمال قرار می گيرد، پيشرفتی به وجود آمده باشد. 
در اين خصوص و در راستای دستاوردهای تکنولوژيک امروزی، استفاده از بازداشت های 
به وسيله ی  يا حبس خانگی  نوجوان  و  اطفال  بزهکاران  برای  الکترونيکی16  نظارت  با  خانگی 
نظارت الکترونيکی17 توسط مركز اطالعات، برای مجرمين اتفاقی و يا غيرعمد را می توان نام برد 
كه دارای آثار مفيدی نيز می باشد. »مبانی نظری استفاده از اين نوع مجازات را بايد انسانی كردن 
مجازات و اقتصادی كردن مجازات زندان سنتی دانست.«18 استفاده از اين سيستم ها در سه شکل 

فعال، منفعل و تلفيقی انجام می گيرد كه هر يک دارای شکل كاركردی خاص خود می باشد: 

	:)The Active System(	فعال	سيستم
نيز شناخته شده است، دارای  سيستم نظارتی فعال كه به عنوان سيستم عالمت دهنده ی مداوم 
تحت  كه  فردی  به دست اندركاری  نياز  وسيله  اين  می باشد.  موضوع  اين  در  كاربرد  بيش ترين 

نظارت قرار می گيرد، ندارد. اين دستگاه الکترونيکی دارای سه قسمت می باشد: 
1- يک فرستنده ی كوچک، كه اندازه ی آن تقريبًا برابر با يک پاكت سيگار است و وزن آن بين 
100 تا 140 گرم می باشد و به شکل يک دستبند می باشد كه به دور مچ دست يا پای فرد مورد 
نظارت بسته شده و اين دستگاه به مخابره ی كدهای قابل شناسايی به صورت مداوم در شعاع 50 

تا 70 متری وسيله ی گيرنده می پردازد. 
2- يک دستگاه گيرنده، كه به تلفن خانه ای كه فرد در اين نظارت می شود وصل شده است 
كه عالمت ها را از دستبند دريافت نموده و به وسيله ی خط تلفن به كامپيوتر مركزی در نهاد 

نظارت می فرستد. 
3- يک كامپيوتر مركزی، كه در نهاد نظارت واقع شده است و به دريافت عالمت ها مشغول 
بوده و به ارائه ی گزارش هشدار در زمان عدم دريافت سيگنال يا غيرعادی بودن آن ها از دستبند 

فرد تحت نظارت به افسران نظارت می پردازد. 
گونه ی متفاوتی از دستگاه فرستنده، به مخابره ی امواج راديويی از دستبند موردنظر می پردازد 

16. Electronic Monitoring of People Under House Arrest (EMHA) 
17. Electronic Surveillance - Electronic Supervise

18. نجفی ابرند آبادی، علی حسين و ديگران، حبس خانگی، ص 147
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كه به وسيله ی گيرنده ی سيّاری كه معموالً در اتومبيل گشت نظارت واقع شده است، دريافت 
می شود كه در محدوده ی محل سکونت، كار يا محلی كه فرد از رفتن به آن جا منع شده )مانند 

ميخانه( حضور دارند. 
دستگاه فرستنده ی فعال، به وسيله ی يک گيرنده هشدار از بزه ديده تکميل می شود كه اگر 
مجرم به محدوده ی خانه فرد قربانی وارد شد، دستگاه به طور خودكار شماره ی مركز فوريت های 
پليسی را گرفته و گزارش تجاوز بدهد. اين وسيله معموالً در پرونده های خشونت خانگی مورد 

استفاده قرار می گيرد. 

	:)The Passive System(	منفعل	سيستم
سيستم منفعل يا سيستم ارتباطی برنامه ريزی شده، از تلفن به منظور آگاهی از اين كه فرد محکوم 
در محدوده ی معين شده حاضر است يا نه، استفاده می كند. اين سامانه براساس برنامه ی كامپيوتر 
مركزی كه به تلفن خانه ی فرد مورد نظارت وصل شده كار می كند كه هم به شکل اتفاقی و هم 
طبق جدولی از قبل برنامه ريزی شده به تماس با خانه ی فرد اقدام می كند، اين سامانه به دو شکل 

كار می كند: 
1- در شکل اول، فردی كه تحت نظارت است به وسيله ی يک دستبند الکترونيکی جدانشدنی 
كه به مچ دست يا پای فرد بسته شده است در زمان هايی اتفاقی شماره های خاص برنامه ريزی 
شده در صفحه ی دستبند را مشاهده می نمايد و به محض مشاهده ی آن شماره بايد با تلفن منزل 

به كامپيوتر مركزی تماس بگيرد. 
2- در حالت دوم، سامانه براساس تشخيص صدا عمل می كند )سيستم تشخيص صدا( در 
اين رويه، كامپيوتر مركزی به مقايسه ی صدا )كه از قبل ضبط شده است( می پردازد كه در هنگام 
از  نيز ممکن است  نوع ديگری  پاسخ می دهد. در  تلفن  به  نظارت  فرد مورد  با خانه ی  تماس 

سيستم تشخيص چهره در ارتباط ويدئويی استفاده گردد. 

	:)The Combined System(	تلفيقی	سيستم
تركيب های مختلف در سيستم های مورد كاربرد قابل استفاده هستند. چنان كه در موقعيت هايی 
كه مخابره ی سيگنال كيفيت مناسب را ندارد و با مشکل مواجه است. می توان برای اطمينان از 
حضور فرد محکوم در محل خانه از سيستم تشخيص صدا و يا چهره استفاده كرد. اين سيستم های 

تركيبی مختلف در جهت بهبود روش های كنترل و نظارت هر روز پيشرفته تر می گردند. 19

19. Mampaey , Luc & Renaud Jean-Philippe (2000) Prison Technologies , Publisher European 
Parliament , July 2000 , PP. 26 - 28 
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اين گونه تدابير در مقابل تحوالت و افزايش جمعيت جامعه و به موازات آن افزايش جمعيت 
كيفری جوامع، راهکارهای الزم برای جلوگيری از بروز مشکالت عديده به نظر می رسند و فوايد 

اين روش ها را اين چنين می توان بيان كرد كه: 
اين  و  می گيرد  انجام  كيفری  نظام  در  هزينه  بهينه سازی  عماًل  تدابير  اين  به كارگيری  با   -1
روش ها بسيار به صرفه تر از زندانی كردن فرد در محيط زندان است و هزينه های سيستم كيفری 

را كاهش می بخشد. 
2- چون طبقه بندی عملی زندانيان كاری دشوار است و ارتباط و انتقال تجارب در اثر حضور 
محکومان در محيط زندان صورت می گيرد، اين راهکارها در جهت كاهش جمعيت كيفری و 

جلوگيری از ارتباط اين افراد با يکديگر مؤثر می باشد. 
3- براساس اين راهکارها، جريان تطبيق فرد محکوم با جامعه به شکلی بهتر و مستحکم تر 
انجام می گيرد و در اين راستا موجب پايين آمدن احتمال بازگشت به بزهکاری مجدد20 می گردد. 
»از مزيّت های اين ضمانت اجراهای جايگزين، افزون بر كم هزينه بودن آن برای دولت آن 
دوستان،  و  خانواده  با  اجتماعی وی  مهم  پيوندهای  و  می كند  زندگی  در جامعه  فرد  كه  است 

كارفرمايان و گروه های اجتماعی حفظ می شود.«21
»متأسفانه در قوانين كيفری ايران، حبس در منزل پيش بينی نشده است، درحالی كه اين تأسيس 
نوين جزايی، آثار مثبت فراوانی را در جلوگيری از فروپاشی كانون گرم خانواده و محروميت 
فرزندان از سايه پر مهر و محبت والدين و هم چنين ممانعت از تکرار جرم و هم نواسازی مجرم 

با اجتماع درپی خواهد داشت.«22

نتيجه	گيری:	
پديده ی  با  مقابله  منظور  به  كه  تکنولوژيک  ادوات  و  تجهيزات  از  ارائه شده  اندک مصاديق  با 
بزهکاری در بسترهای مختلف به كار گرفته شده اند، مشخص می گردد كه در شرايط كنونی بايد 
تا اندازه ی ممکن و به شکل هرچه بهينه تر از مواهب تکنولوژی های مختلف در جهت مواجهه با 
بزهکاری و بزهکاران استفاده نمود. همان طور كه اشاره گرديد در اغلب مناسبات و امور دنيای 
امروزی، تکنولوژی نقش مهمی را بر عهده دارد و می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند و سرعت 
بخش در پيش برد در عرصه های گوناگون به ياری انسان ها بيايد. در اين ميان افراد و گروه های 
بزهکار به سرعت از ظرفيت های متنوع تکنولوژی امروزی استفاده نموده و آن ها را در جهت 

20. Recidivism
21. اسدی، احمد، پيش به سوی جايگزين های نوين، ص 115

22. محمدی، داود، مجازات های جايگزين )نقدی بر مجازات زندان، چالش ها و راهکارها(، ص 168
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رسيدن به مقاصد خود مورد استفاده قرار می دهند و ديگر قوای حاكمه كه مسئوليت استقرار نظم 
و ثبات را در سطح جامعه بر عهده دارند، نمی توانند با توسل به راه های قديمی و سنتی به مبارزه 
با اين عوامل مخل نظم و ثبات جامعه بپردازند و الزم است خود را به انواع ابزارهای تکنولوژيک 

پيشرفته مجهز سازند تا در اين جدال بی وقفه از گروه مقابل عقب نمانند. 
از  استفاده  لزوم  بزهکاری،  كنترل  برای  جامعه  در  علمی جرم شناسانه  تدابير  كردن  اجرايی 
تکنولوژی های  از  استفاده  بدون  امروزه  زيرا  می آورد.  به چشم  بيش تر  را  نوين  تکنولوژی های 
ارتباطی، كامپيوتری، امنيتی و... عماًل نمی توان نظامی با مصونيت قابل اطمينان در برابر هجمه ی 
بزهکاران حرفه ای به وجود آورد. الزم است در مجاری مختلف، چه قبل از وقوع جرم و پس 
از آن با به كارگيری تدابيری به موقع از امکانات موجود نهايت استفاده را كرد تا شايد بتوان در 

كنترل و كاهش ميزان بزهکاری به نتايج درخوری دست پيدا كرد. 
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عوامل موثر در بزه دیدگی زنان و راه های پيشگيری از آن

-	دانشجوی	كارشناسی	ارشد	جزا	و	جرم	شناسی	دانشگاه	قم	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	گيالن(ايمان	داداش	خواه	

و  بزه ديده  زنان  از  حمايت 
يکی  آنان  بزه ديدگی  از  پيشگيری 
نوين  و  اصلی  مجموعه های  زير  از 
پژوهش بزه ديده شناسی به حساب 
و  شناسی  جرم  يافته های  می آيد 
كه  داده اند  نشان  بزه ديده شناسی 
خصوصيات  دليل  به  افراد  برخی 
خاص زيست شناختی، روان شناختی 
سايرين  از  بيش تر  اجتماعی  و 
دارند  قرار  بزه ديدگی  معرض  در 
را  خود  قربانيان  بالقوه  بزهکاران 
انتخاب می كنند  ازميان افرادی  غالباً 
آن ها  روی  بر  جرم  ارتکاب  كه 
نباشد،  بااليی  هزينه  و  خطر  دارای 
از  دسته  اين  جزء  كودكان  و  زنان 
»البته  می گيرند.  قرار  بزه ديدگان 
بزه ديده واقع شدن زنان به هيچ وجه 
خاص جوامع عقب افتاده يا جوامع 
پيشرفته ترين  در  نيست.  مسلمان 
كشورهای جهان، زنان و كودكان از 
تبعات و عوارض ناشی از خشونت، 
خانوادگی  زندگی  در  به خصوص، 
و   )1387  :57 می برند«)كار،  رنج 
آزارهای جسمی و جنسی و روانی 
عقل،  سالمت  تندرستی،  نه تنها 
به  را  آن ها  روانی  و  عاطفی  تعادل 
نيز  را  جامعه  بلکه  می اندازد  خطر 

بابت  كه  بهايی  می سازد.  متضرر 
می شود،  پرداخت  صدمات  اين 
گوناگون  مشکالت  با  را  دولت ها 
خدماتی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
موارد  بسياری  در  و  می كند  درگير 
بهای  اين  نيستند  قادر  دولت ها 
سنگين را بپردازند. ميزان بزه ديدگي 
برخي  ماهيت خاص  دليل  به  زنان 
جرم هاي  باالست.  جرائم  اين  از 
جنسي با تاكيد بر تجاوزات جنسي 
ويژه  به  خانوادگي  خشونت  و 
برجسته اي  نمونه هاي  همسرآزاري 
ميان  اين  در  جرم هاست.  ازين 
بزهکاري  سياه  رقم  موضوع  نبايد 
مطالعات  زيرا  گرفت.  ناديده  را 
جرائم  اين  سياه  رقم  ميدهد  نشان 
»ارتباط ميان بزهکار  باال است.  نيز 
حيثيت  و  آبرو  حفظ  بزه ديده  و 
ترس از انتقام جوئي بزهکار، ترس 
قاطع دستگاه قضا  برخورد  از عدم 
از  جنائي  رويداد  به  جامعه  نگاه  و 
اين  به  مي توان  كه  است  دالئلي 
رقم سياه كه كه معموال از گزارش 
برشمرد«  ياد شده  نکردن جرم هاي 
اين   .)1390  :22 اصلی،  )رايجيان 
درست  زماني  ويژه  به  موضوع 
است كه مرد مرتکب بيگانه نباشد. 

پيشگيرانه ی  سازوكار های  امروزه 
بزه ديده شناسی معطوف به آن است 
كه هر چه بيش تر از ميزان بزه ديدگی 
و آماج های مستعد تعرض بکاهد و 
بالقوه،  بزه ديدگان  از  حمايت  در 
ممکن  كه  آن جا  تا  را  مذكور  خطر 
است به حداقل برساند. در سياست 
جنائی ايران موضوع بزه ديده شناسي 
زنان بيش تر در سطح سياست جنائي 
تقنيني مورد توجه قرار گرفته است، 
برای نمونه؛ پيش بينی مجازات برای 
از  را  دختری  بکارت  كه  شخصی 
بين ببرد يا اختيار مسکن علی حده 
برای زن در زمانی كه خوف ضرر 
باشد.  زن  برای  شرافتی  و  جسمی 
در سياست جنايی اسالم نيز توجه 
او  جايگاه  و  منزلت  و  زن  به  ويژه 
خصوص  در  بويژه  و  اجتماع  در 
زنان  شدن  بزه ديده  از  پيشگيری 
برای  راهکارهائی  و  است،  شده 
پيشگيری ازبزه ديده شدن آن ها ارائه 
سياست  بتوان  اگر  كه  است  نموده 
خصوص  در  را  اسالم  جنائی 
نمود  اجرا  بزه ديدگی  از  پيشگيری 
در  قبولی  قابل  نتايج  به  می توان 
بزه ديدگی  از  پيشگيری  خصوص 

زنان دست يافت. 

مقدمه
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گفتار	اول:	عوامل	تاثيرگذار	در	بزه	ديدگی	زنان
1-	ديدگاه	سنتی

- زنان هرگز نمی توانند در شايستگی و كمال به مردان برسند. 
- صندوق خانة منازل مناسب ترين مکان برای عبادت زنان است. 

- زنان حق حضور در اجتماع را ندارند. در اندرون خانه نيز نمی توانند بيش از پنج كلمه با 
مردان سخن بگويند. 

- روا نيست زن را كه با مرد بيگانه سخن گويد، االّ به درشت و به زجر. 
امور رعيت  به  واليان  كه  می پردازند چنان  آنان  امور  به  و  دارند  زنان سرپرستی  بر  مردان   -

می پردازند. بدان جهت كه خداوند بعضی را بر بعضی برتری بخشيده است. 
- خدا زن را آفريد برای تدبير منزل، گسترة كار منزل محدود است. در اين محدوده، مردان بر 

زنان خود سرپرستی دارند. از اين روی عقلشان به همين مقدار محدود می شود. 
- زن در برابر مرد وظيفة خاصی دارد و آن عبارت است از شوهرداری و تربيت كودكان و 

خانه داری. )كار، 9: 1387(
- به اين ترتيب انديشة سنتی به اندازه ای نسبت به جنس زن تحقيرآميز است كه همواره برای 
حفظ زن در محدوده ای كه ديدگاه سنتی برپاية نابرابری مطلق زن و مرد تعيين كرده است، خشونت 
تجويز می شود. زيرا، در يک كالم، نگاهداشتن زن در خانه و ممانعت از حضور او در جامعه بدون 
از  بازتابی است  ايجاد جّو ترس و ارعاب ممکن نيست. برداشتهای خشونت آميز نسبت به زن 
ارزش ها و عقايد اعضای يک اجتماع كه اغلب چندين نسل را در برمی گيرد. برخی عملکردهای 
ديدگاه سنتی دربارة نگاه اسالم نسبت به زن را می توان نيرومندترين عامل تأثير گذار به شمار آورد 
كه ذهنيت نسل های بسياری از ايرانيان را تسخير كرده است. پيروی كوركورانه از دستورات ملهم 
از اين تفاسير سنتی چنان است كه سالمتی جسمی و روانی زنان ايرانی را به خطر می اندازد. عالوه 
بر آن، اسالم را از منظر عمومی با عملکرد همين ديدگاه می سنجند و در نتيجه آن را مجموعه ای از 
دستورات خشونت آميز نسبت به زنان می انگارند. نمونه ديگر ازاين مقوله برداشت غلط از آيه 34 
سوره نساء توسط برخي از مفسران است. كتک زدن زنان با عناوين ديگری مانند تاديب، در فرهنگ 
دينی اسالمی مطرح است و جمع زيادی از عالمان دين به استناد آيه 34 سوره نساء و روايت منقول 
از پيغمبر و رهبران دينی فتوا به جواز و احياناً لزوم كتک زدن صادر كرده اند. در برابر اين فتوا، 
برخی مجتهدان و پژوهشگران دينی عقيده دارند ازآيه	ی 34 سوره	 ی نساء و روايات نمی	توان به 
اين نتيجه	گيری نايل شد. استدالل آنان بر اين پايه استوار است كه معنی كلمه	ی »ضرب« درآية 34 
سوره	ی نساء كتک زدن نيست، روايات مورد استناد گروه ها ضعيف است ودر مقابل ِآن روايات 
بی شماری كتک زدن رامنع كرده ا ست. حضرت رسول)ص( فرموده	اند: »من در شگفتم از مردی كه 
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زنش را مي زند در حالي كه خودش به زدن سزاوارتر است« )مجلسي، 249: 1404(. 
در جاي ديگر مي فرمايد:	»تکريم نمي كند زنان را فقط مرد كريم و اهانت روا نمي دارد به آنان 

مگر فرد فرو مايه و پست« )تنکابني 36: 1385(. 
 اين روايت موضع دقيق و انسانی پيامبر را نشان داده و واضح می	سازد كه كتک زدن با عشق و 
مودت سازگار نيست. قرآن بر وجود رابطة مودت	آميز و محبت	آفرين در بين زن و مرد سخن می گويد، 
و حضرت محمد)ص( كه كتک زدن را با عشق و شورِ زندگی در تعارض می	بيند، چگونه كتک زدن 
را فرمان می	دهد؟ با وجود اين، در ايران امروز، بيشترِ مفسرين هم چنان به معانی تحت اللفظی متون 
دينی پايبند هستند و به سادگی نمی	توان تفاسير تعديل شده را جای باوركهنی نشاند كه بر پاية آن گفته 
می	شود كتک زدن زنان در مواردی نه تنها مشروع است بلکه دستور بی	چون و چرای دينی است! اين 

نمونه تفسير غلط و سنتي از دين يکي ار موارد مهم بزه ديده شدن زنان مي باشد. 

2-	عامل	اقتصادی
»معضل فقر از عمده	ترين علل گرايش افراد به سمت جرم می	باشد. بدين ترتيب از جامعه	ای كه 
انتظار  ابتدايی	ترين احتياجات زندگی روزمره	ی خود را ندارد، نمی	توان  اعضايش توانايی تأمين 
پای بندی به هنجارهای اجتماعی و قانونی داشت. در چنين جامعه	ای، بيکاری مردان، زمينه	های 
بحران	های اقتصادی و فرهنگی خانواده را فراهم می	كند، در اين شرايط، مردان از روی اجبار به 
اشتغال	های كاذب و جرم زا روی می آورند و يا در دام اعتياد می	افتند، بزه ديدگان اصلی، زنان 
هستند؛ زيرا در چنين موقعيتی، آستانه	ی تحمل افراد نسبت به يکديگر كم شده و اندک تحرک 
ناخواسته،  نزاع  اين  زنان و كودكان در  نزاع و درگيری می	گردد كه مسلماً  روانی، موجب بروز 

بيش ترين آسيب و بزه ديدگی را متحمل می	شوند« )نور محمدی، 124: 1390(. 

3-	اختالل	و	انحرافات	در	كانون	خانواده
در فرهنگ اسالمی و بر طبق احکام شرعی، روابط جنسی زن و مرد تنها در قالب شناخته شده شرعی و 
قانونی و كانون خانواده آزاد است و هرگونه رابطه، خارج از آن مردود شمرده شده و به خاطر عواقب 
و پيامدهای فراوانی كه برای اعضای خانواده، كيان خانواده و جامعه به دنبال دارد، مستوجب مجازات 
سنگين خواهد بود. چرا كه عدم كنترل روابط جنسي در بين زن و شوهر و نامتعارف بودن آن چه بسا 

بزه ديدگي زنان را درپي داشته باشد. در اين جا به برخی از آن موارد اشاره می گردد: 

الف.	اجبار	به	برقراری	رابطه	جنسی	در	ايام	عادت	ماهيانه
خداوند متعال مردان را از نزديکی با زنان در دوران قاعدگی منع می كند و می فرمايد: 
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َويَْسَألُونََک َعِن الَْمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذی َفاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِيالَْمِحيِض َواَل تَْقَربُوُهنَّ َحتَّی يَْطُهْرَن َفإَِذا 
ِريَن، نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُکْم َفْأتُوا  ابِينَ َويُِحبُّ الُْمتََطهِّ َ يُِحبُّ التَّوَّ ُ إِنَّ اهللَّ ْرَن َفْأتُوُهنَّ مِْن َحيُْث أََمَرُكُم اهللَّ تََطهَّ

ِر الُْمْؤمِنِيَن(1 َ َواْعَلُمواأَنَُّکْم ُماَلُقوُه َوبَشِّ ُموا أِلَنُْفِسُکْم َواتَُّقوا اهللَّ َحْرثَُکْم أَ نَّی ِشئْتُْم َوَقدِّ
از تو درباره ی عادات ماهيانه زنان مي پرسند بگو آن رنجي است پس هنگام عادات ماهانه از 
آميزش با زنان كناره گيري كنيد و به آنان نزديک نشويد تا پاک شوند پس چون پاک شدند از 
همان جا كه خدا به شما فرمان داده است با آنان آميزش كنيد خداوند توبه كنندگان و پاكيزه گان 

را دوست دارد. 
»هو اذًی« يعنی آميزش در اين دوران باعث اذيت و آزار بانوان و موجب صدمه رسانی به آنان 
است. اين موضوع در فقه اسالمی مورد توجه قرار گرفته و ضمن تحريم آن برای مرتکب، كّفاره 
در نظر گرفته است ولی در قانون موضوعه اشاره ای به آن نشده است. بر اين اساس به نظر می رسد 
پيش بينی مجازات تعزيری برای مرتکب الزم باشد و بدين وسيله از اين تحريم الهی كه در جهت 

جلوگيری از ظلم و اجحاف می باشد، پشتيبانی حقوقی و قضايی نيز صورت گيرد.

ب.	ترك	مواقعه
يکی ديگر از آزارهای جنسی ترک مواقعه و همبستری از سوی مرد می باشد. در برخی از پرونده های 
ارجاعی به دادگاه های خانواده اين مورد مشاهده شده است كه مرد به خاطر آزار و اذيت زن از 
همبستری با او خودداری می كند و از اين راه نسبت به او آزار و اذيت روا می دارد. »به همين خاطر 
احکام شرعی، ترک مواقعه و همبستری بيش از 4 ماه را جايز نمی داند«. )شهيد ثاني، 344: 1386( 
البته اين موضوع در صورتی است كه ترک مواقعه به اذن همسر نباشد يا موجب ضرری برای زوج 

يا زوجه در مواقعه نباشد كه در آن صورت وظيفه طرفين دگرگون می گردد... 

ج.	ترك	خانه	و	زندگی	از	سوی	زوج
اصوالً حضور مرد در خانه و در كنار همسر و فرزندان در تأمين امنيت روحی و جسمی اعضای 
خانواده الزم و ضروری است. اين موضوع در مورد زن خانه نيز از اهميت بااليی برخوردار است. 
به همين خاطر عدم حضور مرد در منزل و ترک خانه و همسر بدون ترديد موجب آزار و اذيت زن 
می شود و در نتيجه مرد مکلف به حضور در منزل براساس برنامه ی زمان بندی شخصی است كه 
از آن به »حق َقسم« تعبير می شود. فقهاي ما مي فرمايند. »و يحب للزوجه ليله من اربع، و الفرق بين 
الخصي و العنين و غيرهم« )شهيد اول، 86: 1386( برای هر يک از زوجين حقی است كه نسبت به 
همسرش الزم است بدان قيام نمايد. »حق قسم برای ايجاد انس و الفت و برقراری عدل در دوری 

1. بقره 222
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از اذيت و آزار است«. »قسم« عبارت است از قسمت كردن شب ها بين زوجات و در حقيقت حق 
مشتركی بين زوجين می باشد. در صورتی كه مرد يک همسر داشته باشد، واجب است كه يک شب 
از چهار شب را در كنار همسرش باشد و اگر دو همسر داشته باشد، دو شب از چهار شب و به 
همين ترتيب اگر سه همسر داشته باشد، سه شب از چهار شب و اگر چهار همسر داشته باشد، 
بايد هر شب را نزد يکی از همسرانش حضور داشته باشد. اين دقت در احکام شرع اسالم به خاطر 

آسيب های فراوانی است كه عدم حضور مرد بر زن به جا می گذارد. 

د.	اجبار	به	تمكين	در	مواقع	بيماری
اگر زنی مبتال به بيماری يا اختالالت جنسی باشد، وظيفه جنسی در برابر همسرش ندارد و در اين 
موقع بايد توسط پزشک، مورد معالجه قرار گيرد و عدم تمکين او »نشوز« تلقی نخواهد شد؛ زيرا 
بيماری مذكوراز موانع محسوب می شود و با وجود مانع، امتناع از وظايف زوجيت، نشوز محسوب 
نخواهد شد. مفهوم مخالف ماده 1108 ق. م. نيز مبيّن اين معناست كه: »در صورت وجود مانع 
مشروع، زن می تواند از وظايف زوجيّت خودداری كند و مستحق نفقه نيز خواهد بود«. بر اين اساس 
در اين مواقع شوهر حق اجبار زن به مواقعه را ندارد و در صورت اجبار، اين عمل نوعی خشونت 
و آزار جنسی محسوب می شود؛ زيرا موجب ضرر به زن می شود. در اين جاست كه قانون گذار ما 

نوعي حمايت و پيشگيري از بزه ديده شدن را در قالب اين ماده بيان نموده است. 

ه.	توقع	غيرمتعارف	شوهر	از	زن
اگر چه در قانون چيزی به عنوان رابطه جنسی نامتعارف وجود ندارد تا آن را جرم دانست، با اين 
حال امکان دارد كه مردی به اجبار از راه غير عادی با همسرش نزديکی  كند. براي مثال در صورتي 
كه مرد به نزديکي از راه دبر تمايل داشته باشد و زن مانع شود وي را نمي توان ناشزه خواند و باز 
مستحق نفقه خواهد بود و حتي به نظر نگارنده براي حمايت از زنان بهتر است كه در اين زمينه 
جرم انگاري گردد و در صورت اثبات در مراجع قانونی آن را آزار و اذيّت تلقی كرده و برای اثبات 
آن در صورت عدم اقرار زوج، امکان بررسی و اثبات آن از طريق پزشکی قانونی وجود داشته باشد 
و يکی از موارد عسر و حرج و در نهايت بهانه ای برای درخواست طالق از سوی زنان باشد تا از 

اين راه از بزه ديدگی بالقوه ی زنان جلوگيری به عمل آيد. 

ر.	حاملگی	اجباری
در جريان حاملگی ازيک سو بارداری، زحمت، مشکالت و خطرات احتمالی گريبان گير مادر می باشد 
و از سوی ديگر از نظر پزشکی تأييد شده است كه آمادگی جسمی و روحی زن برای بارداری 
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نقش اساسی در تکوين صحيح روح و جسم جنين و نوزاد دارد؛ مضافاً اينکه عدم آمادگی جسمی 
و روحی زن، خطراتی را برای مادر و جنين پديد خواهد آورد. بر اين اساس اگر از نظر پزشکی 
احتمال خطر و ضرر برای زن باشد، براساس قاعدة »ُعسر و حرج« و »الضرر« شوهر نمی تواند 
همسرش را به باردار شدن اجبار نمايد و در صورت اجبار، زن می تواند به دادگاه مراجعه نمايد و با 
بررسی های عملی و نظرات پزشکان قانونی مسأله خطر و ضرر بارداری در نزد حاكم شرع و قاضی 
اثبات خواهد شد. ولی اگر در شرايط طبيعی، بارداری برای او خطر و ضرری در پی نداشته باشد؛ 
در اين صورت خودداری زن از باردار شدن موجه به نظر نمی رسد. از آن جا كه يکی از اهداف 
نکاح توالد و تناسل می باشد، در صورت بروز اين مشکل، زوج می تواند به دادگاه مراجعه نمايد و 

براساس قانون، زوجه ملزم به بارداری خواهد بود. 
در يک برداشت كلی می توان آزار جنسی زن توسط شوهر و عدم كنترل روابط جنسي را يکی 
از مصاديق سوء معاشرت دانست. زن و شوهر براساس عرف، اخالق، شرع و قانون مکلف به 
حسن معاشرت و خودداری از سوء معاشرت می باشند. ماده 1103 ق. م. مقرر می دارد: »زن و شوهر 
مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند«، لذا اين الزام قانونی بر تمام مسايل مرتبط با روابط زن و 
شوهر از جمله مسايل جنسی نيز حاكم می باشد. بر اين اساس قانون از زوجه در قبال آزار جنسی 
زوج حمايت می كند و حسب مورد زوج به مجازات های مقرر در قانون محکوم خواهد شد؛ ولی 
اگر زوج به آزار جنسی به اشکال و گونه های مختلف ادامه دهد و به گونه ای ادامه زندگی را برای 
همسرش با اختالل جدی و خطر مواجه كند در اين صورت ماده 1130 ق. م. )اصالحی 61/10/8( 
مقرر می دارد: »در صورتی كه برای محکمه ثابت شود كه دوام زوجيّت موجب ُعسر و حرج است، 
می تواند برای جلوگيری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طالق نمايد و در صورت ميسر نشدن 
به اذن حاكم شرع، طالق داده می شود«. براين اساس اگر هر نوع آزار و خشونت جنسی از سوی 
زوج، موجب عسروحرج زوجه شود و اين موضوع به طريق مقرر در قانون برای قاضی ثابت شود، 
عالوه بر مجازات های مقرر ديگر، امکان رهايی زن از آزار شوهر به وسيله صدورطالق از سوی 

محکمه وجود دارد. 

ز.	خشونت	رواني
يکي از مواردي كه ممکن است منجر به بزه ديده شدن زن گردد خشونت رواني مي باشد كه عبارت 
از رفتار خشونت	آميزی است كه شرافت، آبرو و اعتمادبه نفس زن را خدشه	دار می	كند. »اين رفتار 
به صورت انتقاد ناروا، تحقير، بددهانی، تمسخر، توهين، فحاشی، متلک، تهديدهای مداوم به طالق 
دادن يا ازدواج مجدد كردن اعمال می	شود«. )كار، 365: 1387( آزار لفظی و روانی نيز از انواع آن 
است. تحقير، توهين، اختيار كردن همسر ديگر، بی توجهی و بی عالقگی نسبت به زن از انواع آزار 
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است كه حتی می تواند تأثيری به مراتب بيش از آزار فيزيکی داشته باشد. »از نظر روان پزشکان، 
بسياری از موارد خودكشی، ناشی از آزار روانی خشونت مردان نسبت به زنان است« )همان(. 

انواع  نفس؛  به  اعتماد  رفتن  بين  از  ادراكی؛  كارافتادگی  از  مي توان  روانی  خشونت  آثار  از 
افسردگی	ها، عدم كفايت زن در مديرت خانواده؛ تقليل جاه	طلبی در محيط كار؛ گريز از مشاركت 
در امور اجتماعی؛ بازسازی رفتار خشونت	آميز در بچه	ها؛ عدم موفقيت كودكان در تحصيل؛ عدم 
كارآيی زن در محيط كار )كه گاهی به اخراج او منجر می	شود(؛ پناه بردن به داروهای روان	گردان، 
الکل و مواد مخدر، پناه بردن به قمار، فا	لگيری و رّمالی؛ از دست رفتن استعدادهای بالقوة زن؛ دست 
زدن به خودكشی؛ از دست دادن اعتبار اجتماعی و خانوادگی را نام برد. »مجوز قانونی كه مردان 
ايرانی برای چند همسری در اختيار دارند، عامل خشونت روانی عليه زنان است؛ به اندازه	ای كه 
زنان شوهردار ايرانی هرگز در زندگی زناشويی احساس امنيت نمی	كنند و همواره كابوس »هوو« 
آن ها را از نظر روانی آزار می	دهد. به عبارت ديگر، حتی اگر مردی در سراسر عمر به همسر خود 
وفادار باقی بماند، دلهره و نگرانی زن از اين كه مبادا شوهر از حق قانونی خود استفاده كند، به 
جای خود باقی است. در مواردی هم كه فاجعه تحقق می	يابد، آزارهای روانی ناشی از آن برای زن 
و فرزندان گوناگون است«. )همان(پس مي شود نتيجه گرفت كه با اين اوصاف خشونت رواني نيز 
مي تواند منجر به بزه ديدگي زنان گردد و جا دارد كه قانون گذار با اعمال برخي محدوديت ها نسبت 
به برخي از رفتارهاي مرد و جرم انگاري برخي از مصاديق خشونت رواني از پيامد بزه ديده شدن زنان 

جلوگيري نمايد. 

ی.	فراردختران	و	زنان	جوان	از	خانه
»يکي از مهم ترين پديده هايي كه به بزه ديدگي زنان پيوند مي خورد فرار دختران و زنان جوان از 
خانه است كه يکي از مشکالت جدي جوامع امروزي به شمار مي آيد. گريز از خانه كه به ويژه در 
دوران بلوغ و نوجواني ديده شده و به طور معمول پس از يک دوره بلند ناسازگاري و كشمکش در 
خانه و خانواده روي مي دهد. در محيط فرار بزه ديدگي ها ممکن است شکل هاي گوناگوني داشته 
باشد كه آزارها و تجاوزات جنسي از شايع ترين نمونه هاي آن است. هم چنين دختران فراري ممکن 
است به ابزاري براي سوءاستفاده به ويژه در جرم هاي مواد مخدر درآيند كه در اين صورت بايد 
آنان را هم زمان بزهکار و بزه ديده دانست« )اسکندری، 345: 1379(. به اين مشکالت بايد مسائل 
بهداشتي را نيز افزود كه گذشته از دچاركردن اين بزه ديدگان به بيماري هاي خطرناكي چون ايدز 
و بيماري هاي مقاربتي، خطر آلود ه كردن جامعه را نيز به همراه دارد. )همان(اگرچه پديده فرار به 
طور معمول به دختران جوان و مجرد نسبت داده مي شود اما ممکن است اين اتفاق در ميان زنان 
شوهر دار نيز ديده شود. در اين جا پديده هايي چون همسر آزاري مهم ترين عامل در فرار به شمار 
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مي آيد. زن به علت همسر آزاري به فرار پناه مي آورد غافل از آن كه مشکالتش دو چندان مي گردد 
و احتمال بزه ديده شدن وي در مورد جرائمي مثل تجاوزات جنسي و آزار جنسي افزايش مي يابد. 
در مورد اين دو گروه از بزه ديدگان )دختران و زنان فراري( خانواده مي تواند نقش مهمي در قبال 
بزه ديدگي آن ها ايفا نمايد؛ مثال مي تواند با تعيين پايگاه اجتماعي براي فرزندان و آموزش دين به 
آنان، توليد نسل، عطوفت و محبت در درون خانواده و ارتقاء روابط اجتماعي آن، در پيشگيري از 

فرار اين قشر آسيب پذير از خانه موثر باشد. 

گفتاردوم:	
راههاي	پيشگيري	از	بزه	ديدگي	زنان

يکی از جوانب مطرح در برنامه سياست جنايی تقنينی در قبال زنان بزه ديده، اتخاذ تدابيری است 
كه بتواند از بزه ديدگی زنان پيشگيری نموده و مانع استمرار بزه ديدگی آنان گردد، در يک سياست 
جنايی تقنينی كارآمد، الزم است كه تدابير پيشگيرانه بر ساير تدابير و اقدامات اين سيستم مقدم 

باشد. 
»گستردگی تورم كيفری ناشی از تصويب قوانين در باب زنان، از سويی حاكی از عدم توفيق 
نظام عدالت كيفری در رسيدن به اهداف تعيين شده در كاستن از آمار بزه و بزهکاری در جامعه 
است و از سوی ديگر از آن جا كه پيامدهای گسترده و روزافزون تورم كيفری و جوانب مختلف 
آن در عرصه ی اقتصادی و انسانی توان و نيروی انسانی و اقتصادی جوامع را به خود اختصاص 
می دهد؛ بدون اين كه بازدهی مطلوب و رضايت بخشی از اعمال برنامه عدالت كيفری عايد جامعه 
گردد، هر روزه به شکل بی وقفه ای، زيان های بسياری را متوجه جوامع می نمايد«. )زينالی، 1383، 2( 
بدين سان واقعيت های مذكور نشان از عدم كارايی سيستم عدالت كيفری می باشد، بنابراين بايسته 
است كه سياست گذاران جنايی جايگزين مناسبی جهت كنترل پديده ی مجرمانه و برون رفت از 
بحران فوق برگزينند. در خصوص پيشگيري از بزه ديدگي زنان، دو روش؛ تدابير حمايتی غيركيفری 
و تدابير حمايتي كيفري را مي توان نام برد كه هر كدام دسته بندي هاي خاص خود را خواهد داشت 

كه به توضيح اين دو مقوله مي پردازيم: 

1لف.	تدابير	حمايتي	غيركيفري
زندگي  عرصه هاي  تمام  و  خانواده  نظام  بر  معنويت  و  اخالق  حاكميت  شدن  كم  ترديد  بدون 
آسيب هاي جبران ناپذيري را به دنبال دارد. هر چه باور هاي مردم نسبت به معنويت و آموزه هاي 
الهي كم رنگ تر شود به همان نسبت نيز گرايش به انحرافات اخالقي، ظلم عليه زنان، خشونت و 
تجاوزات افزايش خواهد يافت. ثابت شده است در خانواده	هايی كه مذهبی بوده و به اعتقادات 
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دينی خود پايبند می	باشند و به آن ها عمل می نمايند به طور چشمگيری پديده ی زن	آزاری كمتر ديده 
می	شود. در تعاليم عاليه اسالمی، عالوه بر حقوق و وظايفی كه هر فرد مسلمان نسبت به فرد يا 
افراد ديگر دارد، هر يک از زن و شوهر نيز متقاباًل از حقوق ويژه	ای برخورداراند و نسبت به هم 
تکاليفی بر عهده دارند از اين رو بر مديران و دلسوزان جامعه بشري است كه به احياي ارزش ها و 
معارف الهي و حاكميت قوانين آسماني همت گمارند. »تحقيقات نشان مي دهد كه ارتباط معناداري 
ميان دينداري و رفتار پيشگيرانه از جرم وجود دارد. از جمله استارک و ديگران در سال 1982 اثر 
بازدارندگي دينداري را در ارتکاب جرائم ثابت مي كنند. به اعتقاد آنان قدرت پيشگيري كننده ی دين 
نسبت به كنش هاي مبتني بر ناهمنوائي ها ي مجرمانه در اجتماعات ديني و اخالقي از اجتماعات غير 
مذهبي بيش تر است و دين به عنوان حفاظي در برابر جرم و بزه )از جمله بزه نسبت به زنان( عمل 
مي نمايد«. )ابوانزتي، 64: 1383(از سوي ديگر اباحه گري و بي قيدي نسبت به مذهب و عدم پايبندي 
كامل نسبت به فرهنگ و آموزه هاي ديني و در يک كالم بحران معنويت و اخالق، عامل قوي براي 
بزه ديدگي زنان و انجام رفتار خشونت آميز عليه آنان است. اين در حالي است كه دين، رفتار هاي 
احترام آميز، محبت و عطوفت نسبت به زنان را سفارش مي كند. اين نگرش كه زنان موجودات 
طفيلي و فروتر از مردان بوده و مستحق هر نوع رفتار خشني هستند در دين اسالم مذموم و ناپسند 
شمرده مي شود. در متون ديني و كالم ائمه، نمونه هاي فراواني يافت مي شود كه به بررسي مقام زن 

پرداخته اند و توصيه به خوش رفتاري با زنان نموده و خشونت عليه آنان را باز داشته اند. 

ب.	تدابير	حمايتی	كيفری
يکي از مواردي كه در بحث پيشگيري از بزه ديدگي زنان تاثير فراواني خواهد داشت تمسک به 
قدرت قانون گذار است؛ در اين جا قانون گذار می تواند ميزان مراجعه زنان به عنوان بزه ديده به نظام  

عدالت كيفری را تقليل دهد. 
اهميت قانون گذاری در بهبود شرايط زنان از آن جهت است كه به دليل  عجين شدن قوانين با 
تمام جنبه های زندگی فردی و اجتماعی شهروندان، به  طور قطع، آنان سرنوشت خود را مرهون 
رويکرد قانون گذار می دانند، زيرا انديشه قانون گذار تبلوری از انديشه اكثريت جامعه ای است كه 

ايشان را به  عنوان نمايندگان خود برگزيده اند. 

نتيجه	گيری
هر جامعه اي جهت بقا و استمرار نظام حيات بشري خود، اقدام به اتخاذ كنش ها و واكنش هائي در 
قبال فعل و ترک فعل هاي ناقض هنجار هاي حقوقي و اجتماعي مي نمايد. براساس اين پيش فرض، 
محرز و مسلم است كه تکليف هر نظام حقوقي است تا در راستاي مبارزه با پديده ی ناهنجار 
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نقض حقوق برخي از افراد بالقوه آسيپ پذير تر اجتماع مبادرت به تنظيم و اعمال تدابير و اقدامات 
پيشگيرانه در مقابل اعمال ناهنجار و آسيب زا به آنان بنمايد. بعضی طبقات همچون زنان به دليل 
عوامل خاص زيست شناختی و اجتماعی، پيش زمينه و استعداد قبلی برای بزه ديده واقع شدن دارندو 
براساس معيار هاي خاصي كه جرم شناسان ارائه نموده اند جزء بزه ديدگان با درجه ی آسيب پذير ي 
شديد قرار دارند. بزه ديدگي زنان عالوه بر آن كه بر سالمت جسمي و رواني بزه ديده اثرات نامطلوبي 
به قربانيان غيرمستقيم جرم  نيز  آنان را  نيز مي شود و  افراد اجتماع  باقي مي گذارد دامنگير ساير 
تبديل مي كند و در درازمدت باعث افزايش ترس از جرم و نگراني از قرباني شدن در آن ها شده 
و زندگي آنان را در هاله اي از ترس و ترديد فرو مي برد. عالوه بر اين به دليل باال بودن رقم سياه 
بزه كاری و نامکشوف بودن خشونت عليه زنان در بسياری از موارد، ضريب بزه ديدگی زنان به 
شدت افزايش مي يابد. در اين راستا اولين عملکرد پويای جلوه های سياست جنائی  حمايت گرايانه 
از زنان بزه ديده، حمايت غيركيفري است كه با لزوم بسترسازی هرچه سريع تردر زمينه های فرهنگی، 
ترويج ارزشهاي ديني و اخالقي و اصالح آداب و رسوم اجتماعي، تعادل سازی جنسی اجتماع و 
نهادينه ساختن مبارزه با خشونت، با گذر زمان زمينه حركتی همه جانبه فراهم می گردد كه در آن، 
حضور ملموس و فعاالنه ی قوای سه گانه  نيز مشهود خواهد بود و البته در اين ميان تالش خود زنان 
سهمی مضاعف در سرعت بخشيدن به اين حركت مثبت دارد. مضافاً آن كه قانون گذار با اتخاذ يک 
سياست كيفری افتراقی در حمايت از زنان با جرم انگاري ويژه رفتار هاي آسيب زا نسبت به آنان و 
تشديد كيفر بزه كارانی كه بزه ديدة آن ها يک زن است، مي تواند از بزه ديدگي زنان پيشگيري نمايد. 
قانون گذار ايران تا حدودي توانسته برخي رفتار هاي آسيب زاي زنان را مورد جرم انگاري افتراقي 
قرار دهد و حمايت خويش را نسبت به زنان اعالم نمايد. اما در خصوص تشديد مجازات در 
مواردي كه زن، بزه ديده مي باشد در قانون ما ماده اي پيش بينی نشده است. در پايان، اين نکته قابل 
ذكر است كه درسياست جنائي اسالم به منظور حمايت از اساسي ترين حق بزه ديده )حق حيات( 
و جبران خسارت او و در نهايت، حفظ نظم عمومي و عدالت اجتماعي، سازوكارهاي بي بديلي در 
عرصه نظام حقوقي ارائه شده است كه اگر راهکارهای پيشگيرانه در اسالم به عمل نزديک شود 
می توان به  جرأت ادعا كرد كه نه تنها مبارزه با خشونت عليه زنان بلکه اصوال مبارزه با خشونت گری 
و حمايت از شهروندان در برابر بزه ديدگی به يک هنجار اجتماعی  و نيازی نشئت گرفته از وجدان 
عمومی جامعه مبدل خواهد شد؛به خصوص كه جامعه ی ايران با برخورداری از ارزش های مذهبی 
و تأكيد بر شايسته ساالری  غيرجنسيتی، استطاعت تاريخی، دينی و اجتماعی الزم را جهت رسيدن 
به  چنين مقصدی دارا بوده و تنها با اندكی همت عمومی و ياری متقابل نهادها در ايجاد سياست 
جنائی تقنينی، قضائی، اجرائی و البته مشاركتی می توان  چهره ی روشنی از اسالم را كه آرمانی جز 

عدالت خواهی ندارد در جامعه جهانی  به تصوير كشيد. 
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اعظم	السادات	دانشخواه	

ارزیابی جرم مزاحمت تلفنی در سياست كيفری ایران

-كارشناس	ارشد	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی	دانشگاه	تهران

تکنولوژی  پيدايش  اهداف  از  يکی 
دنيای  در  آن  روزافزون  پيشرفت  و 
و  آسايش  آوردن  فراهم  امروز، 
افراد  تمامی  بيش تر  هرچه  آرامش 
حاليست  در  اين  و  است؛  جامعه 
آن  از  صحيح  استفاده  عدم  كه 
و  آسايش  سلب  موجب  می تواند 
امنيت عمومی و حتی نقض حريم 
جمله  از  گردد.  ديگران  خصوصی 
پيشرفت های صورت گرفته در اين 
راستا، گسترش شبکه های مخابراتی 
اولين  برای  تلفن  است.  رايانه ای  و 
بار در سال 1265 ه. ش وارد ايران 
پيدا  گسترش  روز  به  روز  و  شد 
ارتباطات  برای  كه  وسيله  اين  كرد. 

گاهی  می باشد،  ضروری  و  سريع 
بازيچه ای می گردد در دست افرادی 
مورد  را  اشخاص  آن  بوسيله ی  كه 
اذيت و آزار قرار داده و باعث سلب 
كه  می شود؛  آنان  امنيت  و  آسايش 
البته در برخی موارد اين مزاحمت ها 
قتل  مانند  هولناكی  نتايج  به  منجر 

می گردد. 
قانون گذار ايران در پی افزايش 
دهه  در  تلفنی  مزاحمت های  ميزان 
قرار  توجه  مورد  را  رفتار  اين   ،70
است؛  نموده  جرم انگاری  و  داده 
اما همان طور كه می دانيم در دهه ی 
مخابراتی  پيشرفت های  با  كنونی 
انواع  گسترش  و  گرفته  صورت 

مانند:  مخابراتی،  و  تلفنی  ارتباطات 
پيامک و فکس و... به نظر می رسد 
كه ماده واحده قانون اصالح تبصره 
شركت  تأسيس  قانون   41 ماده   2
و   1366 مصوب  ايران  مخابرات 
مجازات مقرر در ماده ی 641 قانون 
ديگر   ،1375 مصوب  تعزيرات 
تنهايی  مذكوربه  جرم  پاسخگوی 
نمی باشد. لذا در اين مقاله بر آنيم تا 
با شرح مختصری از جرم مزاحمت 
اول  بخش  در  مخابراتی  و  تلفنی 
بازنگری  و  پيشگيری  لزوم  و 
بخش  در  مذكور  جرم  درمجازات 
و  ارزيابی  مورد  را  جرم  اين  دوم، 

پژوهش قرار دهيم. 

مقدمه

بخش	اول-	كليات
1-1(	تاريخچه

تلفن دومين فنّاوری مخابرات پس از تلگراف است، كه حدوداً 12 سال پس از اختراع وارد ايران 
شد و برای نخستين بار دردستگاه دولتی ايران درعصر ناصری به راه افتاد. رسيدگی به امور تلفن تا 
1308 به عهده وزارت فالحت و تجارت و فوايد عامه بود، ولی به سبب تخطِی بعضی از مؤسسات 
تلفنی از آن سال با تصويب نامه ای، رسيدگی به امور تلفن و شکايات مشتركين به وزارت پست و 
تلگراف واگذار شد و نام وزارتخانه نيز به وزارت پست و تلگراف و تلفن تغيير يافت. باتوسعه 
آخرين  آغازشد.  درايران  ديجيتال،  ازسيستم های  استفاده  درسال 1368  دردنيا،  مخابرات  فنّاوری 
فنّاوری صنعت تلفن، تلفن سيار)موبايل / همراه( است كه درسال 1373 شبکه آن درايران دايرشد. 1

1. http: //hamshahrionline. ir/details/60897
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با اختراع تلفن وگسترش اين وسيله ی ارتباطی، اعمال خالف هنجاری درجامعه شکل گرفت 
و برخی از افراد با سوءاستفاده ازاين وسيله به فکر آزار و اذيت مردم افتادند. در دهه 70 افزايش 
گزارش اعتراض های مردمی، قانون گذار را برآن داشت كه اين عمل را برای اولين بار درزمره ی 
جرايم احصا كند. اين شدكه درسال 1375 وبه موجب كتاب پنجم قانون مجازات اسالمی اين عمل 

مورد جرم انگاری قرار گرفت. 
1-2(	مفهوم	مزاحمت	تلفنی

براساس ماده واحده قانون اصالح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 
سال1366: »هركس وسيله ی مخابراتی در اختيارخود را وسيله ی مزاحمت ديگری قراردهد يا با 
عمد و سوءنيت ارتباط ديگری را مختل كند برای بار اول پس از كشف، ارتباط تلفنی او به مدت 
يک هفته همراه با اخطاركتبی قطع وتجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينه های مربوطه خواهد بود. 
برای بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار كتبی قطع و تجديد ارتباط مستلزم 
پرداخت هزينه های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بارسوم شركت، ارتباط تلفنی وی 
را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن نموده و وديعه مشتری را پس از تسويه 

حساب مسترد خواهد نمود«. 
هم چنين ماده 641 تعزيرات از قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 مقرر می داردكه: »هرگاه 
كسی به وسيله تلفن يا دستگاه های مخابراتی ديگر برای اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد عالوه بر 

مجازاتهای خاص شركت مخابرات، مرتکب به حبس از يک تا شش ماه محکوم خواهد شد«. 
مزاحمت در لغت به معنای، زحمت دادن و رنج رسانيدن است.2 بنابراين اگر كسی با استفاده 
از تلفن يا ساير وسايل مخابراتی، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقيقی يا 
حقوقی، موجبات اذيت و آزار و سلب آسايش طرف ديگر را فراهم آورد، مرتکب جرم مزاحمت 

تلفنی گرديده است. 
1-3(	اركان	تشكيل	دهنده	ی	جرم	مزاحمت	تلفنی

برای اين كه رفتاری جرم تلقی گردد، وجود سه ركن قانونی، مادی و روانی و هم چنين شرط تقارن 
و هم زمانی ركن مادی با ركن روانی ضروری می باشد.3 لذا برای اين كه بتوانيم شخصی را كه موجب 
مزاحمت تلفنی گرديده، تحت تعقيب كيفری قرار داده، محکوم و مجازات نماييم؛ بايد شرايط و 
كيفيات مقرر در قانون وجود داشته باشد. درذيل عناصر تشکيل دهنده ی جرم مزبور را به طور 

جداگانه بررسی می كنيم: 

2. معين، محمد، فرهنگ فارسی يک جلدی، گردآورنده: عزيزاهلل عليزاده، تهران، انتشارات راه رشد، 1385، چ سوم، ص 1339
3. شمس ناتری، محمد ابراهيم و ديگران، قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی كنونی، تهران، نشر ميزان، 1392، چ اول، ج اول، 

ص 22
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1-	ركن	قانونی
آنچه مسلم است، تا زمانی كه قانون گذار رفتاری را اعم از فعل يا ترک فعل جرم نشناسد و برای آن 
مجازات تعيين نکند، افعال انسان مباح می باشد. لذا برای تحقق جرم و صدور حکم مجازات، نياز 

به نص صريح قانون گذار داريم.4
همان طور كه قباًل اشاره شد، ركن قانونی جرم مزاحمت تلفنی، ماده 641 تعزيرات از قانون 
مجازات اسالمی مصوب سال 1375 و هم چنين ماده واحده قانون اصالح تبصره 2 ماده 14 قانون 
تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب سال 1366 می باشد. از جمله نکاتی كه در رابطه با اين ركن 

به نظر می رسد اين است كه: 
الف( قانون گذار با به كار بردن واژه ی  "اشخاص" در متن ماده 641 قانون تعزيرات، بزه ديده از 
جرم را، اعم از شخص حقيقی و حقوقی در نظر گرفته است. بنابراين اگر فردی با اورژانس تماس 
بگيرد و با گزارش خالف واقع، درخواست كمک كند و در نتيجه باعث اعزام نيروهای فوريت 

پزشکی به محل گردد، مرتکب جرم مزاحمت تلفنی شده است. 
ب( هر گونه دستگاه مخابراتی می تواند به عنوان وسيله ی ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گيرد 
و اين تنها به دستگاه تلفن اختصاص پيدا نمی كند. لذا استفاده از دستگاه هايی مانند فکس يا ارسال 

پيامک به وسيله تلفن همراه و... را نيز شامل می شود. 
2-	ركن	مادی	

انديشه ی مجرمانه به تنهايی جرم نيست؛ بنابراين زمانی رفتار مرتکب اعم از فعل يا ترک فعل قابل 
مجازات خواهد بود كه عقيده و انديشه ی وی با توجه به شرايط مقرر در قانون و نيز احراز سوءنيت 

يا خطا، تظاهر خارجی و مادی پيدا كند.5
لذابرای تحقق اين جرم، رفتار فيزيکی خارجی مرتکب در ايجاد ارتباط لزومأ بايد به صورت 
رفتار غيرمتعارف بوده و انجام آن باعث ناراحتی و سلب آسايش شنونده يا گيرنده پيام شود. بنابراين 
ترک فعل نمی تواند تشکيل دهنده ركن مادی اين جرم باشد. يعنی هر كس با علم و اطالع از قصد 
ديگری مبنی بر ايجاد مزاحمت تلفنی برای شخص ثالث، اقدامی در جلوگيری از اين كار به عمل 

نياورد ترک فعل او باعث تحقق عنصر مادی نمی شود. 
هرگاه ايجاد مزاحمت تلفنی همراه با جرايم ديگری مانند: تهديد به قتل يا ضررهای نفسی يا 
شرفی و... باشد، مشمول ماده 669 قانون تعزيرات مصوب سال 75 بوده و مجازات تلفنی جداگانه 
ا. ت می باشد كه عنوان  م.  ماده 641 ق.  تلفنی مشمول  اعمال نمی شود.6 در صورتی مزاحمت 

4. اردبيلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر ميزان، 1392، چاپ سی ام، ويراست دوم، ج اول، ص 180
5. نوربهاء، رضا، زمينه ی حقوق جزای عمومی، تهران، كتابخانه گنج دانش، چ 21، 1387، ص162

6. زراعت، عباس، قانون مجازات اسالمی درنظم حقوقی كنونی، تهران، انتشارات ققنوس، چ چهارم، 1389، ص734



150

سال پنجم . شماره دهم . پاییز و زمستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

مجرمانه ی ديگری نداشته باشد. بنابراين اگر با هرگونه وسيله ی مخابراتی مانند تلفن، فکس، پيامک 
و... به شخصی توهين گردد؛ قواعد تعدد جرايم اعمال خواهد شد.7

3-	ركن	روانی
عالوه بر ركن روانی و مادی، بايد رفتار صورت گرفته ناشی از اراده ی مرتکب باشد. يعنی بين 
رفتار و شخص عامل، رابطه ی روانی )ارادی( وجود داشته باشد كه به آن ركن روانی يا معنوی 
گفته می شود. در تمامی جرايم اعم از عمدی و غيرعمدی اراده ی ارتکاب فعل وجود دارد و 
تنها انجام عمل ارادی است كه قانون گذار آن را قابل مجازات می داند. 8 جرايم عمدی، جرايمی 
هستند كه مرتکب جرم با قصد )سوء نيت( منّجز مجرمانه يعنی با خواستن انجام فعل يا ترک 
فعلی كه قانون گذار آن را منع كرده، اراده ی خود را عملی می سازد.9 سوء نيت يا قصد مجرمانه 
دارای درجاتی است كه از جمله می توان به سوء نيت عام و سوء نيت خاص اشاره كرد. سوء 
نيت عام يعنی علم و عمد در ارتکاب فعل مجرمانه و سوء نيت خاص به معنای خواست تحقق 

نتيجه جرم می باشد. 
در رابطه با جرم مزاحمت تلفنی، گفته شده؛ چون اين جرم مطلق به شمار می رود و به صرف 
تماس از جانب مرتکب محقق می گردد)حتی اگر سکوت نمايد(، در نتيجه داشتن سوء نيت عام 
كافی است و نياز به سوء نيت خاص نمی باشد. بنابراين اگر مرتکب جرم آگاه باشد و بداند كه رفتار 
غيرمشروع و ممنوعی را انجام می دهد، با توجه به قاعده ی جهل به قانون رافع مسئوليت نيست 
و اين كه همه ی افراد كشور پس از انتشار قانون عالم به آن فرض می شوند، صرف ادعای جهل 
به ممنوعيت عمل مزبور را نمی توان رافع مسئوليت كيفری مرتکب دانست. البته به نظر نگارنده، 
»مطلق« بودن اين جرم و عدم تصور »سوءنيت خاص« برای تحقق آن محل ترديد است. مضافًا 
اين كه مستفاد از رأی وحدت رويه شماره 721-90/4/21 كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد؛ تحقق 
اين جرم منوط به محقق شدن نتيجه است كه مناط اعتبار صالحيت رسيدگی قضايي به آن است. 
از اين رو به نظر مي رسد برای تحقق اين جرم وجود سوءنيت خاص، يعنی قصد ايجاد مزاحمت، 

ضروری است. 
 نکته ای را كه بايد در اين جا ياد آور شد اين است كه، مرتکب بايد در رفتار خود عامد بوده و 
قصد ايجاد مزاحمت داشته باشد. لذا اگر شخصی به طور مکرر شماره ای را بگيرد با اين تصور كه 
مربوط به يک اداره يا سازمان دولتی است و بر روی پيام گير آن، پيام های انتقاد آميز گذارد، عمل 

او مشمول ماده 641 ق. م. ا. ت نخواهد بود.10
7. همان، ص 683

8. گلدوزيان، ايرج، حقوق جزای عمومی ايران، انتشارات دانشگاه تهران، 1390، چ دوازدهم، ص 399
9. نوربهاء، رضا، پيشين، ص 176

10. مير محمد صادقی، حسين، جرايم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان، 1392، چ دوازدهم، ص 541
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بخش	دوم-	سياست	كيفری	و	صالحيت	رسيدگی	به	جرم	مزاحمت	تلفنی	در	
ايران

2-1(	مجازات	جرم	مزاحمت	تلفنی
الف-	جرم	مزاحمت	تلفنی	ساده

جرم مزاحمت تلفنی از جمله جرايمی است كه تعقيب متهم با شکايت شاكی آغاز می گردد اما با 
گذشت وی تعقيب متوقف نخواهد شد؛ زيرا مستفاد از ماده ی 104 قانون مجازات اسالمی مصوب 

1392، اين جرم از جرايم عمومی به حساب آمده و قابل گذشت نمی باشد. 
 ماده 641 ق. م. ا. ت چنين مقرر می دارد: »هرگاه كسی به وسيله ی تلفن يا دستگاه های مخابراتی 
ديگر برای اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد، عالوه بر مجازات های خاص شركت مخابرات، مرتکب 
به حبس از يک تا شش ماه محکوم خواهدشد«. منظور از مجازات های خاص كه در ماده به آن اشاره 
شده است، ماده واحده ی قانون اصالح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسيس شركت مخابرات می باشد كه 
اشعار می دارد: »هركس وسيله ی مخابراتی در اختيار خود را وسيله ی مزاحمت ديگری قرار دهد يا 
با عمد و سوء نيت ارتباط ديگری را مختل كند برای بار اول پس از كشف، ارتباط تلفنی او به مدت 
يک هفته همراه با اخطار كتبی قطع و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينه های مربوطه خواهد بود. 
برای بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار كتبی قطع و تجديد ارتباط مستلزم 
پرداخت هزينه های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم شركت، ارتباط تلفنی 
وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن نموده و وديعه ی مشتری را پس از 

تسويه حساب مسترد خواهد نمود«. 
همان طور كه مالحظه می شود، عالوه بر مجازات حبس تعزيری، در مرتبه ی اول ارتباط تلفنی 
مرتکب به مدت يک هفته قطع خواهد شد و با پرداخت هزينه ی مربوطه دوباره وصل می گردد. 
برای بار دوم مدت قطع تلفن سه ماه بوده كه با پرداخت هزينه های الزم و البته با تقاضای مشترک 
ارتباط تجديد خواهد شد؛ اما در مرتبه ی سوم به طور دائم خط تلفن قطع می گردد و وديعه مشتری 
بعد از كسر هزينه های متعارف مسترد خواهد شد. سؤاالتی كه در اين جا مطرح می شود اين است 
كه؛ مجازات قانونی اين جرم بعد از هر بار تکرار به چه نحو خواهد بود؟ آيا مشمول قواعد تکرار 

جرم قرار خواهد گرفت؟
بر اساس ماده ی 137 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392: »هر كس به موجب حکم قطعی به 
يکی از مجازات های تعزيری از درجه 1 تا 6 محکوم شود و از تاريخ قطعيت حکم تا... به حداكثر 
مجازات تا يک و نيم برابر آن محکوم می شود«. از آنجايی كه مجازات حبس تعزيری مقرر در 
ماده 641 قانون تعزيرات از قانون مجازات اسالمی مصوب 1375، طبق مندرجات ماده 19 ق. م. ا. 
مصوب 92، حبس تعزيری درجه 7 محسوب می گردد؛ لذا از شمول ماده 137 ق. م. ا مصوب 92 
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خارج بوده و نمی توان قواعد تکرار جرم را كه باعث تشديد مجازات می گردد، اعمال نمود و در 
نهايت دادگاه می تواند حداكثر حبس را )شش ماه( در نظر بگيرد. 

برخی از حقوق دانان علت تشديد مجازات مرتکب را از نظر ماهيّت جرايم، به تکرار جرم 
عام و خاص تقسيم نموده اند. بدين معنا كه اگر مجرم چند بار مرتکب جرم خاصی گردد )تکرار 
جرم خاص(؛ به علت آن كه عادت به ارتکاب جرم خاص پيدا كرده است و برای جامعه خطرناک 
می باشد، مجازات وی تشديد می شود. اما اگر مجرم مرتکب جرائم مختلفی شده باشد؛ به علت 
آن كه به طور كلی عادت به بزهکاری پيدا كرده است )تکرار جرم عام(، مجازات او تشديد می شود.11 
نکته ای كه در اين جا قابل توجه می باشد اين است كه؛ چطور می توان شخصی را كه چندين 
بار به ارتکاب جرم مزاحمت تلفنی دست زده و هر بار مجازات گرديده است اما متنبه نشده و باز 
عملش را تکرار می كند، برای جامعه خطرناک ندانست!آيا اين نمی تواند همان تکرار جرم خاص 
باشد كه مرتکب بدان عادت نموده است؟! از طرفی ديگر با توجه به ماده واحده ی شركت مخابرات، 
مالحظه می كنيم كه اين شركت، تکرار رفتار چنين مشتركانی را مورد توجه قرار داده و هر بار بر 
شدت عمل خود افزوده است و در نهايت با قطع دائم خط تلفن موردنظر، به تکرار اين عمل در 

مرتبه ی سوم پاسخ گفته است. 
قابل ذكر است كه، طبق آمار اعالم شده توسط معاون آمار و فن آوری اطالعات قوه قضائيه در 
نشست خبری اسفندماه 1392؛ جرم مزاحمت تلفنی با 11 هزار و 551 مورد برای اولين بار در بين 
10 اتهام اول، دركشور قرار گرفته و يک هزار و 883 مورد از آن منجر به صدور قرار مجرميت شده 
است. 12 هم چنين مدير روابط عمومی اورژانس كشور در رابطه با مزاحمت های تلفنی با اين مركز 
بيان داشته است كه 40 درصد تماس های مردمی با اورژانس، مزاحمت تلفنی می باشد. حتی در 
برخی شهرها مانند دزفول ميزان مزاحمت به 80 درصد هم می رسد. كه اين مسئله موجب مشکالت 
شنوايي براي كاركنان اورژانس، گيركردن مأموران در ترافيک و دير رسيدن به مأموريت هاي واقعي 
شده است. به گفته ی ايشان اين آمار مزاحمت ارتباطي با ميزان جمعيت شهرها ندارد؛ به طور مثال 

درشيراز، 97 هزار تماس مزاحمت تلفني در 6 ماهه ابتدايي سال در اورژانس ثبت شده است. 13
ناگفته نماند كه اگر يکی از جهات تخفيف مندرج در ماده 38 ق. م. ا مصوب 92 وجود داشته 
باشد، دادگاه می تواند براساس بند الف ماده 37 ق. م. ا مصوب 92 مجازات حبس تعزيری را از يک 
تا سه درجه تقليل دهد. به طور مثال طبق بند الف ماده 38 ق. م. ا مصوب 92، گذشت شاكی يا 
مدعی خصوصی يکی از جهات تخفيف به حساب آمده است؛ لکن اگر شاكی يا مدعی خصوصی 

11. شامبياتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد و ژوبين، 1388، چ سيزدهم، ج دوم، ص 469- 468
12. http: //www. mardomsalari. com/template1/News. aspx?NID=182284
13. http: //www. shafaf. ir/fa/news/245/
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گذشت نمايد، دادگاه می تواند مجازات حبس تعزيری مرتکب جرم مزاحمت تلفنی را تخفيف 
بدهد. حتی طبق ماده 39 ق. م. ا مصوب 92 دادگاه می تواند پس از احراز مجرميت و با تشخيص 
اين كه مجرم با عدم اجرای مجازات اصالح می گردد )كه از اين نظر می تواند سليقه ای عمل شود( 

و در صورت فقدان سابقه كيفری مؤثر وگذشت شاكی و... حکم به معافيت از كيفر صادر نمايد. 
حال سؤال اين است كه اگر شخصی در طی يک روز يا روزهای متوالی به طور مکّرر با 
مراكز خدمات عمومی مثل اورژانس يا آتش نشانی تماس گرفته و گزارش های خالف واقع بدهد 
وموجب مزاحمت و اخالل در كار اين مراكز گردد، آيا با اعمال مجازات در نظر گرفته شده در 
ماده 641 ق. م. ا. ت مصوب 1375، متنبه خواهد شد؟! به طور مثال براساس خبر انتشار يافته 
در مورخه ی 24 اسفند 1392، فردی در شهرستان قم1700 بار در طی روز با اورژانس 115 قم 
تماس گرفته و ايجاد مزاحمت تلفنی نموده است. 14 اگر در نظر بگيريم كه اين فرد دارای سابقه ی 
محکوميت به جرم مزاحمت تلفنی نمی باشد، يعنی بار اولی است كه مرتکب جرم مزاحمت تلفنی 
می گردد و اورژانس با طرح شکايت عليه مزاحم موجب تحت تعقيب و محاكمه قرار گرفتن وی 
می گردد، در اين حالت چون دفعه ی اول ارتکاب جرم مزاحمت تلفنی می باشد، شركت مخابرات 
براساس ماده واحده قانون اصالح تبصره 2 ماده ی 14 قانون تأسيس شركت مخابرات، يک هفته 
تلفن مرتکب را قطع خواهد كرد و با هزينه ای ناچيز دوباره خط تلفن وصل خواهد شد! عالوه 
بر آن با اثبات جرم در دادگاه مرتکب به مجازات حبس از 1 ماه تا 6 ماه محکوم خواهد گرديد. 
در اين جا اين سوال مطرح می شود كه بابت 1700 بار مزاحمت تلفنی با مركزی كه در راستای 
كمک رسانی و امداد به بيماران و مصدومان حوادث فعاليت می كند، آيا مجازات در نظر گرفته شده 

با تعداد دفعات وقوع جرم متناسب می باشد؟! 
اين نکته نيز قابل ذكر است كه با هر بار تماس تلفنی كه منجر به برداشتن گوشی تلفن گردد، 
حتی به صرف قطع كردن يا حرف نزدن، جرم مزاحمت تلفنی تحقق می يابد. حال آن كه اين فرد 

1700 بار مرتکب جرم مزاحمت تلفنی گرديده است!!!!!
ذكر اين مطلب نيز الزم است كه ماده ی 16- 222 قانون جزای فرانسه، مجازات شخصی را كه 
با ايجاد مزاحمت تلفنی، قصد برهم زدن آرامش خاطر طرف ديگر را دارد، 1 سال حبس و پرداخت 

جريمه ی نقدی 100/000 فرانک )در حال حاضر 1500 يورو( دانسته است.15
ب-	جرم	مزاحمت	تلفنی	توأم	با	جرايم	ديگر

گاهی ممکن است جرم مزاحمت تلفنی با جرايم ديگری نيز همراه باشد، كه در اين حالت قواعد 
مربوط به تعدد جرم اعمال می گردد. به طور مثال، شخصی ضمن ايجاد مزاحمت تلفنی، طرف 

14. http: //www. asriran. com/fa/news/315027
15. مير محمد صادقی، حسين، پيشين، ص 542
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مقابل را مورد توهين نيز قرار می دهد. مجازات جرم توهين اگر موجب حد قذف نباشد، طبق ماده 
608 ق. م. ا. ت مصوب 1375، تا 74 ضربه شالق و يا 50/000 ريال تا 1000/000 ريال جزای 
نقدی می باشد؛ كه از نظر شدت مجازات ها براساس درجه بندی ماده 19 ق. م. ا مصوب سال 92، 
مجازات درجه شش محسوب می گردد. همان طور كه قباًل نيز اشاره شد، مجازات مزاحمت تلفنی 
طبق ماده 641 ق. م. ا. ت مصوب 75، حبس تعزيری درجه هفت می باشد. لذا براساس درجه بندی 
مجازات ها در ماده 19 ق. م. ا مصوب 92، مجازات درجه شش شديدتر به حساب می آيد و از اين 
جهت در صورت ارتکاب جرم مزاحمت تلفنی توأم با توهين )در صورتی كه موجب حد قذف 

نباشد(، مرتکب به مجازات اشد براساس قواعد تعدد معنوی جرم محکوم می شود. 
همان طور كه می دانيم، قواعد تعدد جرم از باب تشديد مجازات اعمال می گردد؛ اما در اين جا 
مجازات حبس به شالقی كه می تواند از 1 تا 74 ضربه باشد يا جزای نقدی ناچيزی تبديل می شود! 
و به نظر نمی رسد مجازات فوق جنبه ی ارعابی و يا بازدارندگی داشته باشد. نکته قابل ذكر اين است 
كه ازنظر نوع مجازاتها، مجازات حبس نسبت به شالق و جزای نقدی شديدتر به حساب می آيد. 16
حال اگر توهين صورت گرفته موجب حد قذف باشد، در اين صورت براساس ماده ی 135 
ق. م. ا مصوب سال 92، قاعده ی جمع مجازات ها را خواهيم داشت. يعنی طبق ماده 250 ق. م. ا 
مصوب 92، حد قذف كه 80 تازيانه می باشد با حبس مقرر در ماده 641 ق. م. ا. ت مصوب 75 

جمع می گردد. 
البته اين نکته قابل ذكر است كه قسمت آخر تبصره ی ماده ی 135 ق. م. ا مقرر نموده است 
كه: »... اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به ديگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم 
می شود«. در اين حالت به نظر می رسد كه شخص مرتکب اگر با ايجاد مزاحمت تلفنی، به طرف 
مقابل توهين كند و قذف را به ديگری نسبت بدهد؛ مجازات اشد بين جرم مزاحمت تلفنی و توهين 

تعيين گرديده و با مجازات حد قذف جمع می شود. 
در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392، نهاد تازه ای با عنوان نهاد تعويق صدور حکم پيش 
بينی گرديد كه درقوانين ايران سابقه نداشته است. تعويق صدور حکم به معنای، حکم به معّلق شدن 
صدور حکم بعد از پايان دادرسی در دادگاه می باشد. 17 براساس ماده ی 40 ق. م. ا مصوب 92، 
دادگاه می تواند صدور حکم جرايم تعزيری درجه شش تا هشت را در صورت حصول شرايطی كه 
در ذيل ماده آمده است، به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد. لذا در رابطه با جرم مزاحمت 
تلفنی اين گونه به نظر می رسد كه اگر شرايط مندرج در ماده ی 40 ق. م. ا مصوب 92 موجود باشد، 
دادگاه می تواند صدور حکم مزاحمت تلفنی را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد كه پس 

16. شمس ناتری، محمد ابراهيم و ديگران...، پيشين، ص 87
17. همان، ص 135
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از گذشت مدت مذكور دادگاه براساس ماده ی 45 ق. م. ا مصوب 92، حسب مورد به تعيين كيفر 
يا صدور حکم معافيت از كيفر حکم خواهد داد. 

ناگفته نماند كه طبق ماده ی 46 ق. م. ا مصوب 92، دادگاه می تواند در صورت وجود شرايط 
مقرر برای تعويق صدور حکم، اجرای تمام يا قسمتی از مجازات جرايم تعزيری درجه سه تا 
هشت را مدت 1 تا 5 سال معلق نمايد. چنان چه شخصی كه اجرای مجازاتش معلق گرديده، در 
مدت تعيين شده توسط دادگاه مرتکب جرم ديگری نگردد و از دستورات دادگاه نيز پيروی نمايد، 
محکوميت درباره ی او اجرا نخواهد شد.18 به نظر می رسد كه اجرای مجازات جرم مزاحمت تلفنی 

در صورت حصول شرايط ماده ی 46 ق. م. ا مصوب 92، نيز قابل تعليق باشد. 
موجب  و  باشد  مقابل  برای طرف  هراس  ايجاد  با  توأم  تلفنی  مزاحمت  است  ممکن  گاهی 
صدمه ی بدنی يا مرگ شخص گردد. در اين حالت به نظر می رسد براساس ماده 510 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 92، مقررات راجع به قتل و صدمات جسمانی، اعم از عمدی و يا غيرعمدی، قابل 

اعمال است. 19
با توجه به موارد ذكر شده، مالحظه می كنيم، مزاحمتی به ظاهر كم اهميت و ساده می تواند در 
نهايت حتی منجر به قتل گردد. از ديگر موارد زيان بخش اين جرم در رابطه با مزاحمت های تلفنی 
با مراكز درمانی، آتش نشانی و... اين است كه بعد از تماس و دادن گزارش خالف واقع، نيروهای 
امداد به منطقه اعزام می شوند و ساعت ها در شلوغی و ترافيک گرفتار می گردند درحالی كه در همان 
موقع افرادی به طور واقعی نياز به كمک و امداد دارند اما نيروها برای مأموريت كاذبی اعزام شده اند. 
ذكر اين نکته نيز ضروری ست كه؛ جرم مزاحمت تلفنی حتماً نبايد از طريق تلفن ثابت صورت 
گيرد؛ بلکه اين جرم می تواند به وسيله ی ساير دستگاه های مخابراتی از جمله: تلفن همراه، نمابر 

و... نيز محقق گردد. 20 
2-2(	صالحيت	رسيدگی	كيفری	به	جرم	مزاحمت	تلفنی

صالحيت كيفری عبارت است از: »شايستگی و اختياری كه به موجب قانون برای مراجع جزايی، 
جهت رسيدگی به امور كيفری، واگذار شده است«. 21 صالحيت يا شايستگی مرجع رسيدگی كننده 

به طور معمول به سه شکل قابل تشخيص است. 
اول- صالحيت ذاتی مراجع كيفری است كه مقنن، مالک تعيين كننده ی آن را براساس نوع 
جرم، اهميت جرم ارتکابی و يا مجازات جرم واقع شده، قرار می دهد و از اين جهت صالحيت ذاتی 

18. اردبيلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر ميزان، 1389، چ بيست و يکم، جلد دوم، ص 240
19. مير محمد صادقی، حسين، پيشين، ص 542

20. زراعت، عباس، پيشين، ص 684
21. آخوندی، محمود، آيين دادرسی كيفری، تهران، سازمان جاپ و انتشارات، 1388، چ يازدهم، جلد دوم، ص 271
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مراجع رسيدگی كننده به جرائم ممکن است متفاوت باشد. 22
دوم- صالحيت محلی دادگاه رسيدگی كننده به جرم است كه براساس صدر ماده ی 310 قانون 
منتشر  روزنامه رسمی  در  مورخه 1393/2/3  در  )كه  كيفری مصوب 1392/12/4  دادرسی  آيين 
گرديده و براساس ماده ی 569 همين قانون بعد از شش ماه از زمان انتشار الزم االجرا می باشد(: 
»متهم در دادگاهی محاكمه می شود كه جرم در حوزه آن واقع شود«. بنابراين بعد از اين كه صالحيت 
ذاتی دادگاه كيفری معين گرديد؛ بايد مشخص شود كه از بين دادگاه های متعددی كه صالحيت ذاتی 
دارند كدام يک دارای صالحيت محلی نيز می باشد. لذا محل وقوع جرم، صالحيت محلی دادگاه 

رسيدگی كننده را براساس عنصر مادی آن تعيين می كند. 23 
سوم- صالحيت شخصی است كه مقنن با توجه به موقعيت شغلی يا سنی متهم، مرجع قضايی 
را تعيين می كند. 24 مانند جرائم اطفال كه طبق ماده ی 304 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 1392، 

در دادگاه اطفال و نوجوانان مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت. 
بايد گفت؛ طبق رأی  تلفنی  مزاحمت  به جرم  كننده  با صالحيت مرجع رسيدگی  رابطه  در 
يا  تلفن  به وسيله  اشخاص  برای  مزاحمت  بزه  »وقوع  مورخ 1390/4/21:  رويه ی 721  وحدت 
دستگاه های مخابراتی ديگر موضوع ماده 641 قانون مجازات اسالمی- منوط به آن است كه نتيجه 
آن كه مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراين در مواردی كه اجرای مزاحمت از يک حوزه 
قضايی شروع و نتيجه ی آن در حوزه قضايی ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه ی مزبور، محل 

وقوع جرم محسوب و مناط صالحيت دادگاه رسيدگی كننده نيز همين امر خواهد بود«. 
بنابراين اگر شخصی به قصد مزاحمت تلفنی ازيک حوزه قضايی مانند تهران با حوزه قضايی 
ديگر مانند تبريز تماس حاصل نمايد، محل وقوع جرم، جايی است كه نتيجه محقق گرديده است. 
در اين مثال، صالحيت رسيدگی به اين جرم بر عهده ی دادگاه كيفری تبريز است. حال اگر شخص 
موردنظر مرتکب چندين فقره جرم مزاحمت تلفنی در حوزه های مختلف قضايی گرديده باشد آنگاه 
براساس ماده ی 310 ق. آ. د. ک مصوب 1392، كه مقرر می دارد: »... چنان چه جرايم ارتکابی از 
حيث مجازات مساوی باشد، دادگاهی كه مرتکب در حوزه آن دستگير شود، به همه آن ها رسيدگی 
می كند. در صورتی كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهی كه ابتداء تعقيب در حوزه ی آن شروع 
شده است، صالحيت رسيدگی به تمام جرايم را دارد«، دادگاه حوزه ای كه مرتکب در آن دستگير 
گرديده يا در صورت عدم دستگيری، دادگاهی كه اول شروع به رسيدگی نموده است، صالح به 

رسيدگی می باشد. 

22. گلدوست جويباری، رجب، كليات آيين دادرسی كيفری، تهران، انتشارات جنگل، 1389، چ ششم، ص 133
23. خالقی، علی، آيين دادرسی كيفری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389، چ ششم، ص 277

24. گلدوست جويباری، رجب، پيشين، ص 135
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نتيجه	گيری:	
يکی از ويژگی های تعيين مجازات ها و اجرای آن ها، ايجاد ترس و هراس در مجرمان فعلی و 
هم چنين بزهکاران احتمالی آينده است. هم چنين دو هدف مهم از اجرای مجازات ها؛ يکی اصالح 
و تربيت بزهکار و در نتيجه پيشگيری از وقوع جرم و ديگری اجرای عدالت است. با توجه به 
مراتب پيش گفته به نظر می رسد كه ميزان مجازات مقرر در ماده ی 641 قانون مجازات اسالمی 
بخش تعزيرات مصوب 1375، نسبت به جرم مزاحمت تلفنی كه در حال حاضر براساس آمار اعالم 
شده توسط معاون آمار و فن آوری اطالعات قوه قضائيه، رتبه ی دهم جرايم را در كشور به خود 
اختصاص داده است، از جنبه ی بازدارندگی الزم برخوردار نبوده و بايد برای افزايش تأثير مجازات 
آن، عنصر قانونی اين جرم مورد بازنگری قرار گيرد. از آنجايی كه مقررات شركت مخابرات نيز 
در حال حاضر حتی با قطع دائم خط تلفن قابليت الزم، برای جلوگيری از ارتکاب مجدد اين جرم 
را ندارد، لذا توصيه می گردد كه با در نظر گرفتن جزای نقدی به ميزان قابل توجهی )مانند فرانسه 
كه مبلغ 15000 يورو را برای اين جرم در نظر گرفته است( بتوان از ارتکاب جرم مزاحمت تلفنی 

پيشگيری الزم را به عمل آورد. 
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بار  دو  واحدی،  جرم  ارتکاب 

محاكمه و مجازات كرد. 
محدود  مذكور،  قاعدة  اعمال 
بلکه  نمی باشد،  مجازات  مرحلة  به 

تعقيب  مرحله  يعنی  دادرسی،  روند 
می گردد.  شامل  نيز  را  محاكمه  و 
ديگری  عناوين  با  قاعده  اين  ضمناً 
محکوميت  مختوم،  امر  اعتبار  چون 
يا برائت قبلي در حقوق كشورهاي 
مختلف مورد توجه قرار گرفته است. 
شده،  ياد  قاعدة  توجيه  در 
و  فردی  منافع  حفظ  التزام  به 
استناد  اجتماعی  ضرورت های 
منافع  حفظ  جهت  از  جسته اند. 
و  مقام  به  توجه  به  می توان  فردی 
حيثيت انسانی و تضمين آزادی های 
هم چنين  و  دادرسی  جريان  در  او 
مرحلة  به  كيفری  دعوی  كه  زمانی 
و  است  رسيده  قطعی  و  نهايی 
اصالح  در  تاثيرگذاری  هم چنين 
مطمئن  كرد.  اشاره  فرد  تربيت  و 

موضوع  اين  به  نسبت  افراد  بودن 
صحيح  طور  به  كيفری  دعوی  كه 
و  حل  و  رسيدگی  قاطعيت  با  و 
طول  در  گاه  هيچ  و  شده  فصل 
زندگی به همان اتهام تحت تعقيب 
قرار نگرفته و سرنوشت و آينده او 
نخواهد  قرار  تغييرات  دستخوش 
گرفت. از طرف ديگر ضرورت های 
تکليف  كه  می نمايد  ايجاب  جامعه 
نهايی متهم از هر نظر معلوم شود. 
آراء  به  احترام  و  توجه  هم چنين 
آراء  از صدور  محاكم و جلوگيری 
نظم  از اخالل در  پرهيز  متهافت و 
قاعدة  كه  می نمايد  ايجاب  عمومی 
گيرد.  قرار  توجه  مورد  مذكور 
 201 ص  كيفری،  فرايند  »خزانی، 

و 401«

مفهوم	و	شرايط	اعمال	قاعده
منظور از قاعده ی منع محاكمه و مجازات مجدد آن است كه، اگر كسی در يک دادگاه صالح 
كيفری »ملی يا بين المللی« با توجه به اتهام وارده به وی، محاكمه شده و حکم قطعی »محکوميت 
يا تبرئه« نسبت به وی صادر گردد، ديگر نمی توان او را به همان اتهام مجدداً محاكمه يا مجازات 
كرد. در خصوص اعمال اين قاعده، عمل ارتکابی شخص كه مبنای محاكمه بوده، بايستی واحد 
به  باشد.  متفاوت  آن در كشورهای مختلف  عناوين مجرمانة  كه  نمی نمايد  تفاوتی  باشد، حال 
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عبارت ديگر، ممکن است عمل واحد در كشورهای مختلف عناوين جزايی متفاوتی داشته باشد 
كه اين موضوع باعث نمی شود كه قاعدة يادشده اعمال نگردد، ولی اگر اعمال ارتکابی متعدد و 
متفاوت باشند، چنين شخصی به اتهام عملی كه محاكمه نشده، قابل محاكمه و مجازات خواهد 

بود. 
قاعدة منع محاكمه و مجازات مجدد نسبت به احکامی كه از دادگاه ها صادر می شوند و در 
اثر عدم اعتراض يا پس از تجديدنظرخواهی در مرجع باالتر قطعی می شوند، قابليت اجرا خواهد 
نمايد،  تعقيب صادر  يا موقوفی  تعقيب  منع  قرار  قبيل،  از  نهايی  قرار  داشت. دادسرا ولو آن كه 
مشمول اين قاعده نخواهد شد، هر چند پس از اعتراض ذينفع به قرار صادره مراتب به دادگاه 
ارسال و در آن مرجع قطعيت يابد. علت نپذيرفتن قاعدة مذكور در دادسرا به خاطر آن است كه 
رسيدگی در دادگاه تابع تشريفات خاصی است كه بايستی مراعات شود. به عنوان مثال طرفين 
دعوی در محکمه، حق حضور و دفاع در محاكمة علنی و حق انتخاب وكيل را دارند، از اتهام 
و اوراق پرونده كاماًل اطالع دارند، و می توانند در صورت لزوم از شهود سؤال نمايند. ولی در 
دادسرا اصول و تشريفات رعايت نشده و دادسرا اصوالً خود را موظف به رعايت مراتب فوق 

نمی داند. 
قاعدة منع محاكمه و مجازات مجدد در صورتی قابليت اعمال را خواهد داشت كه حکم 
قطعی صادر شده باشد. در نتيجه، چنان چه پرونده ای در حال رسيدگی باشد، و هنوز به مرحلة 
قطعيت حکم نرسيده باشد، هرچند كه دادگاه بدوی نيز رأی خود را صادر نموده و پرونده در 
جريان تجديد نظرخواهی باشد، اين قاعده اعمال نمی گردد. بنابراين برخالف نظام حقوق كيفری 
داخلی، در نظام بين المللی، اعمال قاعدة منع محاكمه و مجازات مجدد فقط محدود به موردی 
است كه حکم قطعی صادر شده باشد. الزم به ذكر است در خصوص ديوان بين المللی كيفری 
به رسيدگی كرده  اگر دولت های عضو ديوان شروع  به عبارت ديگر،  متفاوت است.  وضعيت 
باشند، ديوان رسيدگی نخواهد كرد و چنان چه، ديوان شروع به رسيدگی كرده باشد، دولت های 
عضو بايستی همکاری الزم را معمول تا هم زمان رسيدگی توامان صورت نپذيرد. »ماده 17 و 
فصل 9 اساسنامه ديوان« »حبيب زاده، محمد جعفر، اردبيلی، محمدعلی و جانی پور، مجتبی، 

قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد در حقوق كيفری بين المللی، صص 74-47«
قاعدة منع محاكمه و مجازات مجدد، تشابهاتی با امر محکوٌم بها در حقوق داخلی دارد. نقطة 
ارتکابی(،  اتهام )عمل  اشتراک آن ها در برخی از شرايط، مانند شخص متهم، وحدت موضوع 
صدور حکم قطعی، باعث می گردد، قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد همان امر محکوٌم بها در 
عرصة بين المللی تلقی گردد. »خالقی، علی، محتوا و جايگاه قاعده منع محاكمه مجدد در حقوق 
جزای بين الملل و ايران، ص 415-420« ولی تفاوتی كه بين اين دو موضوع وجود دارد اين 
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است كه: امر محکوٌم بها، تاكيد ی است بر احترام گذاشتن و اعتبار دادن به احکام قضايی توسط 
مراجع داخلی، ولی در قاعده ی منع محاكمه و مجازات مجدد، تاكيد بر رعايت حقوق بشری افراد 

و خودداری از تکرار محاكمه و مجازات برای جرم واحد است. 
قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد هم در مورد محاكمه و تبرئه قطعی و هم در خصوص 
محکوميت قطعيت يافتة متهم و اجرای مجازات نسبت به وی، قابليت اعمال را خواهد داشت. 
در خصوص شخصی كه محاكمه شده و در نهايت تبرئه شده و اين رأی صادره به قطعيت رسيده 
باشد، در اين حالت »منع محاكمة مجدد« كاربرد خواهد داشت. اما چنان چه اقدامات صورت 
گرفته نسبت به متهم، صرفًا جهت رهانيدن شخص از مسئوليت كيفری و يا عدم تعيين كيفر 
نداشته و محاكمه و  معنايی  يادشده،  قاعدة  اعمال  اين حالت  در  باشد،  مناسب صورت گرفته 
اعمال مجازات مجدد وی بالمانع می باشد، كه در اين صورت ميزان تحمل مجازات گذشته، قابل 

احتساب خواهد بود و از مجازات تعيين شدة جديد كسر خواهد شد. 

قاعدة	منع	محاكمه	و	مجازات	مجدد	در	اسناد	حقوق	بشر		
با بررسی اسناد حقوق بشر مالحظه می گردد، اين قاعده مورد پيش بينی قرار گرفته است. براساس 
بند 7 مــادة 14 ميثاق حقـوق مدني و سياسي: »هيچ كس را نمي توان به خاطر جرمي كه براساس 
قانون و آيين دادرسي هر كشور به صورت نهايي به ارتکاب آن محکوم شده يا از آن برائت يافته 
مجدداً مورد محاكمه و مجازات قرار داد« هم چنين در بند 1 ماده 4 پروتکل شماره 7 كنوانسيون 
يعنی  ديگر،  كنوانسيون  سه  در  است. ضمنًا  گرفته  قرار  توجه  مورد  عينًا  فوق،  مطلب  اروپايي 
موافقتنامه شنگن 1990، كنوانسيون شورای اروپا 1970 و كنوانسيون بروكسل 1987، در موادی 
تقريبًا مشابه، به اين قاعده پرداخته شده است. »رضوی فرد، حقوق بين الملل كيفری، ص23-
22« در همين راستا و در بند 4 ماده 8 كنوانسيون آمريکايي، تنها درخصوص احکام برائت چنين 
مقرر داشته است: »متهمي كه به موجب يک حکم غيرقابل استيناف برائت يافته نبايد به خاطر 
همان اتهام دوباره مورد محاكمه واقع شود«در اساسنامه ديوان كيفری بين المللی در راستای قاعدة 
منع محاكمه و مجازات مجدد، مقررات مفصلی پيش بينی شده است. در اين راستا، سه حالت 

ممکن است پيش آيد: 
اول: منع محاكمه ی مجدد متهمی كه قباًل در دادگاه بين المللی محاكمه شده، در همان دادگاه 
دادگاه  در  قباًل  كه  جرمی  با  ارتباط  در  نمی توان  را  هيچ كس  ماده20،  بند1  مطابق  بين المللی. 
كيفری بين المللی به خاطر آن محاكمه و در نتيجه محکوم يا تبرئه شده است، مجدداً در همان 
دادگاه محاكمه كرد. استثنای وارده بر اين اصل در ماده 84 اساسنامه، تحت عنوان اعاده دادرسی، 

پيش بينی شده است. 
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دوم: منع محاكمه مجدد متهمی كه قباًل در دادگاه بين المللی محاكمه شده، در ساير دادگاه ها. 
بند 2 ماده 20، محاكمه ی مجدد متهمی را كه به خاطر ارتکاب يکی از جرايم مندرج در ماده 5 
اساسنامه در دادگاه بين المللی محاكمه و محکوم يا تبرئه شده، در ساير محاكم، از جمله محاكم 
داخلی كشورها، ممنوع كرده است. البته اگر ديوان شخص محاكمه شده را مثاًل به خاطر فقدان 
قيد خاص »از بين بردن تمام يا بخشی از گروه ملی، قومی، نژادی يا مذهبی« از اتهام نسل كشی 
تبرئه نمايد، محاكمه وی به اتهام جرايم عادی مثل قتل يا ايراد جراحت شديد در محاكم ملی 

بالمانع خواهد بود. »ميرمحمدصادقی، دادگاه كيفری بين المللی، ص 54 و 55«
سوم: منع محـاكمه متهمی كه قباًل در ساير دادگاه ها محاكمه شده، در دادگاه بين المللی. مطابق 
بند 3 ماده 20 اساسنامه، اگر كسی به خاطر ارتکاب يکی از اعمال مندرج در مواد 6، 7 و 8 
اساسنامه در دادگاهی مجرم شناخته شده باشد، وی را نمی توان در دادگاه كيفری بين المللی برای 
همان رفتار مورد محاكمه قرار داد، مگر آن كه دادرسی دادگاه مذكور به منظور رهانيدن شخص 
از مسئوليت كيفری بين المللی انجام شده يا به طور مستقالنه و بی طرفانه و با قصد جدی اجرای 
عدالت نسبت به وی صورت نگرفته باشد. »مير محمد صادقی، اعتبار امر مختومه در اساسنامه 

دادگاه كيفری بين المللی، ص 90«
فردي  اتهام  به  بين المللي  دادگاه  چنان چه  فوق،  حالت  سه  در  بيان شده  موارد  به  توجه  با 
رسيدگي و حکم مقتضي صادر نمايد، دادگاه هاي ملي مجاز به تعقيب مجدد متهم نسبت به همان 
عمل نيستند. بر عکس، هرگاه دادگاه ملي مبادرت به صدور حکم نمايند ولی دادگاه بين المللی 
تشخيص دهد، رسيدگی صورت گرفته مطابق مقررات بين المللی نبوده است، حق تعقيب مجدد 

را خواهد داشت دارد. »همان، ص 87-90«
 10 »ماده  يوگسالوی  برای  بين المللی  كيفری  دادگاه  اساسنامه ی  در  مقررات  همين  شبيه 
اساسنامه« و اساسنامه دادگاه كيفری بين المللی برای روآندا »ماده 9 اساسنامه« نيز پيش بينی شده 
است. اين اساسنامه ها رعايت قاعده ی منع محاكمه و مجازات مجدد به وسيله دادگاه های ملی 
و بين المللی را پيش بينی نموده و تصريح دارند كه، تعقيب و محاكمه به وسيله دادگاه بين المللی 
مانع تعقيب و محاكمه مجدد به وسيله دادگاه ملی می شود، ولی تعقيب و محاكمه به وسيله دادگاه 
ملی در دو مورد مانع از محاكمه و صدور حکم به وسيله دادگاه بين المللی نمی شود. اين دو مورد 
عبارتند از: 1 - دادگاه ملی عمل ارتکابی را در قالب يکی از عناوين مجرمانه در حقوق داخلی 
توصيف و در اين راستا حکم صادر كرده باشد، در حاليکه موضوع مطروحه از مصاديق عناوين 
مجرمانة بين المللی است. 2 - جريان رسيدگی در دادگاه ملی، با بی طرفی و استقالل توأم نبوده 
و به منظور مصون داشتن متهم از مسئوليت كيفرِی بين المللی، صورت پذيرفته و يا تعقيب امر 
موردنظر با دقت و كوشش الزم توأم نبوده باشد. الزم به ذكر است كه به علت تعدد تعقيب در دو 
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مورد اخير و با توجه به عدالت طلبی در حقوق جزای بين الملل، بنا به تصريح قسمت اخير مواد 
گفته شده، هر دو دادگاه بين المللی يادشده موظف شدند، ميزان مجازاتی كه قباًل توسط دادگاه 
ملی برای همان شخص و به خاطر همان عمل تعيين و به مرحلة اجراء درآورده است را محاسبه 

و مورد لحاظ قرار داده و آن را از ميزان مجازاتی كه تعيين می نمايد، كسر نمايند. 
امروزه در تشخيص حقوق و آزادی های افراد نمی توان صرفًا به متون و منابع داخلی اكتفا 
كرد، بلکه بخش عمده ای از اين حقوق و آزادی ها، در اسناد بين المللی يا منطقه ای يافت می شوند. 
در حال حاضر دولت های مترقی و انديشمندان، منابع حقوق و آزادی های اساسی افراد را به دو 
بخش ملی و فراملی تقسيم می نمايند و هر دو بخش را به طور يکسان مورد مطالعه وارزيابی و 
استناد قرار می دهند. قوانين و رويه قضايی اين دولت ها به گونه ای است كه به ويژه در موارد 
مشاهدة مغايرت ميان مقررات ملی و مفاد متون و منابع فراملی، به سادگی مقررات ملی خود را 
به نفع الزامات فراملی ناديده می گيرند. به عنوان نمونه، اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی فرانسه 
از قوانين و مقررات داخلی  بين المللی و منطقه ای را برتر  اعتبار اسناد  اكتبر 1958،  مصوب 4 
می شمارد. ديوان اروپايی حقوق بشر، محاكم ملی را از اجرای مقررات داخلِی مغاير با احکام و 
يا عهدنامه های بين المللی، بازداشته است. از نظر اين ديوان، محاكم ملی مکلفند، منافع افراد را كه 
در نتيجه عدم توجه به يک قاعدة قابل اجرای بين المللی يا منطقه ای به خطر افتاده، حفظ كنند. 
رويه قضايی و دكترين دولت های عضو جامعه اروپا از اين راه حل استقبال و حمايت می نمايند. 

»خزانی، فرايند كيفری، ص 102 و 104«

پيشينه	ی	تقنينی	قاعدة	منع	محاكمه	و	مجازات	مجدد	در	ايران	
اين قاعده در حقوق ايران اولين بار در سال 1352 مورد شناسايی قانون گذار قرار گرفت. مطابق 
بند »ه« ماده 3 قانون مجازات عمومی: »در غير موارد مذكور در بندهای »ج« و »د« هر ايرانی كه 
در خارج از ايران مرتکب جرمی شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايی ايران  مجازات 

خواهد شد مشروط به اين كه: 
1 - حداكثر مجازات جرم به موجب قانون ايران بيش از يک سال حبس باشد. 

2 - عمل به موجب قانون محل وقوع جرم باشد. 
3 - در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا در صورت محکوميت مجازات كاًل يا 

بعضًا درباره او اجرا نشده باشد. 
4 - به موجب قانون ايران و قانون محل وقوع جرم موجبی برای منع يا موقوف شدن تعقيب 

يا عدم اجرای مجازات يا اسقاط آن نباشد.«. 
همان طوريکه مالحظه می گردد، قانون گذار قاعدة عدم محاكمه و مجازات مجدد را در بند 3 
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به صراحت پذيرفته است. در اين قاعده سه شرِط ارزش تعقيب، مجرميت متقابل و عدم موارد 
منع و يا موقوفی تعقيب مورد پيش بينی قرار گرفت. 

در قانون راجع به مجازات اسالمی 1361، ذكری از پذيرش قاعدة منع محاكمه و مجازات 
مجدد، به ميان نيامده و فی الواقع قانون گذار گام به عقب برداشته است. همين روية ناصواب در 
قانون مجازات اسالمی 1370 تکرار می گردد و حتی قانون گذار پا را فراتر گذاشته، اجازة محاكمه 
و مجازات مجدد را به موجب مادة 7 تجويز می نمايد. مطابق اين ماده، »عالوه بر موارد مذكور در 
ماده 5 و 6 هر ايراني كه در خارج ايران مرتکب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين 
جزائي جمهوري اسالمي ايران مجازات خواهد شد.« همان طوريکه مالحظه می گردد، قانون گذار 
درخصوص منع محاكمه و مجازات مجدد، ذكری به ميان نمی آورد، و همين كه عمل ارتکابی از 
سوی يک فرد ايرانی در خارج از كشور مطابق قوانين ايران جرم باشد، شخص مرتکب مطابق 
قوانين ايران محاكمه و مجازات می گردد، چه رفتار ارتکابی شخص در آن محل جرم باشد يا 
اين كه در  يا  باشد، و  نداشته  يا  باشد  را داشته  تعقيب  ارزش  ارتکابی  رفتار  اين كه  يا  نباشد، و 
صورت جرم بودن در محل وقوع محاكمه و مجازات شده يا نشده باشد، يا مورد از موارد موقوقی 

تعقيب يا منع تعقيب باشد يا نباشد، در هر حال مطابق قوانين ايران قابل تعقيب خواهد بود. 

قاعدة	منع	محاكمه	و	مجازات	مجدد	مطابق	قانون	مجازات	اسالمی	1392
هر چند قانون گذار در مادة 5 قانون مجازات اسالمی 1392 به نوعی نفی قاعدة منع محاكمه و 
مجازات مجدد را پيش بينی كرد، ولی برای اولين بار بعد از انقالب اسالمی، در مادة 7 و 8 به 
شکل محدود قاعدة يادشده، مورد پذيرش قرار گرفت. مطابق مادة 5 »هر شخص ايرانی يا غير 
ايرانی كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتکب يکی از جرايم زير يا جرايم مقرر در قوانين 
خاص گردد، طبق قوانين جمهوری اسالمی ايران محاكمه و مجازات می شود و هرگاه رسيدگی 
به اين جرايم در خارج از ايران به صدور حکم محکوميت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ايران 
در تعيين مجازات های تعزيری، ميزان محکوميت اجراء شده را محاسبه می كند...« همان طوريکه 
مالحظه می گردد، قانون گذار قاعدة منع محاكمه و مجازات مجدد را در بندهای »الف« لغايت 
از  قباًل در خارج  تعزيری، چنان چه  اعمال مجازات های  نپذيرفته و فقط در  يادشده  مادة  »ث« 
مجازات های  باشد،  شده  صادر  محکوميت  حکم  و  رسيدگی  موضوع  همان  به  نسبت  كشور 
تعيين شدة قبلی را قابل احتساب دانست. در نتيجه چنان چه متهم در خارج از كشور تبرئه شده 
باشد و يا در خارج از كشور محکوميت يافته ولی مطابق قوانين ايران رفتار متهم از مصاديق 
مجازات های حدی باشد »مانند حد محاربه« محاكم ايران توجهی به اقدامات صورت گرفته در 

محکمة خارجی نخواهد داشت، و راسًا تصميمات جديدی را اتخاذ خواهد كرد. 
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فرض قانون گذار در اين مورد اين است كه، ميزان مجازات در قوانين ايران همواره بيش تر 
از قوانين خارجی و ميزان مجازاتی است كه در دادگاه های خارجی تعيين می شود. اين فرض 
در بيش تر مواقع صحيح است. چرا كه ضرورتی ندارد ميزان مجازات جرايم عليه امنيت ملی يا 
مقامات ايرانی در صورت جرم انگاری در خارج از ايران، بيش تر از ميزانی باشد كه مطابق قوانين 
ايران تعين شده است. با اين حال، فرض خالف آن نيز محتمل است. خصوصًا زمانی كه ممکن 
است جرمی همزمان عليه منافع ملی چند كشور اتفاق افتاده باشد كه يکی از آن دولت ها ايران 
باشد، حال اگر شخص مرتکب در سرزمين دولت ذی نفع ديگر محاكمه و بيش تر از مجازات 
قانونی ايران، مجازات شده باشد، در اين حالت باز هم مطابق ماده 5، محاكم ايران، هم چنان ملزم 
به تعقيب كيفری شخص مرتکب می باشند. البته بهتر بود قانون به گونه ای تدوين می شد كه در 
صورت برپايی محاكمة صوری در كشور خارجی و تعيين مجازات نامتناسب، محکمة ايرانی حق 

مداخله داشت، نه در همة موارد. 
مطابق مادة 7 »عالوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريک از اتباع ايران در خارج از كشور 
مرتکب جرمی شود، در صورتی كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوری 
اسالمی ايران محاكمه و مجازات می شود مشروط بر اين كه: الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون 
جمهوری اسالمی ايران جرم باشد. ب- در صورتی كه جرم ارتکابی از جرايم موجب تعزير باشد، 
متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محکوميت، مجازات كاًل يا بعضًا 
درباره او اجراء نشده باشد. پ- طبق قوانين ايران موجبی برای منع يا موقوفی تعقيب يا موقوفی 
اجرای مجازات يا سقوط آن نباشد.« چنان چه مالحظه می گردد، اعمال قاعدة منع محاكمه و مجازات 
مجدد، با شروطی مورد توجه قرار گرفته كه عبارتند از: 1- قانون گذار شرط مجرميت متقابل را مورد 
توجه قرار نداده و صرف اين كه عمل ارتکابی در خارج از كشور از نظر قانون ايران جرم باشد، 
ولو آن كه در محل وقوع، جرم نباشد، محاكم ايران صالح به رسيدگی خواهند بود. 2- قانون گذار 
قاعدة منع محاكمه و مجازات مجدد را فقط در جرايم تعزيری پذيرفته است، در نتيجه هرگاه رفتار 
ارتکابی مرتکب در خارج از كشور، مطابق قانون جزايی ايران، مشمول حدود، قصاص و ديات 
گردد، قاعدة يادشده قابل اعمال نخواهد بود، و چنان چه مرتکب مطابق قوانين محل وقوع جرم 
محاكمه و مجازات شده باشد، باز هم مطابق قوانين جزايی ايران قابل تعقيب و مجازات خواهد بود. 
3- طبق قوانين ايران و در مجازات های تعزيری موجباتی برای منع يا موقوفی تعقيب يا موقوفی 
اجرای مجازات يا سقوط آن نباشد. 4- حضور متهم در ايران الزامی است. تفاوتی نمی كند كه متهم 
با اراده و اختيار خود وارد خاک ايران شده باشد و يا اين كه براساس مقررات استرداد مجرمين اين 
اقدام صورت گرفته باشد. در نتيجه محاكمة غيابی متهم براساس ماده 7 مجاز نخواهد بود و در اين 

حالت محاكمة حضوری صورت خواهد پذيرفت. 
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حالت ديگری را قانون گذار در مادة 8 پيش بينی كرده كه ناظر بر رفتار فردی است كه مجنٌی عليه 
آن فرد ايرانی يا حکومت ايران است. مطابق اين ماده: »هرگاه شخص غير ايرانی در خارج از ايران 
عليه شخصی ايرانی يا عليه كشور ايران مرتکب جرمی به جز جرايم مذكور در مواد قبل شود و در 
ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزايی جمهوری اسالمی ايران به جرم او رسيدگی 

می شود، مشروط بر اين كه: 
الف- متهم در جرايم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت 
محکوميت، مجازات كاًل يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. ب- رفتار ارتکابی در جرايم موجب 
باشد.« همان طوريکه  قانون محل وقوع، جرم  ايران و  قانون جمهوری اسالمی  تعزير به موجب 
مالحظه می گردد، قانون گذار اوالً شرط مجرميت متقابل را مورد توجه قرار داده است. ثانياً قاعدة 
منع محاكمه و مجازات مجدد را فقط در جرايم تعزيری پذيرفته است، در نتيجه هرگاه رفتار ارتکابی 
ايران، مشمول حدود، قصاص و ديات گردد،  مرتکب در خارج از كشور، مطابق قانون جزايی 
قاعدة يادشده قابل اعمال نخواهد بود، و چنان چه مرتکب مطابق قوانين محل وقوع جرم محاكمه 
و مجازات شده باشد، باز هم مطابق قوانين جزايی ايران قابل تعقيب و مجازات خواهد بود. ثالثًا 
حضور متهم در ايران الزامی است. تفاوتی نمی كند كه متهم با اراده و اختيار خود وارد خاک ايران 
شده باشد و يا اين كه براساس مقررات استرداد مجرمين اين اقدام صورت گرفته باشد. در نتيجه 
محاكمة غيابی متهم براساس ماده 8 مجاز نخواهد بود و در اين حالت محاكمة حضوری صورت 

خواهد پذيرفت. 
اشکالی كه بر تنظيم و نگارش مادة 8 قانون مجازات اسالمی وارد است، آن است كه، علی رغم 
آن كه در بند الف مادة 5 اقدام عليه نظام، امنيت داخلی يا خارجی، تماميت ارضی يا استقالل 
جمهوری اسالمی ايران، پيش بينی شده است، مشخص نمی باشد جرم ارتکابی توسط غيرايرانی عليه 
كشور ايران، شامل چه مواردی می گردد، و با وجود بند الف مادة 5، ذكر آن در مادة 8 امری زائد 
است. هم چنين قانون گذار در ماده 8 بر عکس ماده 7 در اعمال قاعدة منع محاكمه و مجازات مجدد 
مواردمنع يا موقوفی تعقيب، موقوفی اجرا يا سقوط آن را پيش بينی نکرد، كه الزم بود اين موارد نيز 

در اعمال قاعدة يادشده مورد توجه قرار می گرفت. 
بنابراين مطابق مواد 7 و 8 و در مقام اعمال صالحيت شخصی در صورتی كه جرم ارتکابی 
توسط متهم از جرايم تعزيری باشد و در محل وقوع جرم محاكمه شده و حکم قطعی نسبت به وی 
صادر شده باشد )تبرئه يا محکوميت( و در جايی كه محکوميت يافته، كل مجازات يا قسمتی از آن 

به مرحلة اجرا در آمده باشد، مجدداً قابل تعقيب نخواهد بود. 
البته اشکالی كه وجود دارد آن است كه قانون گذار پيش بينی كرده، چنان چه حکم قطعی جزئًا 
هم به مرحلة اجراء در آمده باشد، از باب اعمال قاعدة مذكور محاكم ايران حق تعقيب را نخواهند 
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داشت، حال چنان چه شخصی به موجب حکم قطعی محکمة خارجی در حال تحمل كيفر بوده و 
پس از مدت كوتاهی متواری گردد و به ايران مراجعه نمايد، مطابق قانون ايران قابل تعقيب نخواهد 
بود. جا داشت در اين گونه موارد قانون به گونه ای تدوين می گشت كه حداقل، محاكم حق تعقيب 
محکوٌم عليه را جهت اجرای مجازات داشته باشند، تا موجبات فرار از اجرای مجازات فراهم نگردد. 

نتيجه	گيری
هر چند قاعدة منع محاكمه و مجازات مجدد، پس از پيروزی انقالب اسالمی برای اولين بار در 
قانون مجازات اسالمی 1392 مورد توجه قانون گذار قرار گرفت، ولی اين توجه به شکل كامل و 
جامع صورت نپذيرفت و مشخص نيست چرا آن را فقط در جرايم تعزيری و آن هم با شرايطی، 
پذيرفته است. قانون گذار در قانون مجازات اسالمی 1392 سياست دوگانه ای را درپيش گرفته، به 
گونه ای كه قاعدة يادشده در مادة 5 مورد پذيرش قرار نمی گيرد ولی در مواد 7 و 8 آن هم با شرايطی 
و در جرايم تعزيری مورد قبول قرار می گيرد، كه اين تعارض در تصميم گيری و آن هم در يک 
قانون در شأن قانون گذار عاقل نمی باشد. الزم به ذكر است كه، ماده 7 به جنبه فاعلی اصل صالحيت 
شخصی مربوط می گردد و اعمال آن را مشروط كرده به اين كه »در صورتی كه جرم ارتکابی از 
جرايم تعزيری باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محکوميت، 
مجازات كاًل يا بعضاً درباره ی او اجرا نشده باشد« و ماده 8 نيز ناظر به جنبه مفعولی اصل صالحيت 
شخصی است كه تعقيب شخص غير ايرانی به خاطر ارتکاب جرمی عليه يک ايرانی يا عليه كشور، 
در خارج از كشور، البته با شرايطی كه عبارتند از: »ارتکاب جرايم قابل تعزير در محل وقوع جرم، 

محاكمه و تبرئه نشدن يا در صورت محکوميت، عدم اعمال مجازات، كاًل يا بعضاً«
مواد يادشده در بيان قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد از جامعيت كافی برخوردار نيستند زيرا: 
اوالً، فقط در مقام اعمال صالحيت شخصی می توان به اين قاعده استناد كرد، و در مقام اعمال ساير 
اصول صالحيتی اين قاعده قابل اجرا نيست. مثاًل اگر در ايران شخص غيرايرانی مرتکب جرمی شده 
و در كشور متبوع خود محاكمه و مجازات شده باشد، براساس قوانين جزايی ايران، می توانيم آن 
شخص را مجدداً محاكمه و مجازات كنيم. در ماده 5 نيز كه قانون گذار در مقام بيان اصل صالحيت 
حمايتی است، مراجع قضايی ايران همواره ملزم به تعقيب و محاكمه شخص هستند، هرچند كه 
شخص قباًل به همين اتهام در كشور محل وقوع جرم يا توسط دولت متبوع خود يا دولت صالح 
ديگری محاكمه و مجازات شده باشد. در اين حالت دادگاه فقط ملزم است مجازات اعمال شده ی 

قبلی را محاسبه كند. 
اعمال  اين قاعده رعايت می شود و در حدود، قصاص، ديات  ثانياً، فقط در جرايم تعزيری 

نمی شود. 
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ثالثاً، اعمال اين قاعده فقط در صورتی پذيرفته شده كه متهم در دولت محل وقوع جرم محاكمه 
شده باشد واال اين قاعده در ساير موارد اعمال نمی گردد. يعنی اگر دولت صالح ديگری يا ديوان 
بين المللی كيفری يا مرجع كيفری بين المللی ديگری شخصی را محاكمه و مجازات كرده باشد، 

مراجع قضايی ايران به آن ترتيب اثر نمی دهند. 
با توجه به مراتب فوق، و با عنايت به اين كه اعمال قاعدة منع محاكمه و مجازات مجدد از 
باب اعمال حقوق بشری است و اين قاعده يک قاعدة قابل احترام و اعمال در مجامع بين المللی 
است و اكثر قريب به اتفاق كشورها آن را پذيرفته اند، شايسته است قانون گذار ايران اين قاعده را 
بدون قيد و شرط و در كليه ی جرايم مورد شناسايی قرار دهد و به اين شکل تدوين قانون گردد: 
»هر گاه شخصی مرتکب جرمی شود كه مطابق قوانين ايران و كشور محل وقوع، رفتارش مجرمانه 
بوده، و مجازات عمل ارتکابی مطابق قوانين ايران حداقل مجازات يک سال حبس را در برداشته، 
در صورتيکه در يک دادگاه صالح خارجی )ملی يا بين المللی( محاكمه و مجازات يا تبرئه شده و 
حکم صادره به قطعيت رسيده باشد، در مراجع قضايی ايران مجدداً قابل تعقيب نخواهد بود، مگر 
آن كه محاكمه صورت گرفته بدون رعايت اصول دادرسی عادالنه و به منظور رهانيدن شخص از 

مسئوليت كيفری صورت گرفته باشد«. 

منابع
1 - اردبيلی، محمد علی، حقوق بين الملل كيفری »مجموعه مقاالت 1 و 2«، نشر ميزان، چاپ دوم و اول، بهار 1385 و 1390. 

2 - پوربافرانی، حسن، حقوق جزای بين الملل، انتشارات جنگل، چاپ چهارم، 1391. 
3 - حبيب زاده، محمد جعفر - اردبيلی، محمدعلی - جانی پور، مجتبی، قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد در حقوق كيفری 
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ماجد	رشادي

تئوري تجاوز از حق در نظام قضائي ایران

-	وكيل	پايه	يک	دادگستري)كانون	آذربايجان	غربي(

به  حقوقي  پژوهش های  بعضي  در 
»سوءاستفاده  عنوان  فوق،  موضوع 
اين  از  است.  شده  داده  حق«  از 
عنوان چنين متبادر به ذهن مي شود 
حق  اجراي  و  اعمال  حين  در  كه 
مي آيد.  به عمل  سوءاستفاده  آن  از 
با  حق  اجراي  كه  صورتي  در 
است.  متناقض  آن  از  سوءاستفاده 
آن جا  در  حق  پالنيول1؛  قول  به 
قطع  مي گردد،  شروع  تجاوز  كه 
"Le Driot cesse Ou- .2 دمي شو

به عبارت   labus coommence"
كه  آن جا  تا  حق  دارنده ی  ديگر 
اجراي  و  اعمال  و  استفاده  مقام  در 
محدود  در  الواقع  في  است  آن 
حقوق متعلقه بخود عمل مي نمايد، 
ضوابط  براساس  بنا  احداث  مانند 
در  ساختماني،  پروانه  در  مندرجه 
مجّوز،  از  خارج  در  اقدام  صورت 
نه  مي شود  محقق  تجاوز  واقع  در 
هرگاه  بنابراين  آن.  از  سوءاستفاده 
عناوين اجراي حق و سوءاستفاده از 

آن را به يک چوب برانيم به منزله ی 
آن  در  معيني  كار  كه  است  اين 
واحد موافق حقوق، و در عين حال 
مخالف با آن انجام شده است كه با 
نظر واقعي قانون گذار مغايرت دارد 
حّد  سر  حق  پايان  بپذيريم  بايد  و 
گويند:  همان طوري كه  است،  ظلم 
استفاده كرد ولي  اشياء مي توان  »از 
نيست«3  سوءاستفاده  قابل  حق 
نظر  از  آن  مصاديق  و  موارد  ذياًل 

مي گذرد: 

مقدمه	

1. استاد حقوق فرانسه
2. دكتر كاتوزيان- سوءاستفاده از حق، حقوق مدنی

3. جعفری لنگرودی ترمينولوژی حقوق- گنج دانش 1388 ص 30

تعريف:	
تجاوز از حق در اصطالح حقوقي عبارت است از وارد ساختن ضرر به ديگري در اجراي حق 
و به تعبيري مسئوليّت در اعمال آن، در صورتي كه اين تعابير به نظر صحيح نمي رسد زيرا اگر 
واقعًا مورد عمل حق باشد، ديگر نه ضرر و نه مسئوليت نبايد تحقق پيدا كند و به فرض اين كه در 
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اجراي حق زياني به ديگري وارد شود. در اين صورت نيز نبايد پذيرفت كه اجراي حق موجب 
مسئوليت باشد. »زيرا اگر حق وجود دارد پس مسئوليت منتفي است و اگر مسئوليت وجود دارد 
پس حق موجود نيست«. در فقه عنوان خاّصي به اين موضوع يعني تجاوز از حق تخصيص نيافته 
است به عبارت ديگر تئوري تجاوز از حق يک قاعده مستقل را تشکيل نمي دهد و به همين دليل 
تعريفي نيز براي اين عنوان آورده نشده است. بلکه احکام فقهي برخي مصاديق آن اساسًا در باب 

اتالف و تسبيت از قاعده الضرر استنباط گرديده است. 1
عنوان تجاوز از حق، امروزه به خصوص در سيستم هاي حقوقي مدرن جايگاه خاّصي را به 
خود اختصاص داده و به صورت يک قاعده قلمرو وسيع تري يافته و مسائل متنوع و بسياري 
را دربرگرفته است، هر چند كه در نوشته هاي حقوقي، مباحث كوتاهي در طرح و بررسي آن 

اختصاص يافته است. 

ماهيت	تجاوز	از	حق:	
با توجه به تعاريف و اصول حقوقي، عنوان تجاوز با واژه ی حق ارتباط و هماهنگي ندارد. زيرا 
همان طوريکه بيان شد، در اعمال حق، تجاوز وجود ندارد، به دليل اين كه براساس قانون اعمال 
مي شود ليکن اعمال تجاوزكارانه را قانون گذار صّحه ننهاده است بلکه براي آن بر حسب مورد 
مجازات يا مسئوليت مقّرر داشته است. در واقع بايد گفت عناوين حق و تجاوز در طول همديگر 
قرار دارند يعني مانعه الجمع مي باشند، زيرا در اعمال حق قصد و نيت واقعي اجراي صحيح آن 
مالک مي باشد. در صورتي كه در اعمال تجاوزكارانه سوءنيت و قصد اضرار به غير وجود دارد. 
مثاًل همسايه اي كه بدون در دست داشتن حکم يا مجّوزي به انگيزه ی تاريک ساختن فضاي خانه 
همسايه، بدون داشتن نيازي به آن، ديوار خانه يا ملک خود را بيش از حّد معمول مرتفع سازد، 
فرضًا در حّد متعارف اين عمل وي قانوني باشد، ليکن خارج از آن تجاوز محسوب است و 
در مقام قضا هر يک از اين دو مورد قابل تفکيک مي باشد، در نتيجه بايد قائل شويم به اين كه 
حق و تجاوز هر كدام براي خود حّد و مرزي جداگانه دارد. روي اين اصل هر چند امکانًا در 
مواردي تجاوز در پي اِعمال و اجراي حق محّقق مي شود و به عبارت ديگر تجاوز پي آمد اجراي 
حق مي باشد، يعني آن را وسيله تجاوز قرار مي دهد، و به قول معروف پا را از حّد خود فراتر 
مي گذارد، ليکن اگر مرحله اّول را اجراي حق )اعّم از عمومي يا خصوصي( بناميم، ما به ازاي آن 
را تجاوز بايد نام گذاشت به دليل اين كه هر يک از عناوين داراي آثار حقوقي متفاوت مي باشد. 
اصل 40 قانون اساسي و مواد 132 قانون مدني و 352 و 354 قانون مجازات اسالمي جملگي 
در مقام بيان اِعمال و اجراي حق مي باشد. بديهي است خروج از هر يک از موارد مذكور و ساير 

1. دكتر شهيدی- مهدی- مجله تحقيقات- حقوقی- شماره 33-34
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مقّررات جاري كشور بر حسب مورد، موجب مجازات يا سبب اخذ خسارت و داراي جنبه هاي 
كيفري، مدني يا انتظامي خواهد بود. مثاًل چنان چه خريدار به منظور نامرغوب جلوه دادن آبليموي 
توليدي يک شركت آن را با آب مخلوط نموده سپس به فروش برساند، اين عمل وي را نمي توان 
بيع موردنظر قانون گذار در وهله ی ثانوي نام نهاد، بلکه عامل مرتکب تدليس و تقّلب شده كه 
مشمول مقّررات بيع نخواهد بود. لذا هر چند در ماّده 132 قانون مدني اضرار به غير در حّد 
متعارف و براي رفع حاجت و دفع ضرر تجويز شده، ليکن قانون گذار مخلوط كردن آبليموي 
خالص را با آب نمي پسندد زيرا عمل صرفًا زيانبار و قانونًا ممنوع مي باشد، حتي اگر مخلوط 
كننده قصد و انگيزه نامرغوب جلوه دادن محصول مذكور را نيز نداشته باشد. از طرفي ديگر در 

هر حال با اقدام به فروش آن )بردن سود بيش تر( سوءنيت وي محرز است. 
البته منظور اصلي از حق در نهاد تجاوز از حق، حق مدني مانند تصّرف مالکانه در مال و حق 
كسب و كار است نه حق طبيعي مانند آزادي و تابعيت، زيرا در اين صورت الزم مي آيد تمام 
موارد اضرار به غير را از مصاديق تجاوز از حق به شمار آورد. كمااين كه »در آزادي پرتوي از حق 
براي فاعل هر عمل، بدون لحاظ خسارت بار بودن آن عمل نسبت به ديگري مي توان ديد، مثاًل 
هر انساني در اصل مي تواند سنگي را به هر فاصله كه مي خواهد پرتاب كند، ليکن نمي تواند آن 
را به سوي شخص يا مال نظير اتومبيل ديگري بيندازد«2 در واقع در دنياي امروز بر خالف عقيده 
پيشينيان هيچ حقي مطلق نيست كمااين كه: »پس از مدت ها ترديد سرانجام امروزه حقوق دانان 
به اين نتيجه رسيده اند كه، شخص در مقام اجراي حق خويش نيز مرتکب تقصير مي شود لذا 
صاحب حق نبايد چنين پندارد كه در چگونگي انتفاع از آن آزاد است و وجود حق براي مشروع 
ساختن هر اقدامي كفايت مي كند، به بيان ديگر صرف تجاوز از حق نوعي تقصير است و براي 

كسي كه ناروا به ديگران زيان برساند ايجاد مسئوليت مي شود«3
يا  باشد  ماّدي  زيان  كه  است  اين  از  اعّم  حّق  از  تجاوز  با  رابطه  در  وارده  زيان  از  منظور 
مصنوعي، در مورد اخير كبوتر بازي كه آزادي همسايه را در نتيجه آن مخدوش مي نمايد، طبق 
مادتين 132 از قانون مدني و 1 از قانون مسئوليت مدني بايد در مورد وي عمل شود زيرا مبناي 
اصلي منع تجاوز از حق نتيجه تعارض دو قاعده تسليط و الضرر مي باشد. البته بايد بين عمل 
زيان آور و توجه خسارت به غير رابطه عليت مستقيم و بالواسطه از طريق قانون، و در غير 
اينصورت با استعانت از عرف با معين شدن مرزهاي واقعي حق و حدود آن احراز گردد. قاعده ی 
تسليط در ماده 30 قانون مدني مبتني بر حديث »النّاُس ُمسلِّطون باموالِهِم« مي باشد در اينصورت 

2. جعفری لنگرودی، پيشين
3. پيشين، ص 139



171

سال پنجم . شماره دهم . پاییز و زمستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

بدين   4 كند.  پيدا  اصطکاک  با اصل الضرر  تسليط  اصل  كه  نباشد  مالک طوري  بايد تصرفات 
معني چنان چه مالک در ملک خود تصّرف ننمايد، متضّرر مي شود و هرگاه تصّرف كند موجب 
ضرر همسايه مي گردد. در چنين حالتي دو ضرر با يکديگر تعارض پيدا مي نمايد و به مصداق 
اذا تَعاَرضا تَساَقطا هر دو ساقط مي شود و در نتيجه قاعده تسليط حاكم بر موضوع خواهد بود 
كه به مالک اجازه مي دهد اين گونه تصّرفات را در ملک خود بنمايد و لو اين كه موجب ضرر 

همسايه گردد. 
در واقع فرض اخير نوعي مسئوليت بدون تقصير مي باشد. اگر چه بين تصّرف مالک و ضرر 
همسايه رابطه سببيت وجود داشته باشد. با اين وصف: »قوانين حقوقي عمومي مربوط به اقدام 
اختيارات  ناراحتي مجاورين مي گردد،  تأسيساتي كه موجب سلب آسايش و  احداث  به  مالک 
مالک را محدود مي نمايد«.5 در واقع قانون بر خالف اصل تسليط حکم مي نمايد. بديهي است در 
اين گونه موارد وزارت كشور وارد عمل مي شود كه خود نوعي دخالت در امر قضا تلّقي مي گردد. 

مصاديق	تجاوز	از	حق	در	قانون:	
به موجب ماده 132 قانون مدني، »كسي نمي تواند در ملک خود تصّرفي كند كه مستلزم تضّرر 
همسايه شود، مگر تصّرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد«. 
به  نياز  غير  در  و  متعارف  نا  به صورت  مالک  تصّرفات  ماّده  اين  مخالف  مفهوم  به  توجه  با 
رفع حاجت يا رفع ضرر قانونًا ممنوع است. اصل 40 قانون اساسي مقّرر مي دارد: »هيچ كس 
نمي تواند اِعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد«. در 
كه  معني  بدين  مي باشد،  من وجه  و خصوص  عموم  اصل،  اين  و  فوق  ماّده  بين  رابطه  واقع 
اصل 40 ناظر به تصّرف در مال و ارتکاب عمل است، حال اين كه ماّده 132 صرفًا حکايت 
از تصّرف زيانبار همسايه دارد ولي اصل 40 شامل هر شخص اعّم از حقيقي و حقوقي حتي 

منافع عمومي مي شود. 

نظريه	قصد:	
حقوق دانان در اين كه آيا در رابطه با تجاوز از حق، قصد متجاوز شرط است يا خير؟ به بحث 
نشسته اند. عّده اي بر اين عقيده اند كه بي اعتنائي به حقوق ديگران و بازتاب هاي اجتماعي آن و 
آگاهي آنان از توّجه ضرر ناشي از اقدام آنان در ديد عرف خطا است، در صورتي كه از اصل 40 
قانون اساسي استنباط نمي شود كه صرفًا انگيزه صاحب حق اضرار به ديگران يا عمومي باشد 

4. امامی- سيّد حسن-حقوق مدنی-تهران كتابفروشی اسالميه- ص 49و 48
5. قائم مقام- عبداالمجيد- حقوق تعهدات- تهران- سازمان چاپ كيهان 1347- ص 253-254
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هر چند در يک مورد قانون گذار قصد و عمد و انگيزه عامل را در ايجاد ضرر به غير، به منظور 
استيفاي حق خود جائز مي داند و آن در اين مورد است كه: »جهت اجراي حق مشروع باشد. 
مع الوصف چنان چه منظور از اقامه دعوي، اطاله دادرسي يا نفرت و ستيزه جويي و گستاخي و 
ايذاء و آزار رساندن به طرف ديگر دعوي باشد در اين گونه موارد تجاوز از حقوق دادخواهي 
اثبات بدخواهي  براي  اين جا  آئين دادرسی مدنی(. در  قانون  محرز است )مادتين 133 و 139 
صاحب )يا مّدعي( حق الزم نيست كه به تحليل رواني او پرداخته شود زيرا حقوق وسيله ی احراز 
قصد و نيت واقعي اشخاص را ندارد. پس الجرم بايستي از طريق اماره هاي خارجي بتوان اين 
امر را احراز نمود. به عبارت ديگر همين اندازه كه ثابت شود دادخواه هيچ نفع مشروعي در اقامه 
دعوي خود نداشته و از اقدامي كه كرده نه سودي مي برد و نه ضرري را مي كند، قصد اضرار 
به غير احراز مي شود«6. و با اين كه علي االصول دادگستري مرجع تظّلمات عمومي است ليکن 
در ما نحُن فيه اصل تظّلم مجهول مي باشد. بديهي است در چنين شرائطي قانون قاضي را مجاز 

ساخته در صورت وجود، دعوي اصلي را از دعوي طاري تفکيک نمايد. 
قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 به نوبه خود پرده از روح و مفاد قوانين بر مي دارد، 
چه در اين قانون موارد عديده اي وجود دارد كه به مناسبت انطباق عمل اجراي حق با مصاديق 
قانون  اين  در  مي گردد.  ديده محکوم  زيان  معنوي  و  ماّدي  به جبران ضررهاي  عامل  تقصير، 
عالوه از به كاربردن لفظ تقصير، اصطالح بي احتياطي نيز، كه خود نوعي تقصير محسوب است، 
به كاربرده شده است. البته در برخي موارد موضوع جنبه كيفري نيز پيدا مي كند، مانند رقابت 
ب 1375 علم  مّکارانه در قانون تجارت. در حالي كه ماّده 253 قانون مجازات اسالمي مصوِّ
و اطالع روشن كننده ی آتش را به سرايت آن به جاي ديگر، و ايجاد تلف و خسارت الزم 
دانسته، ليکن در ماّده 132 قانون مدني آگاهي يا علم و ظّن متصّرف به زيان بار بودن عمل، 
خود شرط تحّقق مسئوليت نيست. با اين كه در ماّدتين 352 و 353 قانون مجازات اسالمي هر 
يک تحت شرايطي ضمان آور مي باشد، در عين حال به موجب ماّده 232 قانون مدني ارتکاب 
ياد شده  مادتين  كه  توضيح  اين  با  آن ها سبب مسئوليت مي باشد،  در  مقّرر  اعمال  از  هر يک 
 354 ماّده  در  ليکن  ندارد.  از عمل  ناشي  مدني  مسئوليت  به  نظر  و  است  داراي جنبه جزائي 
مالک  به وسيله  آتش  مدني، روشن كردن  قانون   132 ماّده  بر خالف  اسالمي  قانون مجازات 
در ملک خويش، هر چند متعارف و براي رفع نياز باشد ضمان آور است زيرا عنوان اتالف 
مال غير بر آن صادق است. بديهي است در اين موارد با توّجه به مؤّخر بودن تاريخ تصويب 
مقّررات  بايد  مدني  قانون   132 ماّده  تصويب  بر  اسالمي  مجازات  قانون  از  مذكور  مقّررات 

جزائي موصوف را ناسخ ماّده 132 تلقي نمود. 
6. جعفری لنگرودی، پيشين ص 442
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مسئوليت	و	حدود	آن:	
با توجه به مراتب فوق نيز در صورتي كه عامل، آگاه و عامد در ارتکاب عمل زيان بار خود 
باشد بايد طبق مقّررات حاكم بر موضوع در قوانين، مسئوليت و مجازات خود را تحّمل نمايد. 
ليکن در صورتي كه تصّرف از روي ناآگاهي و به صورت غيرعمدي صورت گرفته باشد، تحّقق 
و توّجه مسئوليت يا عدم آن قابل بررسي مي باشد كه فوقًا به بر دو جنبه آن از نظر حقوقي و 

كيفري موضوع اشاره شد. 

نتيجه:	
داشته مجاز  مقّرر  آن  اعمال  در  براي وي  قانون گذار  كه  اختياراتي  دارنده حق در محدوده ی 
بوده و در اين صورت، اَعمال وي قانونًا مباح مي باشد. ليکن در صورت تخّطي از آن كه مالزمه 
با اخالل در احساس امنيت ديگري يا ديگران باشد، ارتکاب آن در حکم عمل ممنوع، و به 
عبارت ديگر از موارد تقصير مي باشد، كه مي تواند موجب اضرار به غير شود. در واقع عملي 
باشد  داشته  ماّدي  جنبه  است  ممکن  كه  مي نمايد،  اعالم  تقصير  نداند  مجاز  قانون گذار  كه  را 
يا معنوي، و از ديدگاه ديگري وصف جزائي داشته باشد يا صرفا مدني، مانند تخريب ديوار 
با نوسازي ساختمان مجاور، يا ايجاد هياهو و سر و صدا براي همسايه يا  همسايه در رابطه 
همسايگان در اجراي برگذاري يک جشن. در ضمن معلوم گرديد اصوالً واژه تجاوز نمي تواند 
ندارد و  تجاوز وجود  اِعمال مي شود  در شرايطي كه حق  يعني  باشد،  بطن حق  در  يا  ملحق 
بالعکس در مرحله تجاوز حق از ميانه رخت بر مي بندد. و در واقع هر چند اضرار به غير در 
مقام اجراي حق تحّقق مي يابد، ليکن اين دو مانعة الجمع مي باشند. امر اضرار ممکن است به 
صورت عمدي باشد يا در اثر بي احتياطي و غيرعمدي، كه در هر مورد وفق مقّررات مربوط 
به اتالف و تسبيب در قانون مدني و مقّررات كيفري حاكم بر آن موضوع قابل بررسي و اظهار 
نظر مي باشد، و با اين اوصاف قائل شدن عنوان سوءاستفاده از حق به جاي »تجاوز از حق« 
موجب خلط مبحث و تداخل اين دو اصطالح به هم مي شود كه ما را از سر منزل مقصود و 
از حق و  آميزه اي  آن  اجراي  واقع  در  و  معقول،  نفع  متضّمن  زيرا حق  دور مي سازد،  مطلب 

تکليف است و تجاوز از آن امر ديگري. 

منابع	
1- امامی، سيّد حسن، حقوق مدنی، تهران كتابفروشی اسالميه

2- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمينولوژی حقوق، گنج دانش 8831 
3- شهيدی، سيد مهدی، مجله تحقيقات، حقوقی، شماره 33-43

4- قائم مقام، عبداالمجيد، حقوق تعهدات، تهران، سازمان چاپ كيهان 7431
5- كاتوزيان، اميرناصر، سوءاستفاده از حق، حقوق مدنی
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محمد	سعيدي*
دكتر	سيد	ابراهيم	قدسي	

تأملی در كيفرهای رایج درعصر قاجار

-	دانشجوي	دورة	دكتری	حقوق	كيفری	و	جرم	شناسی	دانشگاه	مازندران	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	مركز(

دانشيار	حقوق	دانشگاه	مازندران

قاجار  پادشاهان  حکومت 
تحوالت  با  بود  مقارن  ايران،  در 
گسترده و عميق در سطوح و اعماق 
حيات  با  مرتبط  مختلف  عرصه های 
از  پس  كه  »عصر جديد«  در  بشری 
تحوالت  ادامة  در  و  انقالب صنعتی 
ناشی از نوزايی تمدن غربی، در حال 
شکل گيری بود. شايد به نوعی بتوان 
تحوالت  بنيادی ترين  و  مهم ترين 
به  نسبت  نگاه  تغيير  را  عصر جديد 
بشر و ارتقای جايگاه انسان )بما هو 
خود  -كه  هستی  صحنة  در  انسان( 
مولود تغيير نگرش فلسفی فالسفه و 
انديشمندان اين عصر و بروز مکاتب 
انسان گرا بود- دانست. پس از اين كه 
را  خود  ذاتی  منزلت  و  ارج  انسان 
بازيافت، ديگر دست اندازی و تعدی 
شد  دشوار  وی  ذاتی  داشته های  به 
حالت  بدترين  در  حاكمه  قدرت  و 
ملزم  ظاهر  حفظ  به  حداقل  ممکن، 
يکی  عنوان  به  كيفری  حقوق  شد. 
اعمال  جلوه های  اساسی ترين  از 
نمی توانست  نيز  دولت  حاكميت 
بركنار  نگرش  تغيير  اين  تأثيرات  از 
بماند. چنين بود كه جنبش آغاز شده 
دست  از  حقوق  بازگرداندن  برای 
قرن  در  آن ها  به  انسانی  افراد  رفتة 
حركت  از  بعدی  سدة  در  هجدهم، 

و  كشيد  دست  خود  بطئی  و  كند 
شدت و سرعت  عمل بيش تری يافت 
و اين همه درحالی بود كه در ايران، 
سلسلة مستبد و متحجر قاجار بر سر 
كار بود و پادشاهان خواب زدة آن در 
برخورد با پديده های نوين آن عصر، 
بيش ترين حد نا آگاهی را از خود نشان 
می دادند. »در تاريخ تمدن بشر ثابت 
شده است ]كه[ باالترين دورة ترقی، 
نيمة دوم قرن نوزدهم ميالدی است 
سيزدهم  قرن  اواخر  با  مصادف  كه 
هجری  چهاردهم  قرن  اوايل  و 
اختراعات  از  بيش تر  و  است  بوده 
جديد  تمدن  پاية  كه  اكتشافاتی  و 
راه  دوره  همين  در  كرده  فراهم  را 
تکامل را پيموده است و كشورهايی 
كه در اين دوره دچار مشکالت بوده 
از  و  بپردازند  به خود  نتوانسته اند  و 
اين پيشرفت علم و فن بهره مند شوند 
از  يکی  ايران  و  برده اند  بسيار  زيان 
 ،4631 است«]نفيسی،  كشورها  آن 
كيفری  حقوق  عرصة  در  ص97[. 
سخت گيری های  كه  درحالی  نيز 
به  را  خود  جای  تدريج  به  كيفری 
می دادند  متفکرانه  چاره انديشی های 
و تخديش كرامت انسانی و تحميل 
با  بيش ترين دردها به بدن مجرمين، 
و  كيفری  اصالحات  شدن  جانشين 

حذف شکنجه های جسمی و روحی 
محو شد، در ايران و در عهد قاجار، 
فرادستان ناآگاه جامعة ايرانی هم چنان 
همان سرمنزل مقصودی را می جستند 
كه »انسان« در آن بيگانه ترين بود. در 
نوزدهم،  سدة  ابتدای  »در  و  غرب 
محو  جسمی  آزار  عظيم  نمايش 
گذاشته  كنار  شده  تعذيب  بدن  شد؛ 
مجازات حذف  از  درد  نمايش  شد؛ 
آغاز  تنبيهی  بی پيرايگی  عصر  شد. 
بين سال های  شد. می توان گفت كه 
ناپديد  تعذيب ها   ،1848 تا   1830
البته   .]42 5831، ص  شدند«]فوكو، 
قاجار  عصر  ايران  جامعة  نمی توان 
تحوالت  اين  همة  از  دور  بالکل  را 
غربت  به  اطالق  به نحو  و  دانست 
نوين كيفری  انديشه های  از  آن  بعيد 
اين  روی،  هر  به  زيرا  داد؛  رأی 
دگرگونی ها نمی توانستند در مرزهای 
محصور  و  محدود  خاص،  كشوری 
را  مسکون  ربع  نقاط  ساير  و  بمانند 
نوزدهم،  قرن  اوايل  در  متأثرنسازند. 
توسعه ای  و  قدرت  متوسط  طبقة 
جمعيت  بر  می يافت.  روزافزون 
شهرها مدام افزوده می شد و قصبات و 
شهرهای جديدی به وجود می آمدند. 
بسط  اثر  در  قرن  اين  اواسط  در 
تکنولوژی جديد، رقابت سرمايه داران 

مقدمه:	

saeedylawyer@yahoo. com *
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اروپايی و نفوذ طرز تفکر مخصوص 
نوينی  افکار  و  تمايالت  بورژوازی، 
مساوات  خواهی،  آزادی  قبيل  از 
و  وطن پرستی  تمركزجويی،  طلبی، 
طرفداری از انقالب را كه سابقه ای 
به وجود  را  نداشتند  بشر  تاريخ  در 
می دهد]مومنی،  توسعه  و  می آورد 
7531، ص85و86[. انقالب مشروطه 
و تشکيل نهادهای حقوقی و تدوين 
به  كيفری(  قوانين  )ازجمله  قوانين 
تبعيت و با الگوپذيری از كشورهای 
خود  قاجار،  اواخرعهد  در  اروپايی 

شاهدی بر اين مدعاست. بدين ترتيب 
»تمدن اروپايی بعد از 1870 به تمام 
كشورهای  كرد.  سرايت  ارض  كرة 
اروپای غربی در آسيا و افريقا و جزاير 
اقيانوس ها و درياها، امپراتوری هايی 
برای خود به وجود آوردند. در نتيجه 
تاريخ ملل اروپايی با تاريخ تمام جهان 
در هم آميخت و عقايد انقالبی اروپا 
چون آزادی، دموكراسی، ناسيوناليسم، 
سرمايه- ضد  آراء  و  حاكميت  حق 
داری سراسر ملل را فراگرفت« ]بهار، 
پيش رو،  مقالة  در  ص350[.   ،1357

با توجه به اين شرايط كه بر فضای 
در عصر  اجتماعی جهان  و  سياسی 
مورد پژوهش، حاكم بوده است- به 
اجتماعی،  اوضاع  مختصر  بررسی 
سياسی، فرهنگی و اقتصادی ايران در 
دورة تاريخی مذكور پرداخته و سعی 
می كنيم تأثير اين متغيرها بر تغييرات 
و  »كيفر«  به  مربوط  تحوالت  و 
اجرای آن را دريابيم. به همين منظور 
شرايط  اجمالی  بررسی  ابتدا  در  و 
قاجاريه  عصر  اجتماعی  فرهنگی- 

ضروری به نظر می رسد. 

1-	شرايط	اجتماعی	و	فرهنگی
هيچ سرشماری عمومی	ای در ايران قرن نوزدهم انجام نشد. ژنرال گاردان در 1907 كل جمعيت 
ايران را 9 مليون نفر برآورد می	كند و سرجان ملکم تصور می	كند كه جمعيت ايران حدود 3 مليون 
نفر كمتر از اين باشد. در سال	های 1850 تا 1860 رشد جمعيت با بروز دوره	ای قحطی و شيوع وبا 
محدود شد و تا 1868 كل جمعيت ايران احتماالً از 9 تا 10 مليون نفر بيش تر نبوده است. از 1869 
تا 1872 هم به دليل قحطی و شيوع بيماری	های واگيردار، كاهش شديدی در جمعيت رخ داد و 
حدود يک و نيم مليون نفر جان خود را از دست دادند]لمبتون، 1375، ص 74[. اكثريت قريب 
به اتفاق مردم )قريب به 97درصد( از موهبت سواد بی	بهره بودند. مکتب تربيتی بعد از خانواده 
عبارت بود از مسجد كه هم مركز اجتماع و آشنايی مردم با يکديگر بود و هم كانون ارشاد اخالقی 
و مذهبی. اما تعليم و تربيت اختصاصی يعنی آموختن سواد و نوشتن فارسی، قرآن و شرعيات در 
صالحيت مکتب	خانه	ها بود كه اين وظيفه نيز در اكثر نقاط ايران برعهده	ی روحانيون بود. بدين 
ترتيب تعليم و تربيت جامعه	ی ايرانی تقريباً به طور كامل در اختيار روحانيون بود. جامعة ايران آن 
زمان را از يک منظر می	توان به دو شاخة شهر نشين و روستايی تقسيم نمود. روستاييان كه حدود 
هفتاد درصد جمعيت كشور را تشکيل می	دادند، در نظام ارباب و رعيتی و در شرايط نيمه	بردگی 
زندگی می	كردند. در شهرها گروه بندی	ها برحسب حرفه و پيشه بود كه شامل گروه	های پيشه	وران 
و اصناف گوناگون مثل صنف بازرگان، نانوا، قصاب و... ... . و گروه	های حرفه	ای مثل خياط، نجار، 
آهنگر، قناد، معمار و... . بود. بين گروه	های صنفی موجود، صنف بازرگان جايگاه اول را داشت و 
مورد تکريم و احترام و اعتماد عمومی بود. »وظيفة اصلی توده	ی مردم، چه در شهر و چه در روستا، 
پرداخت ماليات به حکومت يا حاكم محلی يا هر دو بود... . . عالوه بر اخاذی محصلين مالياتی و 
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محروميت رعايا، وحشت از شيوع وبا و طاعون، قحطی و گرانی كه با كمبودهای واقعی يا با احتکار 
و انبار كردن كاالها ايجاد می	شد، ترس از حمالت غارتگران از كشورهای همسايه و شورش	های 
جمعی در شهرها كه به آسانی با تحريک تعصب مردم و استفاده از مرام غير اخالقی می	توانست 
به خشونت منجر شود وجود داشت... . به طور كلی، تنها راه چاره برای مردم در برابر اخاذی و 
بی	عدالتی، توسل به شاه، توسل به يکی از رهبران مذهبی، سياست بست نشينی و در نهايت، نااميدی 
و فرار بود«]همان، ص150[. نفوذ و رسوخ عقايد مذهبی در اذهان اكثريت مردم و پاسداری شديد 
از شعائر و احکام اسالمی، از ايران يک جامعة كاماًل مذهبی 	ساخت. وجود رژيم استبداد مطلقه 
خود مويد نفوذ معنوی روحانيون و تقويت آن می	گشت و مردم با ابراز بيزاری از دستگاه دولت، 
بيش از پيش به روحانيت روی می	آوردند تا جايی كه گذشته از مردم كوچه و بازار، حتی رجال 
كشوری نيز برای مصون ماندن از گزند حکومت و قهر شاه، برقراری روابط نزديک با يک مجتهد 
متنفذ را انتخاب می	كردند. شايد وجود همين اعتقادات مذهبی شديد، انديشه	های دينی ريشه	دار و 
تقيد به رعايت دستورات شرعی بود كه باعث می	شد- بنا به روايت تاريخ	نگاران اجتماعی- جامعة 
ايرانی از بسياری از آلودگی	ها محفوظ بماند. گاسپار دروويل كه از نزديکان به دربار فتحعلی شاه 
و به	ويژه عباس ميرزا وليعهد بود در اين باره می	گويد: »در مقام مقايسه با كشورهای اروپايی با آن 
همه قوانين و مقررات، تعداد دزدان و جنايتکاران بسيار اندک است و مأمورين خدمات عمومی 
بدون خالفکاری و بی سروصدا وظايف خود را انجام می	دهند«]دروويل، 1367، ص182[. در غير 
اين صورت با توجه به ساير متغيرهای موثر در شکل گيری و رشد پديدة بزهکاری، مانند شرايط 
اقتصادی يا سياسی بايد شاهد سقوط جامعه	ی ايرانی آن عصر در در حضيض تباهی و غوطه	ور 

شدن در منجالب انحطاط و در يک كالم، اضمحالل آن می	بوديم. 

2-	شرايط	سياسی
جامعة عصر قاجار صرفنظر از طبقه	بندی حرفه	ای، مركب از دو طبقه	ی مشخص بود كه عبارت 
بودند از طبقة حاكم و طبقة محکوم. طبقة حاكم مركب بود از دولت كه با تمام سازمان	ها و اقتدارات 
خود در وجود شخص شاه خالصه می	شد و روحانيت كه از ديرباز بر روح و قلب مردم حکومت 
داشت. غير از اين دو دسته، بقية افراد جامعة ايران را بايد طبقة محکوم خواند. شاه در رأس امور 
قرار داشت و صاحب همة اختيارات، اقتدارات و حقوق شناخته می	شد و هيچ تکليفی برای او 
وضع نشده بود. البته پس از مشروطيت، اين معادالت تا حد زيادی دستخوش تغيير شد و اختيار 
تصميم	گيری در خصوص برخی از امور از شاه سلب گرديد. به هر ترتيب، سياست داخلی ايران 
از لحاظ شکل	بندی ساختار سياسی و اعمال حاكميت نهادهای قدرت، دچار اشکاالت جدی بود 
كه نتيجة آن به صورت عدم توانايی حکومت در سامان	بخشی به امورات مملکتی در بعد داخلی 
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و نارضايتی مردم از نحوة مملکت	داری حاكمان قاجار ظاهر می	شد. اين ضعف حکومت در سطح 
ملی، به	طور قطع به ناتوانی در نقش آفرينی فعاالنه در عرصة بين	المللی نيز منجر می	شد. مثاًل »در 
به دليل  از طرف ديگر  به گرجستان و  به علت نزديکی  از يک طرف  ايران  زمان فتحعلی شاه، 
مجاورت با هندوستان به شکل يک مسئلة مهم شرقی درآمد و در نتيجه ی روابط با اروپا، اهميت 
و ماهيتی كاماًل متفاوت با گذشته يافت. عالوه بر اين به علت ضعف داخلی، وابستگی زيادی به 
هر دو كشور بريتانيا و روسيه پيدا كرد. اين امر تقريباً تمام جوانب حيات كشور از جمله تجارت 
را تحت تأثير قرار داد«]لمبتون، 1375، ص153[. گرچه اين وابستگی لطمات جبران	ناپذيری را در 
طول تاريخ به ملت ايران تحميل كرد، اما شايد بتوان اظهار داشت كه اين وابستگی شديد، حداقل 
در يک زمينه؛ يعنی در حيطة حقوق كيفری و به	نحو اخص در بحث كيفرها و كيفيت اجرای آن ها 

واجد اثرات مثبتی نيز بوده است كه در بخش	های بعد بدان خواهيم پرداخت. 

3-	شرايط	اقتصادی
مردم ايران در عصر قاجار اعم از شهرنشينان و روستاييان همواره در وحشت ناتوان ماندن از تأمين 
معيشت خويش و ترس از قحطی و گرانی كه از كمبودهای واقعی و يا از احتکار كاالها ناشی می	شد 
به سر می	بردند. حکومت نيز به حداقل انتظارات به	جا و برحق مردم در تأمين مايحتاج اولية زندگی 
وقعی نمی	نهاد و هر باركه كارد به استخوان ملت می	رسيد و به جهت كمبودهای جدی، بيم شورش 
و بلوايی می	رفت، با فرافکنی قضيه و مقصر جلوه دادن يکی دو بازرگان و تاجر به فريب و انحراف 
افکار عمومی و زدودن اتهامات از پيشانی تاريک و پرآژنگ خويش مبادرت می	ورزيد. چنانکه در 
قضية گران شدن قند در آستانة انقالب مشروطيت و يا در بسياری موارد ديگر چنين كرد. در نظام 
فئودالی ايران آن زمان، مهم و مشخص	ترين طبقة مولد ثروت كشور، كشاورزان )اعم از ده	نشين و 
چادرنشين( بودند. با اجرای سيستم وضع ماليات بر اراضی مزروعی، كشاورزی يکی از منابع مهم 
درآمد دولت شد و توليدات صنعتی مانند محصوالت كشاورزی تقريباً تمام نيازمندی	های زندگی 
ساده و محقر اكثريت جامعة ايران را تأمين می	كرد. در نهايت، اقتصاد جامعة ايران عصر قاجار را 
می توان اقتصادی فئودالی و متکی بر اخذ ماليات از تودة مردم، بدون هيچ ابتکارعمل در بخش 
صنعت و توليد محصوالت صنعتی و به	طور كل متزلزل، فاقد حداقل	های الزم برای ثبات و پايداری 

وضعيت معيشتی مردم و به اجمال اسفبار خواند. 

4-	وضعيت	حقوق	كيفری	ايران
تا قبل از مشروطيت و تدوين قانون اساسی در 1285 ش نمی	توان قائل به وجود نظام حقوقی 
كاماًل مشخص و روشنی در ايران بود. هرچند حقوق اسالمی و احکام و شرعيات دين مبين اسالم 
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تا حدودی از سوی مراجع دينی و در پاره	ای موارد محدود مجری بود، لکن ارادة شخص پادشاه 
يا واليان، حکام وامرای منصوب از طرف وی كه حق دادرسی و حل و فصل منازعات به ايشان 
تفويض شده بود، بر هر حکم يا دستور شرعی مرجح بود. در ايراِن تحت حکومت قاجارها »پادشاه 
فوق قاعده و قانون قرار دارد و به حکم پادشاهی، قادر به سلب ارواح و ضبط اموال هر يک از 
رعاياست ولی در امور شرعيه علمای دين اقدام می	كنند. در مورد سرقت به دستور آيه	ی السارق و 
السارقه فاقطعوا ايديهما... . قطع دست سارق در قرآن وارد است لکن به	 ندرت اين حکم را اجرا 
می	كنند مگر در صورتی كه مال مسروقه بسيار و موضوع مهم باشد. در مورد قتل، پس از اقامه	ی 
شهود و بينه و اثبات جرم، قاتل را به وراث مقتول می	سپارند تا هرنوع كه خواهد با وی سلوک 
كند... ... احکام شرع در ممالک اسالمی يکسان است لکن احکام عرف برحسب اوضاع اجتماعی و 
نوع حکومت در ممالک مختلف فرق می	كند. جريمه كردن، تازيانه زدن و چوب زدن در خطاهای 
جزئی معمولی است... ... و كندن چشم مدت	ها است كه سبب رسوايی ايران است«]راوندی، 1368، 
ص 238[. اينها اظهارات يک فرد خارجی است كه درواقع برای درک و دريافتشان نيازی به ريزبينی 

و نکته سنجی بسيار نداشته است. 
اين كه شاه فوق هر قاعده و قانونی قرار دارد به طور سنتی و موروثی در ضمير ناخودآگاه جمعی 
ملت ايران قرار داشته است و به دليل وجود همين ذهنيت بود كه دادبردن به نزد شاه، آرزوی نهايی 
ايرانی و اسالمی، جهت  هر مظلوم و محرومی محسوب می	شد. »شاه به سنت شاهان برجستة 
رفع مظالم برای همة مردم در دسترس بود. درواقع امکان توسل به شاه يکی از عوامل بازدارندة 
غارتگری	های مراجع قدرت به شمار می آمد هرچند كه تأثير آن مسلماً محدود بود چون شاه گاهی 
خود، درآمد مناصب دولتی را با كارگزارانش تقسيم می	كرد«]لمبتون، 1375، ص137[. درخصوص 
شيوة قضاوت و نحوة عملکرد دستگاه قضايی آن روزگار نيز گزارشی از دروويل را ذكر می	كنيم: 
»در ايران امر قضاوت را دستگاه بسيار ساده	ای بر عهده دارد. در ايران از مشاور حقوقی، وكيل 
دعاوی، بازپرس و دادستان اثری نيست. دستگاه دادگستری در ايران به سه مرحله كه در رأس هر 
يک از آن ها مسئول خاصی قرار دارد تقسيم شده است.1 ولی در هر حال قضاوت، فی	المجلس و 
بدون رسيدگی پژوهشی و استيناف انجام می	گيرد. معموالً پس از شکايت به داروغه	ها كه در بازارها 
تا يک ساعت بعد از شکايت، مجرم مجازات  قرارگاه خاصی دارند، تحقيقات شروع و معموالً 
می	شود«]دروويل، 1367، ص183[. در دورة صدراعظمی امير كبير، امر قضا در دو دستگاه متمايز 
يعنی محضر شرع و ديوانخانه بود. وی برای بهبود وضعيت سازمان قضايی ايران به اقداماتی از 

1. الف( منازعات بين اشخاص: داروغه ها 
ب( دزدی ها راهزنی ها، اختالفات مالی و مسايل زناشويی: قضات 

ج( آن چه مربوط به اشراف و بزرگان و شاهزادگان و حکام و نيز خيانت به استقالل كشور و همين طور اختالفات بزرگ مالی و 
اختالس می شود: شاه 
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قبيل اصالح محضر شرع، بنای ديوانخانة عدالت، رسيدگی به دادخواهی مردم عليه دولت، رسيدگی 
به دعاوی اقليت	های مذهبی و برانداختن رسم شکنجة متهمين مبادرت ورزيد]راوندی، 1368، 
ص266[. لکن اين اصالحات با شهادت امير ابتر ماند. چنان چه به شهادت تاريخ، قبل و پس از او 
و در عهد ناصری »عدليه و محل معينی برای رجوع مظلومين و متظلمين نبود و كسی هم در اين 
صدد نبود كه رفع ظلمی نمايد، بلکه تنها اسم قانون شريعت بود كه ابداً اجرا نمی	شد. به طوری كه 
در تمام مملکت يک نفر جانی و مقصر به طبق قانون شرع مجازات نمی	شد2 و از طرفی به اسم 
مجازات، هزاران نحو شکنجه به ميل ظالم بر مظلوم جاری می	شد«]همان، ص252[. برای نمونه؛ در 
خاطرات اعتمادالسلطنه ذكر شده است كه چهار نفر را به دليل شرب خمر به پانصد ضربه تازيانه 

محکوم نمودند]همان، ص251[. 
در اين سال	ها و قبل از استقرار مشروطيت، حتی اصول اوليه و قواعد اساسی حقوق كيفری مانند 
اصل شخصی بودن مسئوليت كيفری يا اصل تساوی افراد در برابر قانون، از پشت پردة فراموشی 
و جهل به در نمی آمد و فی	الواقع كااليی بود كه هيچ خريداری نداشت. به عنوان مثال؛ ناصرالدين 
شاه پس از عزل ميرزا آقاخان نوری از صدارت، برادر و دو پسر او را نيز از وزارت لشکر و وزير 
نظامی آذربايجان و به طور كل از خدمات ديوانی معزول و محروم نمود و عالوه بر ميرزا آقاخان، 
دو پسرش را نيز در سال 1281ق به اصفهان تبعيد كرد. يا در تاريخ آمده است كه ناصرالدين شاه به 
ميرزا ملکم خان- كه وزير مختار در لندن بود و پيشنهاد تأسيس التاری را به شاه داده بود- دستور 
داد كه قرارداد مذكور را به دليل اعتراض روسيه و رهبران مذهبی - لغو كند. ملکم خان پاسخ داد 
كه امتياز واگذار شده و لغو آن ممکن نيست. اين پاسخ، شاه را خشمگين ساخت و دستور داد او را 
از مقام وزير مختاری بركنار نمايند و لغو امتياز التاری را هم اعالم دارند. برادران او كه در سفارت 
ايران خدمت می	كردند نيز بركنار شدند و حقوق خواهر وی هم لغو شد]واليتی، 1372، ص321[. 
چنان چه مالحظه می	شود اين امر بيش تر در مورد جرايم عليه سلطنت و شخص پادشاه يا به	طور 

كل در مورد جرايمی كه موجب تضعيف قدرت شاه می	شدند به چشم می	خورد. 
از سوی ديگر به دليل عدم حاكميت قانون و همان طور كه گفته شد؛ قرار گرفتن ارادة پادشاه 
در فوق همه چيز، برخورد با جرايم يکسان نيز در عهد دو پادشاه مختلف بود و گاه حتی در طول 
سلطنت يک شاه نيز، بسته به خلق وخو و تشخيص او مجازات	های متفاوتی برای يک جرم در نظر 
گرفته می	شد و به اين ترتيب كمترين اثری از آثار اصل قانونی بودن جرايم و مجازات	ها موجود 
نبود. مثاًل آقا محمدخان، شرابخواران را به مرگ محکوم می	كرد درحالی كه فتحعلی شاه كه خود 
2. مالحظه می شود كه در خصوص اعمال يا عدم اعمال احکام شرعی برای محاكمه و مجازات مجرمين و دخالت روحانيون در اين 
امر، بين نويسندگان اتفاق نظر وجود ندارد. به عنوان مثال دروويل بيان می دارد: »روحانيون نيز افرادی را كه مرتکب اعمال خالف 
مذهب می شوند به خصوص در مورد شراب خواری مجازات می نمايند« ]دروويل، 1367، ص188[. به نظر می رسد اين امر ناشی از 

دائمی و هميشگی نبودن دخالت روحانيون و مجازات مجرمين براساس احکام شرع در همه   نقاط ايران باشد. 
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بسيار شراب می	نوشيد در اين	باره چندان سخت	گير نبود. هم او مجازات سرقت را از قطع	يد به 
ناصرالدين شاه و  داد]دروويل، 1367، ص186و188[. سرانجام در زمان سلطنت  افزايش  اعدام 
از مشاغل دولتی  را  آقاخان، شاه شغل صدارت  ميرزا  بركناری  از  در 1237ش- 1858م و پس 
ايران حذف كرد و بر پاية اطالعاتی كه از سازمان دولتی كشورهای اروپايی به دست آورده بود 
و جهت نوين	سازی شکل حکومت، شش وزارتخانة مستقل و از جمله وزارت عدليه را تأسيس 
نمود]واليتی، 1372، ص64 و لمبتون، 1375، ص142[ و پس از بازگشت از سفر دوم اروپا، »كنت 
دومونت فرت« را با مأموريت تأسيس پليس به ايران آورد. وی نيز كتابچه	ی 58 ماده	ای خود را 
تهيه و به حضور شاه تقديم نمود و شاه هم دستور اجرای آن را صادر كرد. بعضی اين كتابچه 
كه از 1296ق اجرا شد را اولين قانون جزای مدون ايران بعد از اسالم می	دانند ]محسنی، بی تا، 
ص176[. كنت پس از ورود به تهران و مطالعه و آشنايی با اوضاع و محدودة شهر تهران، گزارشی 
برای شاه نوشت و تعهد كرد كه با داشتن 400 پليس و 60 پليس سوار، امنيت و نظم شهر را حفظ 
كند]واليتی، 1372، ص171[. آخرين اصالح به	عمل آمده در دستگاه قضايی ايران تا قبل از استقرار 
نظام مشروطه، تأسيس عدالتخانه به فرمان مظفرالدين شاه- كه يکی از خواسته	های بست نشينان حرم 
شاه عبدالعظيم در آستانة مشروطيت بود- به جهت تعيين حدود و اجرای احکام شريعت در ذيقعدة 
1323ق می	باشد. در اين	جا ذكر انواع مجازت	های رايج در دورة قاجار تا قبل از 1285ش و به ثمر 

نشستن نهضت مشروطه طلبی ضروری است. 

4-1-	انواع	مجازات	ها	و	كيفيت	اجرای	آنها
تا قبل از مشروطيت، انواع كيفرها به شديدترين وجه ممکن در ايران رايج بود. نخستين قدم برای 
مبارزه با كيفرهای وحشيانه در عهد محمدشاه به اصرار دولت	های روس و انگليس برداشته شد. 
حاج ميرزا آقاسی برای اين كه بی	جهت مردم را با چوب و فلک و سيخ و درفش شکنجه ندهند 
فرمانی صادر كرد و اميركبير نيز پس از يک سال و نيم كه از صدارت وی گذشته بود و پس از 
استقرار امنيت در كشور چنين دستوری صادر كرد ]راوندی، 1368، ص246[. مرسوم	ترين شيوة 
تنبيه مجرمين چوب و فلک بود. ميخکوب كردن گوش مجرمين به ديوار، بريدن دست و پا، كور 
كردن چشم، كندن تک تک ريش	های مجرم و بريدن گوش و زبان و بينی نيز از مجازات	های رايج 
بودند. برای كوركردن محکوم ابتدا با مالش دادن رگ	های شقيقة وی، باعث منبسط شدن مردمک 
چشم شده و آنگاه با فشار شديد انگشت شست، چشم را از حدقه خارج ساخته و با يک چاقوی 
تيز رگ و اعصاب آن را می	بريدند ]حسن بيگی، 1377، ص266[. نقل است كه در زمان فتحعلی 
شاه، مجازات كوركردن در موارد خاص و تنها دربارة اشخاصی كه مورد سوءظن شاه واقع می	شدند 
و به دو طريِق درآوردن چشم )كه ذكر آن رفت( و سوزاندن چشم اعمال می	شده است. برای 
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سوزاندن چشم، چشم های محکوم را باز نگاه می	داشتند و آهن سرخ شده	ای را به آرامی از مقابل 
آن می	گذراندند. در اين حال، قرنيه	ی چشم فوراً كدر می	شد و خاصيت بينايی آن از بين می	رفت 

]دروويل، 1367، ص187[. 
اعمال مجازات	های وحشيانه	ی ديگری نيز در كتب تاريخی، ثبت و ضبط شده	اند. به عنوان مثال؛ 
حاج ابراهيم خان كالنتر صدراعظم و لشگرنويس آقا محمدخان، در زمان فتحلی شاه مورد غضب 
قرار گرفته، عزل شد و او را به درون ديگ روغن مذاب انداختند]لمبتون، 1375، ص145[. يا نقل 
است كه صادق	خان كه محرک قتل آقا محمدخان و مدعی تاج و تخت بود، بعد از شکست در مقابل 
قشون فتحعلی شاه متواری شد و پس از فرار، در نامه	ای كه به شاه نوشته بود اعالم كرد كه اگر شاه 
به او تأمين جانی بدهد تسليم خواهد شد و شاه نيز قول داد كه خون وی را نخواهد ريخت. اما 
بالفاصله پس از ورود صادق خان به تهران، شاه دستور بازداشت او را داد و او را در اتاقی محبوس 
ساختند. به فرمان شاه، در و پنجرة اين اتاق را تيغه كردند تا زندانی از گرسنگی بميرد. فتحعلی شاه 
نيز معتقد بود بدين ترتيب به قولی كه به صادق	خان مبنی بر نريختن خون وی داده، وفا نموده است! 
]دروويل، 1367، ص142[. بريدن گوش و بينی در ايران بسيار متداول بود و حتی در مورد جرايم 
بسيار خرد هم اعمال می	شد. كافی بود كه شاه يا شاهزادگان بر كسی خشم گيرند تا اين مجازات 
ناصرالدين  زمان  كيفرهای  فرانسوی،  رنه« سياح  »هانری  ]همان، ص186[.  اجرا شود  درباره	اش 
شاه را چنين توصيف می	كند: مقصر را به چهارميخ می	كشيدند و يا به دهانة توپ می	بستند يا گچ 
می	گرفتند يا زنده به گور می	كردند يا به كف پای او نعل می	كوبيدند و يا شقه	اش می	كردند. دزدان 
قطاع	الطريق را سرازير در تنة ديواری می	آويختند و در اطراف، دو ستون از گچ و آجر برپا می	كردند 
كه اين مجازات بعدها تبديل شد به سر بريدن و به دار آويختن و مجازات جنايات كم اهميت به 
قطع اجزای بدن مانند قطع انگشت يا قطع دست از مچ يا بريدن گوش تبديل شد. نقل است كه 
در 1905م يعنی يک سال قبل از مشروطه، در شيراز و به حکم والی آن جا زبان	های سه نفر نانوا 
را كه نان را قدری گران	تر از نرخ معمولی فروخته بودند از بيخ بريدند]راوندی، 138، ص242[. 
فلک كردن مجرمين و مقصرين هم چنانکه ذكر شد، رايج	ترين مجازات آن زمان محسوب می شد 
كه دروويل اين مجازات را به همراه زندان و زنجير كردن، از مجازات	های تأديبی برمی	شمارد كه به 

وسيله پليس )داروغه( اجرا می	شده است ]دروويل، 1367، ص184[. 
اما مجازات اعدام نيز در آن دوران به نحو چشمگير و به فجيع	ترين شکل ممکن به كار گرفته 
می	شد. مجازات مرگ، تقريباً در اكثر موارد به صورت تزجيری و همراه با تعذيب شديد محکومين 
انجام می	شده است. گزارش شده است كه در عهد فتحعلی شاه، مجازات اعدام در برخی جرايم 
مانند سرقت، قتل، هتک ناموس، خيانت های بزرگ، ياغی	گری و همجنس بازی اجرا می	شده است. 
همين مجازات در مورد مردان و زنان زناكار اعمال می	شده است با اين تفاوت كه زنان را در درون 
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كيسه	ای قرار می	دادند و در آب می	انداختند]همان، ص188[. در مورد شرح كيفيت اجرای اعدام 
آمده است: »ابتدا خنجری در سينة محکوم فرو می	برند و سپس سر از تن وی جدا می	كنند. آنگاه 
از نظر تحقير، سر بريده را با لگد به در كاخ می	رانند و آن را ميان گل و الی می اندازند]همان، 
ص184[. عامل بريدن سر محکومين، ميرغضب نام داشت كه بابت انجام وظيفه دستمزدی دريافت 
نمی	كرد ولی اختيارات فراوانی داشت كه از اين اختيارات برای كسب درآمد سود می	جست. بدين 
صورت كه پای محکوم را بسته و او را در بازارها و معابر عمومی می	گرداند و موظف به گدايی و 
دريافت صدقه می	نمود. از سوی ديگر اينان حق داشتند كه محکوم را به فجيع	ترين وضع به قتل 
برسانند. مثاًل در برخی موارد قسمتی از گلوی محکوم را می	بريدند و سپس او را در همان حال رها 
می	كردند و بدين ترتيب صحنة رقت	باری را پديد می	آوردند. در پاره	ای اوقات، مردمی كه در صحنه 
حضور داشتند و يا به ويژه خانواده و دوستان و آشنايان محکوم مبلغی به ميرغضب می	پرداختند تا 

محکوم را از اين تعذيب	ها معاف دارد]حسن بيگی، 1377، ص266[. 3
مجازات ديگری كه به اختصار به آن می	پردازيم مجازات حبس است كه به نظر می	رسد شرايط 
آن چندان بهتر از ساير مجازات	ها نبوده است. در اين خصوص ابتدا به معرفی گاسپار دروويل از 
مجازات حبس و شرايط زندان	ها در زمان دومين پادشاه سلسلة قاجار می پردازيم: »زندان در ايران 
مانند ساير كشورها وسيلة سلب آزادی است ولی ممکن است عواقب سختی در پی داشته باشد. 
3. ذكر چند مورد از اعدام هايی كه در زمان ناصرالدين شاه واقع شدند خالی از فايده نيست: در پی قحطی نان در 1277ق زنان تهرانی 
بلوايی به پا كردند. كالنتر در حضور شاه با گروهی از گماشتگان به جمعيت زنان حمله می برند و چند نفر از ايشان را مضروب 
می سازند. در اين حين خون از سر زنی جاری شد و از زنان شيون و فغان برخاست. شاه پس از اطالع كالنتر را فراخواند و دستور 
داد ريش وی را بزنند و او را به چوب و فلک ببندند. كالنتر زير چوب و فلک بود كه شاه گفت: »طناب«. در كوتاه ترين زمان، امر شاه 
اجرا شد و به طنابش انداختند. جسد برهنة كالنتر را در بازار به روی زمين كشاندند و تا سه روز او را از پا آويزان كردند ]سيفی فمی 
تفرشی، 1362، ص49[. مورد ديگر اينکه: »پشت بقعة معروف به سر قبر آقا، غسالخانه و تابوت كش خانه بود. عده ای شياد شب ها 
كفن پوشيده و در آن حدود، مردم را لخت می كردند. وزير نظام، معاون حاكم تهران وقتی از اين ماجرا باخبر شد يک شب با لباس 
مبدل با عده ای از فراشان حکومتی به ميدان سر قبر آقا رفت و مردگان دروغين را دستگير نمود و آنان را زنده به گور كرد« ]همان، 
ص34[. در جای ديگر می خوانيم: قبل از سفر دوم ناصرالدين شاه به اروپا در 1295ق هنگامی كه شاه از شهرری به تهران می رفت، 
ده نفر سرباز جلوی كالسکه شاه را گرفتند و فريادكنان خواستند عريضه ای به شاه بدهند. سواران مانع شدند و سربازان به سوی آنان 
سنگ پرتاب كردند كه در اين اثناء چند سنگ به كالسکه اصابت نمود كه در اثر آن اسب ها رم كردند و در نتيجه يکی از تسمه ها پاره 
شد كه اين موضوع باعث معطلی شاه گرديد. آن سربازان به وسيله ی سواران دستگير، به زنجير كشيده و به تهران اعزام شدند. شاه 
دستور قتل آنان را داد و ميرغضب ها نه نفر از آن سربازان را با طناب خفه كردند و به روايت بنجامين، نخستين سفير امريکا در ايران 
همه آن ها را سر بريدند. اين واقعه در آستانه سفر شاه به اروپا، در چند روزنامه اروپايی بازتابی زننده داشت كه موجب پشيمانی شاه 
و استمالت و تعيين مستمری برای خانواده های آنان از سوی وی گرديد ]واليتی، 1372، ص141[. يا در ماجرای ديگری؛ پاسبان 
محله سنگلج، شخصی به نام جليل ميرزا )برادرزادة گلين خانم نخستين همسر شاه( را بی جهت جلب نموده و نزد ميرزا سيد محمد، 
رئيس كالنتری محله می برد و وی نيز در حال مستی، چراغی را كه پيش رويش می سوخته به طرف صورت جليل ميرزا پرتاب كرده 
و او را آتش می زند. سپس چشم های مصدوم را از حدقه بيرون آورده و گوش و زبان و بينی او را می برد. بعد از افشای قضيه، شاه 
اظهار می دارد كه چون قاتل از سادات است كشتن او جايز نيست! و قرار بر پرداخت ديه می شود. اما عده ای از شاهزادگان قاجار به 
خونخواهی، سيد محمد را از بازداشتگاه بيرون آورده و با نيزه ای به سختی مجروح كرده و از اتاق به پايين پرتاب می كنند. آنگاه او 
را بسته و به ميدان ارگ می برند. در آن جا يکی از بستگان مقتول روی سر قاتل نفت ريخته و او را به آتش می كشد و سپس وی را 

با همان وضع، كشان كشان به ميدان اعدام می برند ]سيفی فمی تفرشی، 1362، ص87[. 
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از آن جا كه حکام يا رؤسای پليس برای تغذية زندانيان وجهی در اختيار ندارند، زندانيانی كه پولی 
ندارند و يا در محل دستگيری غريب هستند، اگر خودكشی نکنند بايد از گرسنگی بميرند«]دروويل، 
1367، ص185[. در ادامه می	افزايد: »در نقاطی كه زندان وجود ندارد برای توقيف مجرمين معموالً 
از كند و زنجير استفاده می	شود. به هر ساق پای محکوم دو قطعه چوب بزرگ كه از يک سو به 
زنجير آهنين و از سوی ديگر به قفل محکمی متصل است می	بندند. قسمتی از اين كنده	ها را به 
اندازه	ای كه قسمت پايين ساق پا در آن جا بگيرد گود می	كنند به طوری كه اين اسباب درست روی 
قوزک پا قرار می	گيرد. زنجيری كه دو قطعة كنده را به هم متصل می	كند به قدری كوتاه است كه 
محکوم فقط می	تواند با تأنی و به زحمت قدم	های كوتاه بردارد. چنان چه محکوم سعی كند خود را 
از كند و زنجير رهايی بخشيده، فرار نمايد به حدی زنجير را می	فشارند كه خون از جزيان می	افتد و 
غالباً ماه	ها پس از رهايی، شخص محکوم قادر به راه	رفتن نخواهد بود«]همان، ص186[. زندان	های 
عصر ناصری نيز وضعيت مطلوب	تری نداشتند. يکی از محبوسين آن روزگار، يکی از اين زندان	ها 
را چنين توصيف می	كند: »اما سجن كه محل مظلوم و مظلومان بود، فی	الحقيقه دخمة تنگ و تاريک 
از آن افضل بوده. چون وارد حبس شديم بعد از ورود ما را داخل داالنی ظلمانی نمودند. از آن جا از 
سر پلة سراشيب گذشتيم و به مقری كه معين نموده بودند رسيديم. اما محل تاريک و معاشر صد و 
پنجاه نفس از سارقين اموال و قاتلين نفوس و قاطعين طرق بود. با اين جمعيت، محل منفذ نداشت 
جز طريقی كه وارد شديم. اقالم از وصفش عاجز و روايح متعفنه	اش خارج از بيان و آن جمع 
اكثری بی	لباس و فراش«]راوندی، 1368، ص250[. مجداالسالم نيز در نامه ای كه به ناظم	االسالم 
می	نويسد زندان كالت را در آستانة مشروطيت چنين به تصوير می	كشد: »عمارتی كه برای پذيرايی 
ما معين كردند، همان انبار دولتی يا محبس حکومتی بود كه زياده از هشتاد نفر مردمان بدبخت در 
آن جا محبوس و از تمام لوازم زندگی مأيوس بودند... ... . از گرسنگی رنگ از روی آن ها پريده بود 
و با اين ضعف و ناتوانی در زير زنجير بسيار سنگين و كنده	های خيلی گران، خسته و ناالن بودند. 
مستحفظين محبس هم گاهی توجهی به آن ها می	كردند و با آهن تفتيده، ابدان ناتوان آن بيچارگان 
را رنجه و گاهی هم با اسباب	های ديگر آن ها را شکنجه می	كردند«]همان، ص264[. اما نکتة بسيار 
جالب توجه اين است كه در تهران قديم، افراد مقتدر و متنفذ اعم از كشوری و لشگری و حتی 
مالکين بزرگ و تجار نيز در خانه	ی مسکونی خود زندان	هايی داشتند كه افراد خاطی نسبت به خود 
را در آن ها محبوس می	كردند زيرا تصور طبقة ياد شده بر اين بود كه چنان چه شخصاً افرادی را 
محاكمه و مجازات نکنند، موقعيت و مقامشان خدشه	دار خواهد شد! ]حسن بيگی، 1377، ص252[. 
زندان حاكم تهران يکی از بزرگ	ترين زندان	های شخصی بود كه همواره عدة زيادی در آن نگهداری 
می	شدند. اين عده وضعی به مراتب اسفناک	تر از زندانيان زندان	های خانگی داشتند زيرا اگر در 
زندان	های خانگی حداقل نان و آبی به محبوسين داده می	شد و آنان حق داشتند در محوطة محبس 
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قدم بزنند، محبوسين زندان حاكم شهر از اين حقوق هم محروم بودند و در عوض، در روزها گردن 
و دست و پای آنان را با زنجيرهای سنگين می	بستند و شب	ها با بستن آنان به نرده	های آهنی، امکان 
هر نوع حركتی را از ايشان سلب می	نمودند ]همان، ص253[. اما در اين ميان، وضعيت محبوسين 
زندان شاهی شامل زندانيان سياسی و كسانی كه وجودشان مزاحم سلطنت مطلقة شاه بود، بسيار 
وخيم	تر گزارش شده است. اين عده برحسب شدت و درجة محکوميتشان به صورت دستجات 
چهار تا شش نفره با غل و زنجيرهايی در گردن يا پا و كمر به يکديگر بسته می	شدند. اين زنجيرها 
به قدری سنگين بود كه زندانيان به سختی می	توانستند آن ها را تحمل كنند و و گاهی زندانيان 
خطرناک	تر را با زنجير به حلقه	هايی كه بر ديوار نصب شده بود می	بستند. مدت حبس هيچ يک از 
زندانيان مشخص نبود و كمتر اتفاق می	افتاد كه كسی از زندان شاهی جان سالم به در برد زيرا عالوه 
بر آلودگی و غيربهداشتی بودن محيط زندان كه باعث شيوع انواع و اقسام بيماری	ها می	شد، مرطوب 
بودن كف و ديواره	های زندان و نيز عدم برخورداری محبوسين از نور آفتاب سبب می	شد كه اغلب 
آنان عمر بسيار كوتاهی داشته باشند. مضافاً به اين كه اين زندانيان از نظر تغذيه نيز وضع بسيار بدی 
داشتند و غذای روزانة آنان از مقداری نان و اندكی آب تجاوز نمی	كرد]همان، ص254[. اين وضع 
تا زمان مشروطيت ادامه يافت. پس از مشروطيت، زندان	ها تا حدودی سامان گرفتند و مقرراتی 
برای اداره	ی آن ها وضع شد. زندان ها به انواع عمومی مردانه و زنانه، زندان نمره	ی 1 و بازداشتگاه 
موقت تقسيم شدند ]سيفی فمی تفرشی، 1362، ص199[. هرچند كه لرد كرزن وجود سه نوع زندان 
در شهر تهران را به اين شکل معرفی می كند: 1- زندان زيرزمينی ارگ كه مقصرين مهم را در آن 
سياهچال می	اندازند 2- زندان شهری برای دزدان و آدم	كشان 3- زندان	های موسوم به تحت نظر 
كه در آن برخالف دو مورد قبلی، دست و پای زندانيان در كند و زنجير نيست]همان، ص270[ 
و به اين ترتيب لرد كرزن نامی از محبس عمومی نمی	برد. به هر حال محبس عمومی و محابس 
شماره	ی 1و2 را چنين توصيف كرده	اند: وضع محبس عمومی كه جای زندانيان بالتکليف بود چه 
از لحاظ بهداشتی و چه از نقطه	نظر اخالقی بسار پايين بود. لباس محبوس از يک پارچة كرباسی 
بود و شب را روی فرش	های مرطوب خاک آلود می	خوابيد. بزهکاران خردسال و بزرگسال يک	جا 
جمع بودند. حبس نمرة 1 حبس تاريک گفته می	شد كه جای جنايتکاران بود. در حبس تاريک 
از آفتاب و هوای آزاد خبری نبود. حبس نمرة 2 محوطه	ای كوچک بود كه اطراف آن را اتاق	های 
كوچک و بی	منفذ بنا كرده و هر اتاق كه مخصوص يکی از محبوسين بود دارای صندوقخانه	ای بود 
كه مبال خصوصی آن اتاق بود. در سقف هر اتاق نيز يک سوراخ با شبکة آهنی برای روشنايی تعبيه 
شده بود. اثاثيه و اشياء درون هر اتاق عبارت بود از يک زيلوی كثيف و يک دست رختخواب با 
پارچه	ای خفه و تاريک. امر تنظيف محابس نيز از وظايف محبوسين بود. سر زندانيان مانند قلندران 
تراشيده بود و لباسشان چرک و پاره پاره بود. مالقات زن و فرزندان محبوسين، موقوف به اجازة 



185

سال پنجم . شماره دهم . پاییز و زمستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

مدير زندان بود. ساعت نه نيز زنگ خواب زده می	شد و محبوسين مکلف بودند بخوابند ]همان، 
ص271تا273[. در مورد ديگر مقررات حاكم بر زندان	ها آمده است: »فرياد كردن، صحبت كردن 
با صدای بلند، اجتماع نمودن، اقدام به هيئت اجتماع كردن و صحبت كردن به هنگام كار برای 
محبوسين قدغن بود. محبوسين روزی يک ساعت تنفس داشتند. ساعات برخاستن از خواب، كار 
كردن، غذا خوردن و خوابيدن با صدای زنگ اعالم می	شد. غذا عبارت بود از يک چارک نان در 
24 ساعت، ناهار آش و شام آبگوشت. محبوسين در ادای تکاليف و مراسم مذهبی خود تا درجه	ای 
كه به نظامات محبس خللی وارد نشود آزاد بودند. مالقات، هفته	ای يک بار دراتاق مخصوص و در 
حضور مستحفظ صورت می	گرفت] همان، ص199[. به نظر می	رسد كه اين حركت رو به جلو در 
حيطة اداره	ی زندان	ها از زمان ورود »كنت دومونت فرت« به ايران آغاز شده باشد. وی در فصل 
18 از كتابچة خود خاطرنشان كرده كه شايسته است انبار دولتی محلی مشتمل بر پنج باب بنا شود 
كه محبوسين برحسب استعداد، مشغول به تحصيل پنج حرفه	ی نجاری، حجاری، اره	كشی، خياطی 
و كفاشی شوند. به اين ترتيب، كنت عالوه بر تأسيس اولين نهاد پليس رسمی و دارای تشکيالت 
مدرن و تدوين نخستين قانون جزای مدون ايران پس از اسالم )بنا بر قولی(، اولين كسی نيز بود 
كه نسبت به ادارة زندان	ها و وضعيت حاكم بر زندان	های آن عصر، حساسيت مثبتی از خود نشان 
داد. كتابچه	ی 58 ماده ای كنت، از اين لحاظ كه جرايم و كيفرهای مربوط به آن ها در آن مشخص 
شده و از اين حيث گامی بسيار اساسی در جهت تفهيم عملی اصل قانونی بودن جرايم ومجازات	ها 

برداشته است بسيار حائز اهميت است. 
اما مجازات	های ديگری كه به	طور پراكنده و در خصوص برخی جرايم خاص مورد استفاده 
قرار می	گرفتند عبارتند از: محروميت از مشاغل دولتی، مجازات	های مالی و مصادرة اموال و نيز 
تبعيد. به عنوان مثال؛ عالوه بر نمونه	هايی كه پيش از اين ذكر شد می	توان به توقيف و مصادره	ی 
اموال شعاع	السلطنه و ساالرالدوله، برادران محمدعلی شاه در 1329ق ]همان، ص180[ يا تبعيد 
درخواست  سبب  به  در 1268ق  عراق  به  مادرش  و  شاه(  ناصرالدين  ناتنی  )برادر  ميرزا  عباس 
واليتعهدی و تقاضای حمايت از روس و انگليس ]واليتی، 1372، ص34[ و يا تبعيد فرهادميرزا 
اشاره كرد.  ميرزا ]همان، ص38[  از عباس  بهانة حمايت  به  به طالقان  ناصرالدين شاه(  )عموی 
همين طور می	توان اخراج از كار و تبعيد امين	السلطان به قم و يا تبعيد عبدالحسين ميرزا فرمانفرما 
به عتبات در 1318ق و به مدت چهار سال ]عاقلی، 1373، ص25[ را به عنوان نمونه ذكر كرد. 
در سابقة محمدعلی شاه، عالوه بر مورد فوق	الذكر به نمونة ديگری نيز برمی	خوريم: در واقعه	ی 
توپخانه كه منجر به قتل عده	ای از مشروطه	خواهان شد، احتشام	السلطنه دو برادر خود )عالءالدوله و 
معين	الدوله( را نزد محمدعلی شاه فرستاد تا پيغام تند او را به گوش شاه برسانند. محمدعلی شاه از 
اين گستاخی احتشام	السلطنه و برادرانش برآشفت و دستور داد آن دو برادر را چوب مفصلی زدند و 
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حکم اعدام عالءالدوله را نيز صادر كرد كه سرانجام در پی شفاعت عضدالملک )پدر زن عالءالدوله 
و رئيس ايل قاجار( از خون او درگذشت اما او راتبعيد نمود ]همان، ص77[. 

در پايان اين بخش می	توان به اين جمع بندی رسيد كه مجازات	های معمول در قسمت اعظم 
دورة حکومت قاجار، بدون ضابطه، بسيار شديد و براساس ميل و اراده	ی شاه، امراء و حکام واليات 
تعيين می	شده است. پس از اجرايی شدن كتابچة قانونی كنت در 1296ق به طرز نسبتاً محدودی 
از ميزان اين خودسری	ها كاسته شد و پس از به	ثمر نشستن نهضت مشروطيت، گامی اساسی در 
حذف و الغای خودكامی	های يادشده برداشته شد. نوزده سال بعد و پس از تصويب اولين قانون 
جزای مدرن ايران در 1304ش بود كه كابوس كيفرهای بی ضابطه به پايان رسيد و دوره	ی جديدی 

در حقوق كيفری ايران آغازيدن گرفت. 

برآمد
شايد بتوان يکی از داليل شدت كيفرها در عصر قاجار را با نظام توليد اقتصادی حاكم بر ايران آن 
روزگار يعنی اتکاء به درآمد حاصل از زمين مرتبط دانست. فوكو در اين باره معتقد است كه »در 
دوران فئودالسم كه درآن پول و توليد توسعة چندانی نيافته بود، شاهد رشد ناگهانی مجازات	های 
بدنی هستيم. گويی در بشتر موارد، بدن تنها چيز قابل دسترسی است« ]فوكو، 1385، ص 36[. 
وقتی به دليل توسعه	نيافتگی اقتصادی يک جامعه، نيروی كار انسانی، ارزشی را كه در يک نظام 
رو به رشد داراست نداشته باشد، نظام سياسی و به تبع آن نظام حقوق كيفری، دقت و وسواس 
زيادی برای حفظ و بهره	برداری بهينه از اين نيروی كار از خود نشان نداده و وقتی حاكميت برای 
بقای خود نياز به قربانی داشته باشد، اين نظام حقوق كيفری است كه با دست	ودل	بازی اليقف خود 
نسبت به تن و بدن محکومين عمل خواهد كرد. يکی ديگر از داليل اين سخت	گيری ها شايد وقوع 
جنگ	های ميان ايران و روسيه در آن دورة تاريخی باشد.4 شايد بتوان اين طور استنباط كرد كه اين 
درگيری	ها و كشته شدن تعداد قابل توجهی از نفوس ايرانی در آن ها، يک عامل ديگر در تقويت و 
تغذية روحية خشونت و انبساط ظرفيت اذهان ملت برای تحمل صحنه	های خونين و خشونت	بار 
بوده است. يکی از رهآوردهای جنگ	، كاستن از ارزش جان	ها است و وقتی جان بی	ارزش شد 
و آستانة تحمل جامعه افزايش يافت، حقوق كيفری نيز چاره	ای ندارد جز اين كه برای كاميابی در 
انجام وظيفة محوله، آتش قهر و غضب خود را تيزتر كرده و با اقتدار تمام، تن و بدن محکومين را 
فراگيرد. وقتی جامعه خود برای نمونه، حبس معمولی و غيرتزجيری را مجازات محسوب نمی	كند 
و با »اندک شمارِی« آميخته با تعجب بدان درمی	نگرد، ديگر چه توقعی از حقوق كيفری می	توان 

4. جنگ های اول ايران و روسيه در 1219 آغاز شد و به عهدنامه ی گلستان در 29 شوال 1228 مطابق با 12 اكتبر 1813 انجاميد. جنگ 
دوم در آغاز سال 1242 درگرفت و به عهدنامه ی تركمانچای در 5 شعبان 1243 مطابق با 10 فوريه 1827 منتهی شد. 
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داشت؟ بی	جهت نيست كه »كنت« در فصل هجده از كتابچة خود، از بسياری مردمان و جواناِن به 
تعبير او »بی	تربيت، قوی	البنيه، خودسر و بی	باک« ياد می	كند كه توقف ده سال در انبار)حبس( برای 
آن ها درحکم ده روز است و طول حبس، اسباب منع و مالحظه و ترس آن ها از اجرای اعمال عادية 
شنيعة آن ها نمی	شود. و نيز بی	دليل نيست كه هنگامی كه دروويل )كه از سوی عباس	ميزا وليعهد 
مأموريت يافته بود( مجازات سربازان فراری	ای كه بار اول از خدمت فرار می	كنند را از پانصد ضربه 
شالق به حمل كوله	پشتی و روانه	شدن برای آوردن آب تبديل كرد، اين تنبيه به قدری در نظر ايشان 
تحقيرآميز آمد كه اظهار می	داشتند كه مرگ را بر اين خواری و ذلت ترجيح می	دهند]دروويل، 
ص185[. اين موارد تنها نشانه هايی از خوگرفتن ايرانيان آن عصر با خون و خشونت و قتل و غارت 
می	باشند. نمونه	های بيش تر را در كتب تاريخی بايد جست. از سوی ديگر نبايد از تأثيرات تغليب 
فقه كيفری سنتی در طول قرون متمادی و تأنيس روح ايرانی با رويکردهای كيفری و »بدن محور« 

فقه اسالمی غافل شد. 
اما پيرامون حركت حقوق كيفری ايران به سمت كاستن از شدت مجازات	ها و مدارای بشتر 
با مجرمين بايد يکی از علل آن را در ميان اليه	های پيدا و پنهان روابط سياسی ايران با كشورهای 
قدرت	مند خارجی و به	ويژه روسيه و انگلستان و تأثيرپذيری از برخی اعمال فشارهای اين دولت	ها 
مبنی بر انسانی	كردن رژيم تعيين محازات برای مجرمين و محکومين كاويد. از آن جا كه ايران يکی 
از ضعيف	ترين سلسله	های پادشاهی خود را تجربه می	كرد و حاكمان وقت در مقابل كوچک	ترين 
تهديد و كم	ترين فشاری سر تسليم فرود می	آوردند، می توان برخی از اصالحات به	عمل آمده در 
اين حوزه را مرهون همين دنباله	روی محض و فی	الواقع وحشت از قهر و غضب روسيه يا انگليس 
تلقی كرد. 5 در خصوص اين تأثيرپذيری شديد، استاد نفيسی می	نويسند: »جنگ دوم روسيه و 
شکست فاحش از لشگر پاسکيويچ سردار معروف روسی و عهدنامة تركمانچای ضرر معنوی بسيار 
بزرگی به ايران زد كه هنوز ما گرفتار آنيم و شايد بدين زودی	ها دست از سر ما برندارد و آن اين 
بود كه ايرانيان كاالً مرعوب اروپا شدند و چنان رعب و وحشت اروپا در دل ايرانيان افتاد كه از آن 
روز تا كنون كمتر كسی در ايران جرأت كرده برخالف نفع احتمالی و انديشة محتمل اروپا قدمی 
بردارد«]نفيسی، 1364، ص83[. چنان چه پيشتر نيز ذكر شد، نخستين گام برای موضع	گيری عليه 
كيفرهای وحشيانه، در عهد پادشاهی محمدشاه قاجار و به اصرار دولتين روسيه و بريتانيا برداشته 
به  نفر سرباز معترض  نه  اعدام  يا همان طور كه گفتيم، در قضية  شد]راوندی، 1368، ص246[. 
دستور ناصرالدين شاه كه درآستانة سفر دوم او به اروپا واقع شد، خرده	گيری و سرزنش كشورهای 

5. نمونه يکی از اين وحشت ها از دو دولت روسيه و بريتانيا در زمان ناصرالدين شاه و پس از بركناری ميرزاآقاخان نوری بود كه 
شاه بعد از اين اقدام، سفرای دولت های مذكور را فراخواند و به آن ها اطمينان داد كه عزل آقاخان، هيچ خللی بر مناسبات سياسی 
و روابط دوستانه ی ايران با اين دو كشور وارد نخواهد كرد. از اين دست شواهد تاريخی برای اثبات ادعای فوق الذكر بسيار است. 
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اروپايی كه دولت ايران نسبت به آن ها موضع منفعالنه داشت- موجب پشيمانی شاه و دلجويی وی 
از بازماندگان اعداميان شد. به هر روی، ايران در پی شناساندن خود به جامعة جهانی بود و برای 
نيل به اين منظور و درصدد فراهم نمودن مقدمات آن- به دليل همان موضع انفعالی	اش در رابطه 
با غرب- تا جايی كه فرهنگ ايرانی و اسالمی	اش مجاز می	داشت، سعی در تشبه خود به غرب 
داشت. نمونة اين تالش	ها برای همراه شدن با جامعه	ی جهانی، عضويت ايران در انجمن صلح الهه 
به سال 1280ش است. ورود مظاهر تمدن جديد غرب مانند روزنامه، تلگراف، اتوموبيل، سينما و... 
نمی	توانست فارغ از بستر شکل	گيری اين پديده	های نوين بماند. به بيان ديگر وقتی اين محصوالت 
وارد مرزهای ايران شدند )چه همان كاركردهاشان در جامعة غربی را حفظ كرده باشند و چه كاركرد 
جديدی متناسب با فرهنگ ايرانی به خود ديده باشند( فرهنگی كه در بستر آن جان گرفته	اند رانيز 

وارد محيط جديد خواهند نمود و اين اتفاقی است كه برای ايران آن عصر نيز رخ داد. 

منابع:	
1. بهار، مهدی، ميراث خوار استعمار، تهران، موسسه انتشارات امير كبير، چ شانزدهم، 1357. 

2. حسن بيگی، م، تهران قديم، نشر منصوری، چ چهارم، تهران، 1377. 
3. دروويل، گاسپار، سفر در ايران، ترجمة منوچهر اعتمادی مقدم، نشر شباويز، چ سوم، تهران، 1367. 

4. راوندی، مرتضی، سير قانون و دادگستری در ايران، نشر چشمه، بابل، چ اول، 1368. 
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9. محسنی، مرتضی، دوره ی حقوق جزای عمومی، ج 1، انتشارات دانشگاه ملی ايران، بی تا. 

10. مومنی، باقر، ايران در آستانه ی انقالب مشروطيت و ادبيات مشروطه، نشر سپيده، چ پنجم، 1357. 
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12. واليتی، علی اكبر، تاريخ روابط خارجی ايران در دوران ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 
چ اول، 1372. 



189

فاطمه	شادپور*
دكتر	علی	عباس	حياتی

دكتر	خديجه	مرادی

بررسی فقهی و حقوقی زوجه حکمی

-	كارشناس	ارشد	حقوق	خصوصی	دانشگاه	آزاد	واحد	علوم	تحقيقات	كرمانشاه

-	استاديار	دانشگاه	رازی	كرمانشاه

-	استاديار	دانشگاه	رازی	كرمانشاه

مشترک  زندگی  تأسيس  و  ازدواج 
طبيعی  خواسته ی  يک  خانوادگی 
است كه غرايزش در وجود انسان ها 
نهاده شده است و اين خود يکی از 
نعمتهای بزرگ الهی است. خداوند 
در قرآن مجيد از اين نعمت بزرگ 
از  يکی  می فرمايد:  و  كرده  ياد 
كه  است  آن  الهی  لطف  نشانه های 
از جنس خودتان جفتی  برای شما 
بيافريد كه در بر او آرامش يافته و با 
هم انس گيريد و ميان شما رأفت و 

مهربانی برقرار نمود. 
فرمودند:  )ص(  خدا  رسول  نيز  و 
پايه گذاری  اسالم  در  بنايی  »هيج 
و  محبوب تر  خدا  نزد  كه  نشده 
عزيزتر از ازدواج باشد.« مسأله طالق 
مبتال به  و  بوده  روز  مهم  مسائل  از 

به قول  ما می باشد و  جامعه كنونی 
بيماری  استاد شهيد مطهری »طالق 
قرن يا طاعون قرن« می باشد كه البته 
تاكنون روانشناسان و جامعه شناسان 
كتاب های  حقوق دانان  و  فقها  و 
و  عوامل  و  درباره ی طالق  فراوانی 
آن  از  جلوگيری  راه های  و  پيآمدها 
تحقيقات  و  تخصص  براساس  را 
تا  درآورده اند  تحرير  رشته  به  خود 
بالی  اين  رفع  برای  كمکی  شايد 
خانمان سوز و يا حداقل گامی برای 
پيشگيری از اين واقعه شوم ناخواسته 
شود. يکی از ابواب مهم فقهی باب 
طالق است، كه انواع و اقسامی دارد. 
موضوعی كه در اين پژوهش بررسی 
می شود، طالق رجعی است. مسئله 
اهميت  مسايل حايز  از  يکی  طالق 

امکان  كه  است  خانواده هايی  در 
ادامه زندگی مشترک در آن ها وجود 
نداشته كه به ناچار به طالق و جدايی 
منجر می شود و تکاليف مالی و غير 
مالی بر عهده طرفين می گذارد. اين 
نوشتار، به بيان مسائلی از قبيل اقسام 
حق  حضانت،  ارث،  نفقه،  طالق، 
طالق  عّده  درايام  زوجه  مسکن 
رجعی می پردازد. در اين تحقيق ابتدا 
ماهيت طالق و اقسام آن و تعريف 
و  رجعی  طالق  حقوقی  و  فقهی 
چگونگی تحقق رجوع و احکام عّده 
بر آن بيان می شود و سپس وضعيت 
تکاليف  و  حقوق  و  زوجه  حقوقی 
مالی و غير مالی زوجين در ايام عّده 
در فقه و حقوق ايران، مورد بررسی 

قرار می گيرد. 

مقدمه

shadpour61@yahoo. com -نويسنده مسئول *
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مبحث	اول:	تعريف	طالق:	
 طالق )فقه مدنی( انحالل رابطة زناشويی است در عقد دائم خواه به قصد و رضای زوج باشد، 

م 1133ـ 1139 ق. م )منصور، 1382: ص 193(. خواه به وسيله نماينده قانونی زوج مانند 
طالق دادن زوجه ی مجنون دائمی به وسيله ولی او، ماده 1137 ق. م يا مانند موردی كه زوجه 

به استناد وكالت از زوج، خود را مطلقه می سازد. طالق 4 ركن دارد: 1ـ صيغه، 2ـ مطلق، 3ـ 
مطلقه، 4ـ گرفتن شاهد بر صيغه 

رجعی:	در اصطالح حقوقی رجعی به معنی بر گردانيدن زن مطلقه در مدت عّده، به نکاح 
سابق است. ماده 1148 ق. م می گويد: "در طالق رجعی برای شوهر در مدت عّده حق رجوع 

است. "
-تعريف	فقهی	و	حقوقی	طالق	رجعی	

رجعی به فتح راء در فقه و حقوق نوعی از طالق است كه شوهر می تواند در ايام عّده و بدون 
نکاح مجدد با زن خود به سر ببرد. طالق رجعی رابطه نکاح را از بين نمی برد، زيرا زوال اين 

رابطه به دو عامل بسته است: 
يکی طالق و ديگری انقضاء عّده، بنابراين با رجوع در ايام عّده همان رابطه ی نکاح قبل به 

حالت سابق بر می گردد. 
-	ماهيت	رجوع:	

رجوع يک عمل حقوقی يک جانبه و ايقاع است، كه بر خالف طالق يک عمل تشريفاتی 
نيست و بدون هيچ گونه تشريفات و شرط صوری تحقق می پذيرد، البته قصد رجوع و به تعبير 
ديگر قصد نتيجه، طبق قانون مدنی، برای تحقق رجوع الزم است. رجوع به قصد اضرار در شرع 
ممنوع است )با توجه به نصی كه به ما رسيده است: َو ال تَمَسکُوُهنَّ َضراراً... . .()بقره / 231(. 

-	داليل	مشروعيت	رجوع:	
؛ بقره / 228 »زنهايی كه طالق داده شدند  ... ... . بَرَدُهنَّ -كتاب:	»َو الُمَطَلقاُت يَتَربُصنَّ بِأنُفَسُهنَّ
از شوهر نمودن خودداری كنند تا سه پاكی بر آنان بگذرد... و شوهران آن ها در زمان عّده حق 

دارند كه آن ها را به زنی خود باز رجوع دهند...«
-	سنت:	اخبار متواتری وجود دارد كه رجوع مرد را در عّده طالق، بالمانع دانسته است و 

زوج را در اين مورد ذی حق می داند. 
-	اجماع:	در خصوص رجوع، اجماع وجود دارد كه مشروعيت آن را تأييد می نمايد. مقدس 
اردبيلی در زبده البيان و عالمه حلی در السرائر و شيخ طوسی در المبسوط ادعای اجماع نمودند. 
السراير، ص 668؛  ادريس حلی،  القرآن، ص 539؛ محمدبن  اردبيلی،  به؛ مقدس  )رجوع شود 

محمدبن الحسن الطوسی، المبسوط ]بی جا[: مکتبه المرتضويه، 1378، ص 134(. 
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-اقسام	طالق	رجعی	و	چگونگی	تحقق	رجوع	
 طالق رجعی به دو قسم تقسيم می شود: الف: عّدی ب: غير عّدی. 

الف-	طالق	عّدی
به طالق رجعی ای گويند كه شوهر، همسرش را با بودن شرايط صحت، طالق داده و سپس 
در زمان عّده رجوع كرده و با وی همبستر شود و پس از آن در طهر ديگر او را طالق دهد كه 

در صورت انجام اين امور به طالق اولی كه واقع شده، طالق عّدی گويند
حكم	طالق	عّدی

آن است كه زن در طالق نهم بر مرد حرام دائمی و ابدی می شود. توضيح اين كه اين حکم در 
صورتی كه مطّلقه زن آزاد باشد جاريست. زن حره بعد از هر سه طالق بر شوهر حرام می شود 
تا آن كه با مرد ديگری )محلل( ازدواج كرده و پس از وطیء و گرفتن طالق يا فوت يا فسخ 
نکاح از وی بر شوهر اول حالل و مباح می شود. بنابراين زن بعد از وقوع شش طالق عّدی كه 
در ضمن نه طالق واقع می شود بر مرد حرام ابدی می شود و اطالق عّدی به هر نه طالق، اطالق 

مسامحی و مجازی است. 
ب:	طالق	غير	عّدی

با شرايط صحت طالق، صورت گرفته  )فقه مدنی( طالق غير عّدی طالقی است كه: اوالً 
باشد، ثانيًا عّده طالق گذشته باشد، ثالثًا بعد از انقضاء مدت عّده طالق، دوباره نکاح واقع شود، 

رابعًا پس از اين نکاح، دوباره طالق واقع شود. )عاملی الجبعی ]شهيد ثانی[: ص 384(. 
حكم	طالق	غير	عّدی

در طالق غير عّدی زن مطلقه در هر طالق سومی در صورتی كه حره بود، حرام شده و اگر 
كنيز باشد در هر طالق دومی بر شوهر حرام می گردد. 

در جای ديگر آمده است: »الَطالُق الَرجعی قِسماَن َمن الُزوَج أو الُزوَجه«. 
- تشريفات خاص طالق رجعی

عالوه بر تشريفات عمومی طالق )گواهی عدم امکان سازش، داوری در طالق، تشريفات 
اجرای صيغه( در طالق رجعی تشريفات خاصی مقدر گرديده است: 

الف: ارائه ی گواهی كتبی اسکان زوجه مطّلقه در منزل مشترک زوجين تا پايان مدت عّده
ب: تنظيم صورت مجلس وقوع طالق

ج: شاهد گرفتن برای رجوع
د: ثبت رجوع در دفاتر رسمی

-	آثار	مترتب	بر	رجوع
1ـ رجوع نياز به عقد جديد ندارد، زيرا رجوع حکم طالق را رفع می كند و عقد سابق را 
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اثبات می نمايد. 
2ـ تعيين مهر مجدد نياز نيست و اگر زن قباًل صدق خويش را از شوهرش دريافت كرده 
باشد، شوهر بری الذمه است و اگر هنوز دريافت نداشته، حق وی برای دريافت آن به قوت خود 

باقی است. 
3ـ زن در زمان عّده حق دريافت نفقه خود را كه خوراک و پوشاک و مسکن است دارد، به 
همين جهت در آن ايام حق دارد در خانه شوهر بماند و حتی حجاب خويش را رعايت نکند و 
اين بهترين فرصتی است برای رجوع و آشتی، خالصه پس از رجوع اين حق نفقه هم چنان به 

سود زن و عليه شوهر جريان خواهد داشت. )محمودی، 1370: ص 111(. 
-	وضعيت	حقوقی	زوجه	در	طالق	رجعی	

آيا مطّلقه، زوجه حقيقی است يا در حکم زوجه؟
از ديدگاه فقه اماميه در اين باره 2 قول وجود دارد: 

1ـ در طالق رجعی رابطه ی نکاح با وقوع طالق منحل می شود، ولی به حکم قانون تا زمانی 
اصطالحًا  و  می يابد  ادامه  ازدواج  از  ناشی  تکاليف  و  آثار زوجيت و حقوق  است  عّده  در  كه 

می گويند مطلقه رجعيه در حکم زوجه است. 
2ـ رابطه ی نکاح با طالق رجعی منحل نمی شود، بلکه با صداق و انقضاء عّده قطع می گردد 
و تا زمانی كه زن در عّده است، زوجيت با كليه آثار آن باقی است، و اصطالحًا می گويند مطلقه 

رجعيه زوجه حقيقه است. )تارا، 1345: ص 203 و 204(. 
طرفداران ديدگاه نخست معتقدند كه با اجرای صيغه طالق، زن و شوهر از علقه همديگر 
خارج می شوند و كمترين حد آن اين است كه مرد حق رجوع دارد به سبب آن كه در اين نوع 
طالق از لحاظ شرعی برخی يا تمامی آثار زوجيت برای مطلقه رجعيه باقی است، از اين رو وی 

در حکم زوجه است نه زوجه حقيقی. 
نکته مهم كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در كتب فقهی در اين خصوص كه مطلقه 
رجعيه، زوجه حقيقی محسوب می شود يا حکمی و در صورت حکمی بودن، آيا آثار زوجه بر 
او مترتب می باشد يا نه، به روشنی سخنی به ميان نيامده است و برخی از فقها از هر دو تعبير 
استفاده كرده اند و آنانی كه قائل به حکمی بودن هستند، دليل و مستندی برای اثبات اين موضوع 
بيان نداشته اند. لذا حقوق و تکاليف زوج بر مطلقه رجعيه، هم در روايات و هم در متون فقهی 

در مدت عّده مشخص شده است، از جمله اين حقوق عبارتند از: 
الف: در صورت فوت يکی از زوجين، طرف مقابل از او ارث می برد. 

ب: زوجه مستحق دريافت نفقه است
پ: مرد نمی تواند با دختر برادر مطلقه يا دختر خواهر او ازدواج كند مگر اين كه مطلقه رجعيه 
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اجازه دهد. 
ت: خواستگاری از مطلقه رجعيه چه به صراحت و چه به اشاره جايز نيست. 

ث: در صورت زنای هر يک، زنای آن ها محصنه است و با اجتماع شرايط رجم می شوند. 
ج: زنا با مطلقه رجعيه در حال عّده، باعث حرمت ابدی می شود. 

چ: اگر در عّده طالق رجعی شوهر فوت نمايد، مطلقه رجعيه بايد عّده وفات نگه دارد، اما 
اگر طالق بائن باشد، زن به همان عّده طالق اكتفا می كند. 

ح: برای حج مستحبی اجازه شوهر برای مطلقه رجعيه شرط است، اما در حج واجب شرط 
نيست. 

عّده	و	احكام	آن	در	طالق	رجعی	
عّده كلمه عّده به كسر عين و فتح »د« مشدد، اسم اعتداد است و از ريشه عدد گرفته شده 
است و از نظر لغوی بمعنای شمردن می باشد. )قرشی: ص 229(. عّده عبارت است از مدتی كه 

زن انتظار می كشد تا پاكی رحم خود را از آبستنی احراز كند و يقين به عدم او حاصل گردد. 
فلسفه نگه داشتن عّده با توجه به شرايط و مقتضيات خود متفاوت است كه در ذيل بدان 

اشاره می كنيم: 
با  از نزديکی  از اين جهت است كه اگر زن قبل  انساب، و  از اختالط  1ـ برای جلوگيری 

شوهرش از او طالق بگيرد اين انتظار و مهلت )عّده( الزم نيست. 
2ـ رعايت حرمت نکاح و يا احترام به نکاحی كه در اثر فوت و يا فسخ يا طالق منحل شده 

است. 
3ـ گاه برای تفکر و بازگشت و رجوع به زندگی زناشويی است. 

4ـ اساسًا وجوب انتظار در مورد عّده ها تعبدی است و ما فلسفه ی آن را نمی دانيم ، زيرا بر 
زن غيرمدخوله هم عّده ی وفات الزم است، با اين كه يقين به پاكی رحم از حمل وجود دارد، 

هم چنين در مورد عقيم . 
)فيض، 1366: ص338(. 

مبحث	دوم:	حقوق	و	تكاليف	مالی	و	غيرمالی	زوجه	در	ايام	عّده
- رابطه مالی بين زوجين در زمان عّده هم چنان باقی است و روابط غيرمالی مانند حسن معاشرت 
و حضانت فرزندان، نيز كماكان باقی است. قانون مدنی مطّلقه رجعيه را هم چنان در حکم زوجه 
می داند كه از اين حکم سه نتيجه مهم در روابط مالی طرفين گرفته می شود: )كاتوزيان: ص467(. 

استحقاق دريافت نفقه، اجرت المثل ايام زندگی و ارث. 
بند	اول:	تعريف	لغوی	نفقه
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»نفقه« از نظر لغوی عبارت است از صرف كردن، خرج كردن، خرجی زنی كه به عهده شوهر 
است و كلمات نفاق به همان معنی آمده است. 

-	از	منظر	فقهی
از خوراک،  اعم  كنيز،  اقارب،  مخارج ضروری همسر،  تأمين  به  اماميه  فقهای  اصطالح  در 
پوشاک، مسکن و غيره اطالق می گردد. مرحوم محقق حلی نفقه را چنين تعريف می كند: »چيزی 
كه زن به آن ها احتياج دارد اعم از خوراک، پوشاک، مسکن، و اثاث منزل و خادم... كه مطابق 

عرف باشد نفقه ناميده می شود«. 
حال قابل ذكر است كه گرچه زوجه حق تملک را مطابق » ماده 1118 قانون مدنی « دارد و 
هرگونه تصرفی می تواند در دارايی خود بکند و از جمله دارايی او نفقه ای است كه از شوهر خود 
دريافت می كند، ليکن هيچ گونه تعهدی از لحاظ قانونی و حقوقی در ارتباط با تأمين نيازهای 
اقتصادی خانواده بر عهده او نمی باشد، به همين جهت است كه در صورت استنکاف زوج از 
پرداخت نفقه به او می تواند با طرح دادخواست در دادگاه های خانواده عليه زوج اقامه دعوی 

نمايد. در نفقه بر مطلقه رجعی، شرط عدم نشوز هم چون زوجه موجود است. 
محمد بن جمال الدين مکی العالمی در اين باره فرمودند: »نفقه در عّده رجعيه واجب می باشد 
در صورتی كه زوجه قبل از طالق در حال نشوز نباشد و نفقه در زمان عّده هم چنان است كه در 

اثنا نکاح واجب می باشد.« )نجفی، ص 443(. 
-	از	منظر	حقوقی	

نفقه زوجه عبارت است از نيازمندی های زندگی زوجه، كه مرد قانونًا موظف به پرداخت آن 
است؛ از قبيل خوراک، پوشاک، مسکن و... . 

قانون مدنی ايران تعريفی از نفقه ارائه نکرده است؛ اما در ماده 1107 قانون مدنی مصاديقی 
از نفقه بيان شده در دكترين حقوق چنين گفته اند: » در نفقه تمام وسايلی كه زن با توجه به درجه 
تمدن و محيط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نيازمند است.« )الماسی و محمدی، 

1374: ص 126(. 
بررسی	فقهی	نفقه	

فقهای اماميه برای وجوب نفقه زوجه سه دليل ذكر كرده اند: 
آيات روايات اجماع

-	آيات
بعضی از آيات قرآن، صراحتًا داللت بر وجوب نفقه دارد و برخی ديگر به كمک روايات و 
تفاسير، بر اين مطلب داللت می كند. در ذيل، آياتی كه داللتشان واضح تر است، آورده می شود. 

1ـ )... َفأمساِک بَِمعُروٍف أو تَسريَح بأحساًن...(. )سوره بقره / 229(. 
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در آيه فوق، خداوند دو راه حل را برای مردان پيشنهاد می كند: يا زنان را به نيکی نگاه دارند و 
يا به خوشی آنان را رها كنند. نگاه داشتن به نيکی، مستلزم پرداختن هزينه های زندگی آنان است 

و رها كردن به خوشی نيز مستلزم حمايت مادی از آنان در موارد خاص است. 
امام صادق )ع( )أَمساِک بَِمعُروٍف( را چنين می فرمايند: 
»اَما ااَلمساِک بِالَمعُروٍف َفَکف الذی َو أحباَء النََفَقه... .« 

-	روايات
روايات بسياری بر وجوب نفقه داللت می كند كه برای رعايت اختصار، به ذكر چند روايت 

اكتفا می كنيم. 
چند روايت اول، كه از پيامبر گرامی اسالم )ص( نقل شده است، مورد استناد فقهای اماميه 

و عامه قرار گرفته است؛
-	اجماع

اصل وجوب نفقه، مسئله اجماعی است كه همه فقها بر آن اتفاق نظر دارند. عالوه بر فقهای 
اماميه، فقهای عامه نيز اصل وجوب نفقه را پذيرفته اند و هيچ نظر مخالفی در اين باره مشاهده 
نشده است. داليل فوق )آيات، روايات و اجماع( مورد اتفاق همه مسلمانان است و فقهای اماميه 
و عامه به اين داليل استناد كرده اند. )رجوع شود به؛ وسايل الشيعه: 226، )اما امساک به معروف 

به معنای اذيت نکردن زنان و پرداختن نفقه ايشان است(. 
بررسی	حقوقی	نفقه:	نظريه	حقوق	دانان	جديد	ايران

 بعضی از حقوق دانان، نظير كاتوزيان و جعفری لنگرودی به ماده ی 1104 قانون مدنی )تشييد 
مبانی خانواده( استناد كرده و پرداخت نفقه را از موجبات تشييد مبانی خانواده دانسته و معتقدند 
كه )زوج در اين جا نبايد فکر كند كه به زوجه احسان می كند، بلکه اين كار از لوازم تأسيس و 

صيانت خانواده است(. )جعفری لنگرودی، 1353: ص 162(. 
بايد شخصًا متکفل امر خويش شود؛ زيرا غريزه حيات در وجود هر  انسانی  در اصل، هر 
انسان، وی را مأمور حفظ وجود خويشتن می سازد؛ اما اگر شخص از رفع نيازهای خويش به طور 
كلی عاجز باشد، يا در مواردی به علت اشتغاالت ديگر، ناتوان باشد، ديگران مسئول رفع نيازهای 
او می شوند ) همان طور كه در مورد خدمتگزاران دولت، دولت عهده دار هزينه های زندگی آنان 
می شود(. مسئوليت نفقه شخص نيز به نزديک ترين وابستگان او محول می شود ) همان طور كه 
نفقه فرزندان بر عهده پدر است و نفقه والدين بر عهده فرزند، و در مرحله آخر، اين وظيفه به 

عهده دولت با بيت المال واگذار می شود(. نفقه زوجه نيز بر اين مبنا به عهده شوهر است. 
اسباب	وجوب	نفقه

اسبابی كه موجب وجوب نفقه می گردد عبارتند از زوجيت، قرابت و ملکيت و دليل آن اجماع 
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فقها است. 
شيخ يوسف بحرانی می فرمايد: اختالفی نيست كه پرداخت نفقه مشروط به عقد دايم است. 

)بحرانی، ص 97(. 
خصوصيات	نفقه	زن

1ـ نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است پس اگر استطاعت نداشته باشد كه هم به زن و هم به 
خويشان نسبی خود نفقه بدهد زن بر ديگران مقدم است. )ماده 1203 ق. م(

2ـ زن بر خالف اقربای نسبی می تواند نفقه زمان گذشته خود را نيز مطالبه كند. )ماده 1206 
ق. م(

3ـ طلب زن از بابت نفقه جزء ديون ممتاز است بدين معنی كه در صورتی كه شوهر عالوه 
بر دين مربوط به نفقه زن، دين عادی ديگری داشته باشد نفقه مزبور بر ديون ديگر مقدم خواهد 

شد. )مواد 1206 و 226 ق. امور حسبی(
4ـ نفقه زوجه يک تکليف يک جانبه است و بر خالف نفقه اقارب يک تکليف متقابل نيست 

بنابراين در حقوق ايران زن هيچ گاه مکلف به پرداخت نفقه به شوهر خود نيست. 
5ـ نفقه زن بر خالف اقارب، عالوه بر خوراک و پوشاک و مسکن و اثاث البيت ممکن است 

شامل خدمتکار هم باشد. )ماده 1107 ق. م(
بر خالف  پرداخت می گردد  به وی  تمکين زن  برابر  در  و  است  معوضه  نفقه  زن،  6-نفقه 
نفقه اقارب كه از باب نيکی و رحم و خويشاوندی داده می شود. البته در توضيح خصوصيت 
اخير گفته می شود اگرچه احتمال دارد در بدو امر شک شود كه در طالق رجعی تمکينی وجود 
ندارد كه بگوييم نفقه زن نفقه معوضه است اما با كمی دقت معلوم می شود كه خصوصيات فوق 
ويژگی های عمومی نفقه است و در اثبات وجوب نفقه در طالق رجعی آيات و روايات است با 
علم به اين كه طبق نظر فقها، تمکين عبارت است از ) التَخليًه بَنَيُه َو بَنَيها ( و در صورتی كه طالق 
رجعی صورت گرفته باشد كه زوجه در منزل طالق باشد و امکان دخول بين زن و شوهر وجود 

دارد. 
سبب	وجوب	نفقه	از	نظر	فقهای	اماميه

عقد سبب وجوب دو عوض مختلف نمی شوند و چون مهريه به واسطه عقد واجب می شود 
پس وجوب نفقه ديگر سبب عقد تنها نمی تواند باشد. )الجيعی العاملی، ص 574(. 

عالمه حلی در تذكره الفقها فرموده: ) مهر عوض عقد است و نفقه در مقابل تمکين می باشد(. 
)يوسف المطهر، ص 658(. نفقه زن فقط به سبب عقد دائم واجب می گردد به واسطه نشوز زن، 

ساقط می شود؛ به عبارت ديگر عقد مقتضی وجوب است و نشوز مانع آن است. 
سبب وجوب نفقه از نظر فقهای عامه
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1ـ حنفی: مذهب حنفی سبب وجوب نفقه را استحقاق حبس می دانند كه توسط نکاح برای 
زوج ثابت شده است بر زوجه، زن محبوس است به حبس نکاح كه حق برای زوج به حساب 

می آيد و نفع حبس زن عايد زوج می گردد. 
2ـ شافعی: مذهب شافعی سبب وجوب نفقه را دخول زوج به زوجه و تسليم زن به شوهر 

می داند و زن بايد تمکين تام در مقابل شوهر داشته باشد. 
3ـ مالکی: مذهب مالکی سبب وجوب نفقه را دخول زوج بالغ به زوجه كه توان برای وطیء 

دارد می داند. 
4ـ حنبلی: مذهب حنبلی سبب وجوب نفقه را تسليم زوجه می داند كه قدرت برای وطی 
داشته باشد و اين عبارت است از اين كه دختر نه سال يا بيش تر از آن داشته باشد و خودش را 

كاماًل تسليم زوج نمايد. 
5ـ ظاهريه: مذهب ظاهريه سبب وجوب نفقه را صرف وقوع نکاح می داند اعم از اين كه زن 

از شوهر تمکين كند يا نه. 
ابن حزم ظاهری می گويد: » مرد بر زن انفاق كند از زمانی كه عقد نکاح منعقد می شود ولو 
اين كه زن در مهد باشد )كوچک( ناشزه باشد يا نه، غنی باشد يا فقير، باكره باشد يا آزاد و يا امه.«. 

بررسی	حقوقی	وجوب	نفقه
حقوق دانان ايران هم به پيروی از فقه اماميه وجوب نفقه در عقد دائم را بر عهده زوج می دانند 
و با وجود اين كه قانون مدنی ايران از فقه اماميه پيروی نموده است و فقه اماميه اسباب وجوب 
نفقه را زوجيت، قرابت و ملکيت می داند، حال آن كه قانون مدنی در رابطه با اسباب وجوب 
نفقه مانند فقه به طور كامل و صراحت سخن گفته است و سبب زوجيت به صورت ضمنی در 
ماده 1106 ق. م اشاره شده است. )ارشدی، 1379: ص 10(. شايان ذكر است كه هر يک از 
اسباب وجوب نفقه با وجود شرايط خود منشأ اثر می باشد مثاًل سبب زوجيت شرط الزم استقرار 
در وجوب نفقه بر ذمه زوج می باشد اما شرط كافی نيست بلکه زوجه به شرط تمکين ازدواج، 
مستحق نفقه می باشد و برابر ماده 1108 ق. م ناشزه نباشد، همين گونه است قرابت و ملکيت كه 

شرايط آن ها بايد موجود باشد. 
به  بايد  اين كه زن  يعنی  است  از زوج  تمکين زن  بر شوهر،  نفقه ی زن  شرط دوم وجوب 
صورت كامل از شوهر خود متابعت نمايد )تمکين خاص و عام( به بيان ديگر هر زمانی كه زوج 
از او تقاضای خلوت نمايد )تمکين خاص( چنان چه عذر شرعی نداشته باشد بايد به او پاسخ 
مثبت بدهد، هم چنين است اگر شوهر او را از رفتن به بيرون از خانه منع كند و... )تمکين عام( 
بدون اجازه او از منزل بيرون نرود ولی چنان چه زن تمکين نداشته باشد استحقاق نفقه را نخواهد 

داشت و شوهر در پرداخت نفقه مسئوليت ندارد. 
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لذا مرحوم صاحب جواهر )ره( وجوب نفقه زن را مبتنی بر دو شرط عقد دائم و تمکين 
می داند و تمکين يعنی خلوت بين زن و شوهر به نحوی كه اختصاص به مکان و زمان خاص 
نداشته باشد لذا چنان چه زن خود را در مکان يا زمان خاص در اختيار شوهر قرار دهد ولی در 
زمان و مکان ديگر اجتناب نمايد تمکين حاصل نشده است و زن ناشزه محسوب می گردد و 

نفقه ندارد. . 
علت وجوب نفقه در ايام عّده رجعی آن است كه رابطه زوجيت بعد از طالق رجعی كاماًل 
قطع نمی شود و آثار نکاح در ايام عّده تا حدی باقی است و زن در حکم زوجه تلقی می گردد. 
پس مادامی كه زن در عّده به سر می برد حکم زوجه بر او مترتب است و نفقه و حق سکونت 

وی ساقط نمی گردد.
نشوز در ايام عّده: ثبوت نفقه برای مطّلقه رجعی زمانی است كه وی ناشزه نباشد پس اگر زن 
ناشزه شود و مرد وی را در حال نشوز، طالق دهد يا اين كه زن در ايام عّده ناشزه شود، نفقه و 

حق سکونت وی ساقط می گردد، و اگر به تمکين باز گردد نفقه اش بر می گردد. 
علت اين كه مطّلقه رجعيه در حال نشوز، حق نفقه ندارد آن است كه مدت عّده در طالق 
رجعی ادامه وضعيت دوران زناشويی يا در حکم آن است. همان گونه كه در زمان زوجيت، نشوز 
مانع از استحقاق نفقه است، در عّده نيز نشوز حق نفقة زن را از بين می برد. )امامی: ص 439(. 
چنان چه در بند اول ماده 1109 ق. م آمده است: » نفقه مطّلقه رجعيه در زمان عّده بر عهده شوهر 
است مگر اين كه طالق در حال نشوز واقع شده باشد...« نشوز به معنای سركشی و تمّرد زوجه 

از وظايف خويش، در برابر شوهر است. 
نقش	قانون	در	تضمين	نفقه

 برابر ماده 1111 ق. م كه مقرر می دارد: » زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه 
به محکمه رجوع كند در اين صورت محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم 

خواهد كرد.«
و چنان چه الزام محکمه شوهر را به پرداخت نفقه مؤثر واقع نگرديد در اين صورت حاكم 
شوهر را مجبور به طالق دادن زن می نمايد، فقها معتقدند هرگاه اجرای حکم حاكم، ممکن نباشد 
حاكم زوج را مجبور به طالق می كند. در صورت امتناع زوج از طالق، حاكم با واليت وی، طالق 
را جاری خواهد ساخت، خواه زوج حاضر باشد يا غايب باشد. )از جمله اين فقها شيخ طوسی 

در المبسوط و محمد حسن نجفی در جواهرالکالم هستند.(
بند	دوم:	اجرت	المثل

آن  توضيح  در  عربی  لغت  فرهنگ های  است.  »اَُجر«  آن  جمع  اسم  عربی،  واژه ای  اجرت 
گفته اند: اجرت؛ كراية چيزی است. در فرهنگ فارسی، معادل » اُجَرت « و » اَجر « مزد، دستمزد و 
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پاداش نهاده اند. 
اجرت در معنای دستمزدی استعمال می شود و مزد بگير را »اجير« می گويند. در كاربرد كلمه 
اجير ما با دو اصطالح » اجرت المسمی « و » اجرت المثل « مواجه هستيم. هرگاه در قرارداد اجاره 
اعم از اجاره اشخاص، حيوان و اشياء، طرفين بر اجرت معين توافق نموده باشند آن را » اجرت 
المسمی  « می گويند. اما اگر در متن قرارداد، در مورد اجرت توافق صورت نگرفته باشد، در اين 
صورت اجير » در اجاره اشخاص « يا موجر » در اجاره اشياء و حيوانات « مستحق » اجرت المثل « 

است. 
-	شرايط	اجرت	المثل

موضوع بحث رابطه ای است كه در آن، آمر قصد تبّرع داشته ولی عامل قصد اجرت كرده است. 
در اين قبيل موارد، عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود. با وجود اين، حکم به اجرت المثل برای 

عامل منوط به شرايط زير است: 
مقابل  در  اجرت المثل  معمول،  طور  به  باشند:  نکرده  تعيين  را  اجرت  آمر  و  عامل  1ـ 
»اجرت المسمی« قرار می گيرد و در حقيقت جايگزين آن است. به اين معنا كه هرگاه در قرارداد 
اجاره اجرت تعيين شود، همان پرداخت می گردد و نوبت به اجرت المثل نخواهد رسيد. بنابراين، 
اجرت المثل زمانی مطرح می شود كه آمر و عامل پيش از عمل در مورد اجرت توافق نکرده باشند. 
2ـ عامل كسی باشد كه عادتًا برای آن عمل اجير می شود: گاهی عامل عادتش بر اين است 
كه برای كاری معين اجير می شود؛ نظير خياطی كه شخص به او پارچه ای برای دوختن می دهد. 
در اين مورد، اگر صاحب پارچه در مورد اجرت با خياط توافق نکرده باشد، بايد اجرت المثل 

كارش را بپردازد. 
3ـ عمل انجام شده در ديد عرف اجرت داشته باشد: شرط تعلق اجرت به كار عامل اين است 
كه كارش در ديد عرف دارای اجرت باشد. بنابراين، اعمالی كه به طور معمول به قصد احسان يا 
رعايت نزاكت انجام می شود، اجرت ندارد، هر چند كه به امر ديگری انجام شود. برای مثال، اگر 
مادری فرزند نوپای خود را در خطر ورود به خيابان و تصادف ببيند و از رهگذری بخواهد كه 
مانع كار كودک شود و او را به مادر برساند، رهگذر نمی تواند برای انجام چنين خدمتی اجرت 

بخواهد. 
4ـ عامل متبّرع نباشد: هرگاه عامل در كاری كه برای آمر انجام می دهد، متبّرع بوده و قصد 
اجرت نکرده باشد، مستحق اجرت نخواهد نخواهد بود؛ اعم از اين كه متبّرع بودن او به صراحت 

بيان شده باشد يا به صورت شرط ضمنی عرفی ثابت شود. 
ادعا می شود كه عرف اغلب جوامع  -در مورد خدمات زن در دوران زوجيت، چه بسا 
منزل،  كردن  مرتب  غذا،  كردن  آماده  از  منزل  عادی  اعمال  زوجه  كه  است  چنين  بشری 
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در  كه  همان طور  می دهد.  انجام  را  خانه  كارهای  ساير  و  فرزندان  از  مراقبت  و  نگهداری 
لزوم مشاركت  بر  اجتماعی مثل: كشاورزان  از مردم كه در بعضی گروه های  بسياری  عرف، 
زوجه با زوج در كار كردن برای كسب مال و ثروت است و اين كارها با هدف سهيم شدن 
از  امور  اين  كه  است  اين  مردم  بيش تر  ذهنی  ارتکاز  می گيرد.  صورت  خانواده  مخارج  در 
همسر  شود،  گفته  اگر  كه  نحوی  به  خانه،  كارهای  مورد  در  ويژه  به  است،  زوجه  وظايف 
الزامی به كار در منزل شوهر و شير دادن فرزندان و حضانت آنان ندارد، بسياری از مردان 
از ازدواج با اين گونه زنها خودداری می كنند و چه بسا در حين عقد شرط كنند كه زن بايد 
كارها  تقسيم  بر  داّل  روايات  شايد  برخی،  عقيدة  به  دهد.  انجام  رغبت  با  و  تبرعًا  را  اعمال 
بين امام علی )ع( و حضرت زهرا )س( به نحوی كه كارهای بيرون منزل بر عهده امام)ع( و 
كارهای درون خانه بر عهده حضرت زهرا )س( باشد، حاكی از اين ارتکاز عرفی نزد مردم 
آن زمان باشد: اين واقعيت زندگی اجتماعی، در صورت يک امر بديهی و مسلم در اذهان 
جای گرفته است. عرف لزومی نمی بيند كه آن را در متن عقد شرط نمايد بلکه به صورت 

شرط ضمنی عرفی، مبتنی بر آن جاری می شود. 
-	اجرت	المثل	در	قوانين	موضوعه

يکی از مهم ترين تحوالتی كه در روابط مالی زن و شوهر در سال های پس از انقالب اسالمی 
رخ داده، تصويب » قانون اصالح مقررات مربوط به طالق « در سال 1370 است. قانون اصالح 
مقررات مربوط به طالق نکات متنوعی دارد، كه به بررسی تبصره 6 آن می پردازيم. تبصره 6 به 

شرح زير تصويب شد: 
» پس از طالق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه كارهايی كه شرعًا به 
عهدة وی نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام می نمايد و 
در صورت عدم امکان تصالح، چنان چه ضمن عقد خارج يا عقد خارج الزم، در خصوص امور 
مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود. در غير اين صورت، هرگاه طالق بنا به درخواست 
زوجه نباشد و نيز تقاضای طالق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخالق و رفتار 

وی نباشد،« به ترتيب زير عمل می شود: 
الف: چنان چه زوجه كارهايی را كه شرعًا به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد 
تبّرع انجام داده باشد و برای دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهای انجام گرفته را 

محاسبه و به پرداخت آن حکم می نمايد. 
ب: در غير مورد بند » الف «، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع كارهايی كه زن در 
خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش )نحله( برای زوجه 

تعيين می نمايد. 
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مبانی	فقهی	اجرت	المثل
-	قاعده	احترام	مال	و	عمل	مسلم

عمده ترين دليلی كه پرداخت اجرت المثل را در معامالت جايز می داند، قاعده ی »احترام مال 
مسلم« است. اين قاعده نه تنها در صورت توافق طرفين بر انجام معامله بلکه حتی در صورت 
فساد معامله هم با اعتقاد به احيای حقوق مستحق، پرداخت اجرت المثل را الزم می داند. »احترام 
مال و عمل مسلم« به اين معنا است كه نمی توان در مال مسلم به طور مجانی تصرف نمود و به 
حقوق او تعدی نمود. به جهت آن كه تجاوز به حقوق وی جايز نمی باشد، همين طور هم اگر 

عملی هم از جانب وی انجام شود محترم بوده و بايد اجرت آن پرداخت شود. 
شرايط	استحقاق	اجرت	المثل

جزء وظايف زوجه نبودن كارهای انجام شده -انجام كارها به دستور شوهر- عدم قصد تبّرع 
موانع	مطالبه	اجرت	المثل

 وجود شرط مالی در ضمن عقد -درخواست طالق از سوی زوجه- تخلف از وظايف همسری
بند	سوم:	ميراث	

يکی ديگر از حقوق زن را می توان ارث بردن زوجه از زوج نام برد كه در اين حالت می توان 
گفت زوجيت با مرگ از بين نمی رود و حقوقش محفوظ است و يکی از آن حقوق ارث است. 
معيار انتقال اموال انسان به ديگران پس از فوت او وجود نوعی علقه و رابطه ميان شخص متوفی 
از  يکی  وراثت  كه موجب  علقه ای  می كنند.  را تصاحب  اموالش  او  از  بعد  كه  است  و كسانی 
ديگری می شود يا » علقه نسبی« است و يا » علقه سببی« است. نسبت عبارت است از اتصال دو 
نفر به يکديگر به وسيله والدت. سبب عبارت است از علقه ای كه در اثر زوجيت بين دو نفر به 
وجود می آيد. قانون مدنی ايران در ماده 140 ارث را يکی از اسباب تملک شمرده است و در 
ماده 861 ق. م دو امر نسب و سبب را موجب ارث دانسته است و ماده 864 ق. م چنين بيان 
می دارد: » از جمله اشخاصی كه به موجب سبب ارث می برند هر يک از زوجين است كه در حين 
فوت ديگری زنده باشد.« به طور كلی زن همانند مرد هم به موجب نسب ارث می برد و هم به 

موجب سبب سهم االرثی در دارايی او دارد.
-	ارث	در	اصطالح	حقوقی

ارث در اصطالح حقوقی عبارت از انتقال قهری دارايی متوفی به ورثه وی می باشد. اين انتقال 
بدون اراده متوفی و وارث محقق می شود و به همين جهت آن را انتقال قهری می نامند. متوفی 
را »مورث«، كسی كه ارث می برد »ارث« و دارايی متوفی را »تركه« گويند. . )امامی، 1363: ص 
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ـ	ميزان	سهم	االرث	زن	از	نظر	قرآن	و	حكمت
يکی از مسائلی كه در احکام و قوانين اسالم وجود دارد اين است كه سهم االرث زن نصف 
سهم االرث مرد است و اين مورد اعتراض قرار گرفته است. قرآن اساسًا سهم االرث زن را نصف 
سهم االرث مرد قرار داده و تنها در مورد پدر و مادر مورث است كه چنان چه فرزند داشته باشد، 
از تركه ميت را به ارث می برند و حکمت آن هم چنان چه  از پدر و مادر يک ششم  هر يک 
علمای اسالم گفته اند و در اخبار و روايات نيز وارد شده، اين است كه بسياری از تکاليف مالی 
و اجتماعی از زن برداشته شده و بر دوش مرد نهاده شده است. زن تکليفی به انفاق ندارد بلکه 
نفقه اش بر شوهر واجب است و نيز برای او مهريه قرار داده شده است و نيز تکليف جهاد و 
سربازی از او برداشته شده است. به هر حال وضع خاص زن از لحاظ مهر و نفقه و... موجب 

شده كه سهم االرث زن نسبت به مرد يک دوم می باشد. 
-	شرايط	تحقق	ارث	زوجه

طبق فقه اسالمی )جبعی عاملی، ص 20(؛ قانون مدنی موجب ارث دو چيز است: 1ـ نسب 2ـ 
سبب. از مصاديق بارز سبب زوجيت است كه زن و شوهر بدان جهت از يکديگر ارث می برند. 
در صورتی زن می تواند به عنوان زوجه به موجب سبب ارث ببرد كه اين چهار شرط اساسی 
موجود باشد: 1ـ علقه زوجيت 2ـ بقای زوجيت در زمان فوت 3ـ دائم بودن عقد نکاح 4ـ ممنوع 
نبودن زوجه از ارث. در ماده 846 ق. م می گويد: »از جمله اشخاصی كه به موجب سبب ارث 
می برند هر يک از زوجين است كه در حين فوت ديگری زنده باشد.« و هم چنين ماده 940 ق. 
م چنين بيان می دارد: »زوجين كه زوجيت آن ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از يکديگر 

ارث می برند.«
-	فرض	زوجه

قرآن مجيد سهم االرث زوجه را در صورتی كه شوهر اوالد نداشته باشد يک چهارم و در 
ا تَركتُم إَن لَم يَُکن  صورتی كه اوالد داشته باشد يک هشتم تعيين كرده است: »َو لَُهنَّ الُربُع مِمَّ
ا تََركتُم...« )سوره نساء / 12(. سهم االرث زوجه نصف  لَُکم َولَُد َفأنَّ كاَن لَُکم َولَُد َفَلُهنَّ الثُُمُن مِمَّ
سهم االرث زوج است؛ زيرا زوج در صورت نبودن اوالد برای زوجه نصف تركه و در صورت 
وجود اوالد يک چهارم تركه را می برد. در اين خصوص بين مردم هيچ اختالفی نيست زيرا نص 

قرآن كريم است. 
در ماده 943 قانون مدنی بيان می دارد: »اگر شوهر زن خود را به طالق رجعی مطلقه سازد، 
چنان چه هر يک از آن ها قبل از انقضای عّده بميرد ديگری از او ارث می برد...« يعنی اگر در اين 
ايام هر كدام از زن و شوهر بميرند، قانون گذار طالق را ناديده می گيرد و همسر سابق را وارث 
متوفی می داند، حکم توارث بين زوجين بنا به قانون مدنی ناظر به مواردی است كه شوهر زن 



203

سال پنجم . شماره دهم . پاییز و زمستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

خود را طالق دهد و زن خواستار طالق نباشد ولی بايد دانست كه توارث از آثار طالق رجعی 
است و در هر مورد كه سرانجام شوهر، زن را طالق می دهد و بين موردی كه زن طالق می گيرد 

يا شوهر مايل به طالق دادن است، تفاوتی وجود ندارد. 
ضمانت	اجرای	ارث	زوجه

گفته شد  قباًل  كه  و همان گونه  می باشد،  مرد  در حکم زوجه ی  مطلقه رجعيه  آنجائی كه  از 
زوجيت با مرگ از بين نمی رود و پس از مرگ زوج، زوجه يا زوجات متعدد فرض خود را يک 
چهارم يا يک هشتم می باشد را به ارث می برند. پس از مرگ زوج، اموال به صورت قهری به 
وارث منتقل می شود كه زوجه نيز يکی از وراث در صورت امتناع ورثه از پرداخت سهم االرث 

زوجه، زوجه می تواند از طريق مراجع قضائی برای اخذ سهم خود اقدام نمايد. 
ضمانت اجرای ارث زوجه را در قانون مدنی می توان براساس مواد 947 و 948 ق. م بيان 
نمود براساس ماده 947 ق. م زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث می برد و نه از عين آن ها و طريقة 
تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقای در زمين بدون اجرت تقويم می گردد. 

و در ماده 948 ق. م آمده است: » هرگاه در مورد مادة قبل ورثه ار ادای قيمت ابنيه و اشجار 
امتناع كند، زن می تواند حق خود را از عين آن ها استيفاء نمايد.«

مبحث	سوم:	حقوق	و	تكاليف	غيرمالی	زوجين	در	زمان	عّده	و	ضمانت	اجرای	آن
همان گونه كه قباًل گفته شد با ايجاد عقد نکاح صحيح بين زن و مرد حقوق و تکاليفی برای هر 
يک ايجاد می شود كه برخی اين حقوق مالی است كه بخش قبل به آن پرداخته شد و برخی از اين 
حقوق غيرمالی است كه حسن معاشرت، حق حضانت و حق مسکن زوجه است كه در مورد هر 

يک به صورت جداگانه بحث خواهيم كرد. 
بند	اول:	حسن	معاشرت	در	قوانين

بين  به طور صحت واقع شد روابط زوجين  نکاح  قانون مدنی: »همين كه  ماده 1102  وفق 
در خصوص  می شود.«  برقرار  همديگر  مقابل  در  زوجيت  تکاليف  و  و حقوق  موجود  طرفين 
حدود شمول روابط زوجيت بعضی از استادان حقوق گفته اند: »مقصود از زوجيت همان مسائل 
جنسی است.« ولی به نظر می رسد منظور قانون گذار معنايی گسترده تر بوده و مطلق روابط بين 
زوجين اعم از روابط مالی و غيرمالی آنان را در بر می گيرد و محدود كردن آن به مسائل جنسی 
با معنای لغوی و عرفی اين كلمات سازگار نيست. با انعقاد نکاح و با برقراری رابطه زوجيت 
بين طرفين، حقوق و تکاليف زوجيت بين آن ها برقرار می گردد. برخی از اين حقوق و تکاليف 
آن ها حق  از جمله  كه  متقابل زن و شوهر محسوب می شوند  تکاليف  و  از حقوق  و  متقابلند 
تکليف حسن معاشرت زوجين در برابر يکديگر می باشد كه در ماده بعد صراحتًا به آن اشاره شده 
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است، ماده 1103 قانون مدنی مقرر می دارد: زن و شوهر مکلف بر حسن معاشرت با يکديگرند.« 
قانون گذار به موجب اين ماده اولين تکليف مشترک زن و مرد را داشتن حسن معاشرت نسبت 
به يکديگر دانسته اند ذكر اين تکليف به عنوان اولين تکليف متقابل زوجين نشانگر اهميتی است 
كه قانون گذار برای حسن معاشرت و نقش اساسی آن در تحکيم خانواده قائل است. عدم توجه 
به چنين تکليفی توسط هر يک از زوجين بقاء خانواده را مورد تهديد جدی قرار می دهد و در 
ماده 30 منشور حقوق و مسئوليت های زنان مصوب 1383 نيز » حق مسئوليت سکونت مشترک 
و حسن معاشرت و تأمين امنيت روانی در روابط با همسر و حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع 

قانونی در صورت سوء معاشرت همسر مورد تصريح قرار گرفته است.«
براين اساس تکليف زوجين به معاضدت در تشييد مبانی خانواده و تربيت فرزندان، وفاداری 
نسبت به يکديگر، اطاعت زن از شوهر و انفاق نسبت به زوجه، از لوازم حسن معاشرت محسوب 
می گردد و نقض هر يک از تکاليف، اقدامی بر خالف وظيفه حسن معاشرت محسوب می شود. 

حسن	معاشرت	و	ضمانت	اجرای	آن
تمدن  درجه  و  اجتماعی  رسوم  عرف،  به  بستگی  كه  می باشد  عرفی  مفهوم  حسن معاشرت 
زوجين دارد. برخی از حقوق دانان، )كاتوزيان: ص 219(. حسن معاشرت را صرفًا امری ارشادی 
و اخالقی نمی دانند بلکه برای آن قائل به ضمانت اجرای قانونی می باشند و می گويند چنان چه 
زن نسبت به شوهر خود سوء خلق نمايد و شوهر به وسيله نصيحت و منع از بدرفتاری نتواند 
او را به حسن معاشرت وادار نمايد، زن ناشزه محسوب می گردد و حق نفقة زن ساقط می گردد. 
همين مورد درباره شوهر نيز پيش می آيد و تأكيد می كند كه اگر شوهر با زن بدرفتاری نمايد 
و از خود سوء خلق نشان دهد و نصايح و منع زن، او را وادار به حسن معاشرت نکند، قانون 
چاره ای نيانديشيده، مگر آن كه سوء معاشرت شوهر به حدی برسد كه ادامه ی زندگی زن را غير 
قابل تحمل سازد؛ در اين صورت به دستور ماده 1130 ق. م زن می تواند به دادگاه رجوع نموده 
و خواستار اجبار مرد به طالق شود. عده ای از حقوق دانان موافق اين نظريه می باشند. اما برخی 
ديگر از حقوق دانان بر خالف نظر فوق دارند. اين دسته از حقوق دانان معتقدند كه ماده 1103و 
1102 ق. م صرفًا اخالقی می باشد و جنبه ارشادی دارند. در شرح قانون مدنی در اين باره آمده: 
» مدلول اين دو ماده حکم ارشادی است و تخلف از آن اثر حقوقی و جزايی ندارد، مگر سوء 

معاشرت تشديد شده و منجر به نشوز گردد«. )حائری )شاهبانح(: ص 944(. 
يکديگر  به  اوالد خود  تربيت  و  مبانی خانواده  تشييد  در  بايد  »زوجين  م:  1104 ق.  ماده 
تشييد  اين است كه معاضدت در  بر  مبنی  نظرشان  ماده  اين  درباره  برخی  نمايند.«  معاضدت 
مبانی خانواده، سعی و كوشش زن و شوهر است تا با هم فکری با اخالق و عادات يکديگر 
قبل  ماده  مانند  را  ماده  اين  اول  آنان قسمت  زناشويی محکم تر شود.  رابطه ی  نزديک شده و 
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كه  معتقدند  اوالد(  تربيت  در  )معاضدت  دوم  قسمت  برای  ولی  می دانند  دارای ضمانت اجرا 
دستوری اخالقی می باشد؛ زيرا در قانون در صورت تخلف از آن جزايی تعيين نکرده است. 
اما برخی حقوق دانان در اين قسمت ابراز مخالفت نموده اند. اين قسمت از ماده 1104 را نيز 
صرفًا اخالقی نمی دانند و امتناع زن از ياری كردن شوهر در اين مورد را از موارد نشوز می دانند. 
باره معتقد هستند  اين  ماده را دستوری اخالقی می دانند در  اين دو  از حقوق دانان كه  برخی 
كه خودداری زن از انجام اموری كه بر وی واجب نيست، نشوز محسوب نمی شود، بنابراين 
انجام  از  وی  امتناع  پس  نمی باشد  واجب  زوجه  بر  شرعًا  و...  منزل  خدمات  و  اوالد  تربيت 
آن ها و ياری نکردن شوهر در اين مورد، نشوز محسوب نمی گردد. عده ای نيز معتقد هستند 
كه با دقت در مفهوم حسن معاشرت معلوم می شود كه بين »حسن معاشرت« و »سوء معاشرت« 
فاصله زيادی است. بطوری كه هرگاه حسن معاشرت وجود نداشته باشد نمی توان گفت سوء 
معاشرت وجود دارد. درحالی كه حقوق دانان دسته اول خالف اين را عقيده دارند. يعنی اگر 
حسن معاشرت وجود نداشته باشد پس سوء معاشرت است با توجه به منابع فقهی قانون مدنی 
می توان نتيجه گرفت كه نظر گروه دوم موافق شرع است تا گروه اول؛ زيرا مصاديق نشوز در 

شرع دقيقًا مشخص شده است. 
بند	دوم:	حضانت	در	اصطالح	فقهی

بعضی از فقهای اماميه حضانت را چنين تعريف كرده اند: »حضانت عبارت است از واليت 
و سلطنت بر تربيت و متعلقات آن از قبيل نگهداری كودک، گذاردن او در بستر، پاكيزه كردن«. 

)شهيد ثانی: ص 581(. 
سرپرستی	و	نگهداری	كودك،	در	صورت	جدايی	پدر	و	مادر	به	طالق:	

ـ نگهداری فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی به عهده مادر است و از آن 
پس نگهداری هر دو به عهدة پدر است. اين قول مشهور است و مبنای قانون مدنی ايران است. 
گروهی از فقيهان كه اين قول را نقل كرده يا پذيرفته اند، عبارتند از: شيخ طوسی، محقق حلی، 

شهيد اول، صاحب جواهر و امام خمينی. 
-	مدت	حضانت

ماده 1169 اصالحی قانون مدنی مصوب 1382 مقرر می دارد: »برای حضانت و نگهداری 
طفلی كه ابوين او جدا از يکديگر زندگی می كنند، مادر تا سن 7 سالگی اولويت دارد و پس از 
آن با پدر است.« با توجه به ماده مذكور و ماده 1168 همين قانون مسلم است كه حضانت طفل، 

حق و تکليف ابوين در برابر فرزند برای مدتی است كه به وی، طفل اطالق می شود. 
ضمانت	اجرای	حضانت

»هيچ يک از ابوين حق ندارند در مدتی كه حضانت طفل به عهدة آنهاست از نگهداری او 
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امتناع كند در صورت امتناع يکی از ابوين، حاكم بايد به تقاضای ديگری يا تقاضای قيم يا يکی 
از اقرباء و يا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری طفل را به هر يک از ابوين كه حضانت به عهدة 
اوست الزام كند. و در صورتی كه از الزام ممکن يا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه 

پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمين كند.« )م 1172 ق. م(
بند	سوم:	حق	مسكن	زوجه	در	زمان	عّده

-	حرمت	خروج	زن	مطلقه	به	طالق	رجعی	از	منزل
آيات و رواياتی كه بر وجوب نفقه مطلقه رجعيه در ايام عّده استدالل شده شامل وجوب 
مسکن بر مطلقه ی باردار و يا غير باردار می گردد كه در حد متعارف همرديفان او برايش فراهم 
می گردد، تنها تفاوتی كه در امر مسکن زوجه و مطّلقه وجود دارد عدم جواز خروج مطلقه از 
منزل می باشد و عالوه بر آيه شريفه سوره طالق، تصريح اصحاب بر اين است كه مرد همسرش 
را از خانه خارج ننمايد؛ مگر از او فحشايی سر زند، و اين مطلقه كه حق خروج از منزل را ندارد 
براساس نصوص طالق سوم بر او جاری نشده است و در برخی از اين نصوص هر نوع خروج 
مطلقه بايستی با اذن شوهر باشد. حقوق دانان كشورمان نيز مسکن زوجه را در منزلی كه زوج 

تعيين می نمايد الزم دانسته اند. 
دكتر امامی در تفسير ماده 1109 ق. م كه نفقه را بر مطلقه رجعيه الزم می داند به شرط عدم 
نشوز فرمودند: »... زن بايد در منزلی كه شوهر تعيين می كند سکنی كند، مگر آن كه اختيار تعيين 
منزل به زن داده شده باشد...« و »از منزلی كه در آن سکونت دارد بدون احتياج، خارج نگردد، 
مگر با اجازة شوهر و امثال آن...« در صورتی كه زن بدون مانع مشروع از وظايف خود امتناع كند، 
مانند آن كه بدون موافقت شوهر تغيير منزل دهد يا مانند زنان بی شوهر آزادانه زندگانی كند... 

حق نفقة او برای مدت نشوز ساقط می گردد. )امامی: ص 202(. 
بنابراين براساس آيات و روايات موجود مسکن برای مطلقه رجعيه فراهم می گردد و تفاوت 
آن با مسکن زوجه در اين است كه حق خروج بر زن يا اخراج توسط زوج نيست مگر آن كه 

مرتکب فحشاء گردد يا آن كه بر خروج اضطرار پيدا كند. 

نتيجه	گيری	
در مقاله تنظيم شده با موضوع »بررسی فقهی وحقوقی زوجه حکمی« استنتاج می شود كه: 

1ـ اسالم با تعيين قوانين و ضوابط برای حفظ ارزشهای خانواده و حقوق مرد و زن كوشش 
فراوان نموده و تا آن جا كه امکان دارد از بروز طالق جلوگيری می كند، مگر در مواردی كه طالق 
به مصلحت طرفين يا يک طرف الزم باشد، پس طالق امری جايز است كه در اسالم تشريع و 

به رسميت شناخته شده است. 
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2ـ طالق با توجه به شرايط مطّلقه، به رجعی و بائن تقسيم می شود، يعنی اين كه طالق زن 
مدخوله و غيرمدخوله، بودن زن در سن عادت ماهانه يا عدم آن، با هم تفاوت دارد، طالق زن 
مدخوله و زنی كه در سن عادت ماهانه است، طالق رجعی است. از روايات استنباط می شود 
كه در طالق رجعی در مدت عّده مرد حق رجوع به همسرش را دارد، به شرطی كه قصد ضرر 
به دو  نيز حق رجوع دارد. رجوع  باردارش  باشد. مرد در طالق زن  نداشته  به زن را  رساندن 
صورت عملی و لفظی انجام می گيرد، بنابراين رجوع فقط با نزديکی محقق نمی شود بلکه نزديکی 
وقتی الزم است كه مرد بخواهد طالق ديگری دهد، البته بر طبق روايات، طالق سنت بعد از 
رجوع بدون نزديکی صحيح می باشد به شرط آن كه بر رجوع شاهد گرفته باشد. شاهد گرفتن در 
رجوع مستحب است و در طالق غايب و مفقوداالثر به دليل عدم دسترسی به زوجه اين استحباب 

بيش تر درک می شود. 
3ـ مطلب ديگر بحث توارث زوجين است كه در زمان عّده ی رجعی نيز برقرار است، البته 
در طالق مريض بين مطّلقه ی رجعی و بائن فرقی نيست و زوجه تا يک سال در صورت عدم 

ازدواج، از زوج ارث می برد. 
4ـ عّده، حکم شرعی است كه علت آن به طور صريح بيان نشده است، بلکه فقط حکم آن را 
بيان كرده است و اين طور به ذهن می رسد كه عّده نگه داشتن به خاطر احترام به رابطه مقدسی 
است كه بين زن و مرد بوده است، و مدت زمان عّده 3 حيض و در زنانی كه حيض نمی شوند 3 
ماه است. در زمان عّده، احکامی مترتب است كه رعايت آن ها بر مطّلقه الزم است، مطّلقه رجعيه 
در حکم زوجه است و تمام احکامی كه برای زوجه مطرح است، بر او نيز بار می شود، مانند 
اين كه حق نفقه و اسکان برای او محفوظ است و حتی مرد نمی تواند او را از خانه بيرون كند، 
مگر اين كه كار نامشروعی از او سر زند، و از كارهای نامشروع در زمان عّده عمل زنا و ازدواج 
است كه رجم را ثابت می كند و اما نزديکی بعد از انقضاء عّده رجوع محسوب نمی شود. اگر 
ازدواج در عّده ی غير رجعی باشد حد زانی غير محصن بر او جاری می شود و ازدواج در عّده ی 

وفات صد ضربه شالق را ثابت می كند. 
رابطه  اين  در  و  است  عّده مستحب  زمان  در  برای زن  آرايش  و  زينت  اين كه  ديگر  نکـتة 
حکمتی است كه در قرآن به صراحت بيان شده است: چه بسا حادثه ای پيش آورد كه زن دوباره 
در دل مرد بيافتد و مرد باز گردد. اگر زوج در زمان عّده فوت نمايد، عّده رجعی به عّده ی وفات 

تبديل می شود و حق توارث بين آن ها وجود دارد. . 
5ـ خودداری و استنکاف زوج از تأديه نفقه مسئوليت مدنی و كيفری دارد. و در صورتی 
كه زوج علی رغم محکوميت به تأديه نفقه اصرار بر عدم تأديه كند حاكم شرع می تواند در 
صورت تقاضای زوجه مبنی بر طالق و احراز عسروحرج زوج، زوجه را طالق دهد. نهايت 
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آن كه در طالق رجعی زن مطلقه در حکم زوجه است و حق نفقه دارد كه هم از نظر فقهی و 
هم از نظر حقوق ثابت گرديده است لذا چنان چه زوج يا مطلق از تأديه نفقه خودداری كند 
مسئوليت مدنی و كيفری متوجه وی خواهد شد. براساس ماده ی 22 قانون حمايت خانواده كه 
مقرر می دارد »هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد، يا از 
تأديه نفقه ساير افراد واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه ای از 3 ماه تا يک سال محکوم 

خواهد شد.«
6ـ حضانت حق والدين طفل است اما به داليلی از جمله عواطف و لطافت طبع و نحوه 
احتياجات طفل حق حضانت تا هفت سال به مادر تعلق دارد كه اين حق بنا به شرايط و اوضاع 
و احوال نسبی است بديهی است از سن هفت سالگی به باال حق حضانت با پدر خواهد بود و 
در صورتی كه پدر در تحقيق صحت جسمانی و تربيت اخالقی طفل به تکليف خود عمل نمايد 
اين نظر الزم االتباع خواهد بود و مسئله اولويت والدين در اجرای حق حضانت هم مربوط به 
زمان ازدواج و هم مربوط به زمان بعد از انحالل آن می باشد. و صالحيت اعمال حق حضانت در 
حقوق ايران كه از ابتدای تولد طفل تا موقع بلوغ او می باشد مربوط به پدر و مادر توأم می باشد 
و بنابراين نمی توان گفت كه صالحيت مزبور در مورد مادر فقط تا هفت سالگی می باشد، و از 
آن پس مادر نمی تواند و يا نبايد اين حق را اعمال نمايد. قبول صالحيت مادر در حضانت بعد از 
هفت سالگی امری است كه موردنظر قانون گذار ايرانی می باشد، و با توجه به ماده 1173 قانون 
مدنی می توان اظهارنظر كرد كه حق پدر و مادر نسبت به حضانت طفل حق نسبی بوده و محاكم 
در هر موقع با شکايت دادستان يا يکی از والدين يا اقربای طفل می تواند نسبت به مسئله مطروح 

رسيدگی و هر تصميمی كه نفع كودک در آن رعايت شود اتخاذ گردد. 
7ـ زوجه در طالق رجعی از جهت مسکن در حکم و مانند زوجه در شرايط طبيعی است و 
حق مسکن دارد، مگر در صورت نشوز كه مانند همسر زوج در شرايط عادی حق مسکن ساقط 
می گردد و مردی كه همسرش را طالق رجعی داده است جايز نيست همسرش را از خانه اش 
خارج نمايد مگر از او فحاشی سر بزند، از نظر اغلب فقها خروج با اذن شوهر و يا بدون اجازه او 
حرام است. بنابراين براساس آيات و روايات موجود مسکن برای مطّلقه ی رجعيه فراهم می گردد، 
تفاوت آن با مسکن زوجه در اين است كه حق خروج بر زن يا اخراج توسط زوج نيست مگر 
آن كه مرتکب فحشاء گردد يا اين كه بر خروج اضطرار پيدا كند و حداقل فحشاء در لسان غالب 

فقها اين است كه خانواده مرد را اذيت نمايد. 
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دكتر	سيد	ابراهيم	قدسی**

امکان سنجی تأثير یا عدم تأثير جهل حکمی بر مسئوليت كيفری مدیرمسئول 
در جرایم مطبوعاتی با تأكيد بر ماده 155 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392

-	دانشجوی	دكتری	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی	دانشگاه	مازندران

دانشيار	دانشكده	حقوق	و	علوم	سياسی	دانشگاه	مازندران	

بيان	مسأله
ارتباطات  حقوق  توسعه  تأثير 
ابزار  با  ويژه  به  و  مکتوب  از  اعم 
فضای  در  نوين  فن آوری های 
سطح  ارتقای  و  رشد  در  مجازی 
و  سياسی  اجتماعی،  فرهنگی، 
عرصه های  در  كشورها  اقتصادی 
هيچ كس  بر  بين المللی  و  ملی 
و  بيان  آزادی  نيست.  پوشيده 
مبنای  مهم ترين  عنوان  به  انديشه 
طول  در  همواره  مزبور  ارتباطات 
جوامع  آرمان های  از  يکی  تاريخ، 
بشری و از اساسی ترين ويژگی های 
جوامع دموكراتيک می باشد. يکی از 
مجاری تبلور اين آزادی كه امروزه 
هم سنگ با راديو و تلويزيون ملی، 
نوين  فن آوری های  و  ماهواره 
نقش  ايفای  به  مجازی  فضای  در 

مکتوب  رسانه های  می پردازد، 
می باشند. 

كه  داشت  دور  نظر  از  نبايد 
مطبوعات می توانند در عين آثار مثبت 
دستاوردهای  ساير  هم چون  فراوان، 
بشری، موجد معضالتی برای جامعه 
ضد  الگوهای  ترويج  باشند.  بشری 
تجاوز  انسانی،  كرامت  و  ارزش ها 
تضعيف  افراد،  حريم خصوصی  به 
ارضی  تماميت  و  استقالل  امنيت، 
كشور، نشر اكاذيب، افترا، توهين و 
هتک حرمت افراد از جمله پيامدهای 
منفی مطبوعات و توان بالقوه آن ها در 
آسيب رسانی به حقوق و آزادی های 
است.  اجتماعی  مصالح  و  فردی 
مطبوعات  حقوق  در  بدين ترتيب 
كه بدون ترديد يکی از پايه ای ترين 
تأمين حقوق بشر در جامعه است، 

به  نام جرايم مطبوعاتی  با پديده ای 
كه يکی از حساس ترين و مهم ترين 
موضوعات در تحليل حقوق مزبور 

است، مواجه می باشيم. 
جرايم  جرم انگاری  مبنای 
حفظ  بين  تعادل  ايجاد  مطبوعاتی 
از  مطبوعات  آزادی  و  حقوق 
و  حقوق  از  حفاظت  و  سو  يک 
و  استقالل  و  فردی  آزادی های 
تماميت ارضی كشور است. به دليل 
از  اعم  مطبوعات  اصحاب  اين كه 
مديرمسئول، سردبير، ناشر، نويسنده 
و موزع به منظور تحقق تنوير افکار 
انديشه  و  بيان  آزادی  و  عمومی 
اين است  بر  تالش می كنند؛ فرض 
كه مرتکبان جرايم ارتکابی به وسيله 
افراد  از  خارج  مطبوعات كه اصوالً 
شرورانه  انگيزه  فاقد  نيستند،  مزبور 

گفتار	مقدماتی:	
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تعريف	و	تبيين	مفاهيم:	
1.	جرايم	مطبوعاتی

در زمينه تعريف جرم مطبوعاتی و تعيين مصاديق آن، اختالف نظرهای وسيعی بين حقوق دانان و 
صاحب نظران علوم ارتباطات وجود دارد. برخي صاحب نظران به طور كلي مفهوم جرم مطبوعاتي 
را نفي مي كنند و عقيده آن ها اين گونه است كه »امکان ندارد هيچ نشريه ای مرتکب جرمی شود 
اگر  بنابراين  باشد،  بعدی درباره جرايم عادی  يا  قوانين موجود  از محدوده مقررات  كه خارج 
جرمی به  وسيله مطبوعات روی دهد، در حقيقت نشريه آلت جرم است نه فاعل آن... و برای 
آلت جرم در هيچ كجای دنيا و در هيچ زمانی سابقه نداشته كه قانون خاص بنويسند؛ »مثاًل قانون 
چاقوی ضامن دار يا دادگاه ويژه قلوه  سنگ بی معناست«. 1 اما نمي توان اين نظر را پذيرفت چرا 
كه قانون گذار براي آلت جرم قانون نمي نويسد و با توجه به اين كه جرايم مطبوعاتی از جمله 
جرايمی هستند كه وسيله در تحقق ركن مادی آن شرط است و جرم با وسيله خاصی به  نام 
مطبوعات تحقق پيدا می كند لذا قانون گذار براي فاعلی )نويسنده يا ناشر و...( كه از اين وسيله 

خاص استفاده مجرمانه كرده است قانون می نويسد و اين بالاشکال است. 2
مطبوعات،  تخلفات  پذيرش ضرورت جرم انگاری  با  انديشمندان  از  ديگر  برخي  مقابل  در 
تعاريفي مضيق و موسع از جرم مطبوعاتي ارائه داده اند. موافقان تعريف موسع، هر عمل خالف 
كه  درحالی  می كنند  تلقی  مطبوعاتی  را جرم  يابد  تحقق  مطبوعات  به  وسيله  كه  كيفری  قانون 
موافقان تعريف مضيق، جرم مطبوعاتی را تنها شامل جرايمی دانسته اند كه ارتکاب آن فقط از 

1. صالح يار، غالمحسين، »مطبوعات ايران و مشکل مطبوعات در ايران«، دنيای سخن، شماره 62، آبان و آذر1373، ص24 به نقل از 
معاونت آموزش قوه قضاييه، بررسی تحليلی جرايم مطبوعاتی، انتشارات جاودانه، چاپ اول، سال 1387، ص 20. 

2. همان. 

می باشند. با عنايت به موضوع مزبور 
اعمال  از  ممانعت  لزوم  هم چنين  و 
از  جلوگيری  در  حاكميت  قدرت 
توقيف  و  انديشه  و  بيان  آزادی 
حقوق  در  مطبوعات،  بی رويه 
و  خاص  رسيدگی  آيين  مطبوعات 
به جرايم  رسيدگی  برای  افتراقی  يا 

مطبوعاتی مقرر شده است. 
با عنايت به اين نکته كه در اكثر 
جرايم، مرتکبين يک جرم در زنجيره 
به سادگی  معاون  و  شريک  مباشر، 
درحالی  كه  هستند،  تشخيص  قابل 

كه  مطبوعاتي  جرايم  خاص  طبع 
مستلزم دخالت افراد متعدد )نويسنده، 
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير، 
خبرنگار، حروفچين، ويراستار، چاپ 
 كننده، ناشر، توزيع  كننده( در تحقق 
آن هاست، بررسی مسئوليت كيفري 
آنان در اين قلمرو همراه با پيچيدگي 
بيش تر و مستلزم نظريه هاي خاص 
است. يکی از موضوعات مهم، ناظر 
به مسئوليت كيفری و تشخيص فرد 
از سوی  ارتکابی  مسئول در جرايم 
در  فلذا  است؛  نوشتاری  رسانه  اين 

بيان  ضمن  تا  شد  تالش  مقاله  اين 
خصوص  در  كه  مختلفی  نظريات 
رسانه  اصحاب  كيفری  مسئوليت 
در ارتکاب جرايم مطبوعاتی وجود 
نگارنده  نظر  به  كه  ديدگاهی  دارد، 
ارائه  می باشد  عدالت  به  مقرون 
اساسی  پرسش  اين  به  و  گرديده 
مسئول،  كه شخص  در صورتی  كه 
ادعای جهل و عدم آگاهی نمايد، آيا 
ادعای وی مورد پذيرش دادگاه ويژه 
از  خير،  يا  می گيرد  قرار  مطبوعات 
رهگذر قوانين موضوعه ايران پاسخ 
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تحديد  روش  شايع ترين   .)134 و   133  :1390 )علی بخشی،  شود  تلقی  جرم  مطبوعات  ناحيه 
جرايم مطبوعاتی، محدود كردن آن به جرايمی است كه تنها در قانون مطبوعات هر كشور ذكر 
شده است.3 عده ای نيز قايل به يگانگی جرم مطبوعاتی و سياسی هستند و يا به تعبير ديگری 
جرم مطبوعاتی را زير مجموعه جرايم سياسی تلقی می كنند و از بارزترين مصاديق آن به حساب 
می آورند )ميركمالی، 1389: 293( اين برداشت صحيح به نظر می رسد، زيرا غالبًا مجرمين سياسی 
با انگيزه های خيرخواهانه انتقادات و ايراداتی را به نظام حاكم بر جامعه وارد می كنند و برای اين 
منظور از مطبوعات بهره می برند؛ عالوه بر اين، از تشريفات و آيين رسيدگی يکسانی كه اصل 
168 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران برای اين دو جرم در نظر گرفته است، می توان استنباط 

كرد كه قانون گذار قايل به وحدت آن ها بوده است. 
از مجموع تعاريفی كه ذكر گرديد، تعريف جامع و كاملی كه در خصوص جرايم مطبوعاتی 
به ذهن متبادر می گردد عبارت است از هر فعل يا ترک فعلی كه از طريق قانون قابل مجازات 
بوده و از طريق انتشار در نشريات موضوع ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 79 و تبصره های آن 

واقع شود. 

2.	مسئوليت	كيفری
به لحاظ لغوی مسئوليت به معنی تعهد شخص بر رفع ضرری كه به ديگری وارد كرده است، 
انجام كارهاست. در مفهوم كلی  انتخاب بشر در  متکی بر توانايی های تکليف  پذيری و قدرت 
التزام شخص به ترميم و جبران خسارت وارده به ديگری است )وليدی،  مسئوليت عبارت از 
1388: 255( و هم چنين به معنای قابل بازخواست بودن انسان نيز آمده و غالبًا به مفهوم وظيفه 
و آن چه را كه انسان عهده  دار آن می باشد تعريف شده است. ارتکاب جرم به تنهايی نمی تواند 
موجب مجازات يا اقدامات تأمينی گردد، بلکه متهم بايد واجد مسئوليت كيفری شناخته شود 
تا اجرای مجازات بر او عادالنه باشد )باقر زاده، 1386: 149(. در اصطالح حقوقی مسئوليت 
رابطه اي حقوقي است كه ناشي از فعل يا ترک فعل زيان  آور باشد. اين رابطه از طريق ايفاي تعهد 
مسئوليت )در مورد مسئوليت مدني( و يا اجراي كيفر درباره فرد زائل مي شود )جعفری لنگرودی، 
1378: 3325(. در مسئوليت مدني زيان مذكور به شخص خصوصي و در مسئوليت كيفري زيان 
به جامعه مي رسد. مسئوليت كيفري هنگامي متوجه فرد مي شود كه مرتکب اعمالی شود كه قانون 

صريحًا و منحصراً آن ها را ذكر كرده است )حسينی نژاد، 1377: 25(. 
3. پس از پيروزي انقالب اسالمي، قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بدون بيان تعريفي از جرم مطبوعاتي، تضميناتي خاص از 
جمله علني بودن و حضور هيأت  منصفه را در اصل 168 براي اين گونه جرايم در نظر گرفته است. اين اصل مقرر مي دارد: »رسيدگي  
به  جرايم  سياسي  و مطبوعاتي  علني  است  و با حضور هيأت  منصفه  در محاكم  دادگستري  صورت  مي  گيرد. نحوه  انتخاب ، شرايط، 

اختيارات  هيأت  منصفه  و تعريف  جرم  سياسي  را قانون  بر اساس  موازين  اسالمي  معين  مي  كند.«
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مسئوليت كيفری عبارت است از: »الزام به جواب دادن در نتيجه اعمال بزهکارانه و تحمل 
مجازاتی كه از طرف قانون برای آن پيش بينی شده است. پس مسئوليت يکی از عناصر متشکله 

جرم نبوده بلکه اثر و نتيجه قضايی آن است.« )استفانی و همکاران، 1377: 483(

3.	جهل
جهل در لغت به معنای نادانی و جهالت به معنی ندانستن و نادان بودن آمده است )عميد، 1363: 
416( برخی جهل به قانون را بی اطالعی از قانونی كه منتشر شده و ضمانت اجرا دارد، تعريف 
كرده اند. جهل به قانون عذر محسوب نمی شود مگر در موارد خاص )جعفری لنگرودی، 1363: 
203(. برخی ديگر جهل را نقيض علم )سجادی نژاد، 1388: 103( و حکم را به معنای قضا و 

فرمان بيان نموده اند. 4
جهل ممکن است زمانی به حکم قانون و زمانی به موضوع قانون باشد. جهل در خصوص 
وجود و چگونگی قانون، مسئوليت را از بين نمی برد؛ چرا كه هيچ نظام حقوقی حاضر نيست 
به منظور حفظ مصالح و منافع اجتماعی، از متهم جاهل به حکم و قوانين و مقررات، حمايت 
نمايد و ادعای جهل او را به كلی پذيرا باشد )قدسی، 1381: 34(؛ به جهت اين كه بعد از 15 روز 
از انتشار قانون، فرض اوليه مبنی بر اين است كه افراد جامعه از همه احکام و قوانين، آگاهی 
دارند. پس ادعای جهل نسبت به قانون از ناحيه هيچ كس پذيرفته نمی شود. امروزه با دقت در 
متن ماده 155 قانون مجازات اسالمی 1392، می توان دريافت كه گرچه قاعده اصلی در اين ماده   
همان قاعده »جهل به حکم، رافع مسئوليت كيفری نيست« است ولی با قيد »مگر اين كه« نشان از 
استثنائی عام دارد و بايد گفت روح اين ماده با اصول كلی حقوقی و احکام قوانين گذشته كاماًل 
مخالف است و درواقع رويه قضايی گذشته را نسخ كرده است بدون اين كه محدوده تأثير جهل 

به حکم را هم مشخص نمايد. 
جهل موضوعی زمانی است كه انسان به حکم قانون آگاهی داشته اما در تطبيق مصداق حکم 
كلی با آن موضوع دچار اشتباه شده است )همان: 45(. به عبارت ديگر منظور از جهل موضوعی 
آن است كه انسان در ماهيت فعلی كه مرتکب می شود و نتيجه كه از آن به دست می آيد مشتبه 

باشد، بديهی است در اين زمينه حکم قانونی به هيچ وجه مورد توجه نيست. 5
شايان ذكر است كه اگرچه ميان جهل حکمی و جهل موضوعی به لحاظ نظری می توان خطی 

قاطع ترسيم كرد لکن در عمل هر از گاهی تشخيص اين دو از يکديگر كار آسانی نيست. 
4. جهت كسب اطالعات بيش تر ن. ک به ابن عبدالقادر، محمد، مختارالصحاح، بيروت، دارالکتب العلميه، سال 1415 قمری، ص 68 

و ابن منظور، لسان العرب، ادب الحوزه، سال 1405 قمری، ص 11. 
5. باهری، محمد، تقريرات حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال 48-47، ص 221 به نقل از قدسی، 

ابراهيم، قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفری، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول، سال 1381، ص 45. 
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پس از تعريف مفاهيم مرتبط، در گفتار بعد به بررسی نظريات گوناگون در خصوص مسئوليت 
كيفری جرايم مطبوعاتی خواهيم پرداخت و نظريه منطقی و متناسب قواعد و مقررات مطبوعاتی 

را مورد مداقه قرار می دهيم. 

گفتار	اول:	نظريات	موجود	در	خصوص	مسئوليت	كيفری	جرايم	مطبوعاتی
در خصوص چگونگي احراز مسئوليت كيفري مرتکبين جرايم مطبوعاتي، سه نظريه  مسئوليت 
جمعي )تضامنی(، مسئوليت ترتيبي و مسئوليت شخص واحد ارائه شده است. سؤالی كه مطرح 
می گردد اين است كه در تعقيب جرايم مطبوعاتی كشورمان كدام  يک از اين سه نظريه پذيرفته 
شده است و به  عبارت ديگر در جرايم مطبوعاتي چه كسي مسئول عمل ارتکاب يافته مطبوعاتي 
به  عنوان جرم است؟ به  بيان ديگر مجازات هايي كه در مورد جرايم مطبوعاتي در قوانين برشمرده 
شده است متوجه چه افرادي مي باشد؟ صاحب امتياز؟ مدير مسئول؟ نويسنده؟ يا ناشر؟ اگر هم 

همه مسئولند ميزان مسئوليت آن ها چقدر است؟

1.	نظريه	مسئوليت	جمعی	)تضامنی(
انتشار  نوشتن، چاپ،  در  انحا  از  نحوي  به  كه  كساني  تمام  مسئوليت  جمعي  نظريه  اساس  بر 
جرم  معاون  و  شريک  مباشر،  عناوين  با  هستند،  دخيل  )مطبوعاتي(  مجرمانه  مطلب  توزيع  و 
مطبوعاتي مورد تعقيب قرار مي گيرند. مطابق اين نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، 
علت تحقق جرم مطبوعاتي باشد، بايد تمام افراد مؤثر در اين علت، اعم از نويسنده، صاحب 
اين نظريه ساده ترين نظريه موجود در  باشند.  امتياز، مدير مسئول و... داراي مسئوليت كيفري 
اين زمينه و مطابق قواعد كلي مسئوليت كيفري است و با پذيرش اين نظريه و ايجاد احساس 
مسئوليت در افراد دخيل در چاپ، نشر و توزيع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمين مي شود 
)معاونت آموزش قوه قضاييه، پيشين: 87(، اما از اين لحاظ كه هيأت تحريريه و توزيع  كنندگان 
مطبوعات به طور دايم در معرض خطر تعقيب كيفري قرار مي گيرند، مخل آزادي مطبوعات است 
و موجب خود سانسوري )محمدی، 1390: 88(، تورم كار دستگاه قضايي و انجام محاكمات 

متعدد مطبوعاتي به دليل انتشار يک مطلب مجرمانه در مطبوعات مي گردد. 

2.	نظريه	مسئوليت	ترتيبی
در نظريه ترتيبي براي احراز مسئوليت كيفري مرتکبين جرايم مطبوعاتي، سلسله مراتب تعيين 
شده است؛ به اين معنا كه نويسنده ی مطلب به عنوان مسئول اصلي در طبقه اول، مدير و ناشر در 
طبقه دوم و ساير افراد دخيل در امر چاپ و نشر )چاپ  كننده، حروفچين، توزيع  كننده و...( در 
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طبقات بعدي قرار مي گيرند. در اين نظريه به جز نويسنده كه به عنوان مسئول اصلي قابل تعقيب 
است، مرتکبين ديگر تنها در صورتي تحت تعقيب قرار مي گيرند كه در طبقه مقدم آنان كسي 

دستگير نشود )همان(. 
در قانون مطبوعات بلژيک كه قانون اساسي مشروطه نيز در اين زمينه تا حدودي از آن الهام 
گرفته بود، اين نظريه به اين شرح پذيرفته شده بود: »هرگاه نويسنده يک مقاله مجرمانه معلوم 
باشد و در قلمرو اين كشور مقيم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نويسنده تعقيب مي شود و 
نويسنده نه فقط به عنوان مرتکب اصلي شناخته مي شود، بلکه فقط او به تنهايي مسئول جرم 
است و الغير؛ مدير و چاپ كننده و توزيع  كننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسئوليت قرار 
گرفته اند و در صورتي كه مسئول هر مرحله مسئول طبقه قبلي خود را معرفي كند، از تعقيب 

معاف است.«
مواد 42 و 43 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئيه 1881 و اصالحي آن در 25 مارس 
1952 نيز براساس اين نظريه تدوين شده است. مطابق اين مواد، »قانون گذار عالوه بر كسي 
مقاله  را كه  قابل مجازات مي داند، كساني  مادي،  به  نام مرتکب  نوشته  را  افتراآميز  كه مطلب 
مزبور را ننوشته اند و فقط اجازه چاپ، انتشار و توزيع آن را داده اند، يعني مديران انتشار و 
ناشران و در صورت نبودن آن ها كساني كه عمل مادي انتشار را انجام داده اند و در صورت 
نبودن آن ها، چاپ  كنندگان و در صورت نبودن چاپ  كنندگان، فروشندگان، توزيع  كنندگان 
و نصب  كنندگان آگهي را به عنوان مرتکبان اصلي مجازات مي كند. به  عالوه به  موجب اين 
قانون مدير انتشارات بايد قبل از نويسنده ی مقاله ی افتراآميز تحت تعقيب قرار گيرد و در اين 
مورد نويسنده ی مقاله ی افتراآميز با وجود اين كه مرتکب مادي جرم است، فقط به عنوان معاون 

مدير انتشارات تعقيب مي شود.« 
انتشار يا شريک وي )در صورت مصونيت  بنابراين مطابق نظريه فرانسوي مسئوليت مدير 
قابل  معاون  عنوان  به  نويسنده  و  مي شود  قلمداد  مطبوعاتي  جرم  اصلي  مسئول  نشريه(،  مدير 
تعقيب است و در صورت عدم شناخت آنان، به ترتيب ناشر، چاپ  كننده، فروشندگان و توزيع  
كنندگان در طبقات بعدي مسئوليت قرار مي گيرند. البته هر يک از اين افراد در صورتي تعقيب 
مي شوند كه در طبقه مقدم آنان كسي نباشد. اين نظريه با وجودي كه در مقايسه با نظريه قبلي، 
دامنه مسئوليت كيفري را كمتر به دست اندركاران مطبوعات توسعه مي دهد، اما از لحاظ نظري 
خالف قواعد كلي حاكم بر مسئوليت كيفري است. هم چنين با توجه به اين كه معرفي افراد طبقات 
قبل از سوي طبقات بعدي، موجب رهايي آنان از مسئوليت كيفري مي شود، پذيرش آن به نوعي 
موجب تشويق خبرچيني )لو دادن( و ايجاد محذوريت اخالقي براي دست اندركاران مطبوعات 
مي گردد. الزم به ذكر است كه ايران در زمان مشروطه مسئوليت ترتيبی را برای جرايم مطبوعاتی 
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پذيرفته بود. 6

3.	نظريه	مسئوليت	شخص	واحد
براساس  »مجازات  سيستم  را  آن  فرانسوي(  )حقوق دان  گارو  آقاي  كه  سوم  نظريه  اساس  بر 
غفلت« ناميده است، مسئوليت كيفري تنها به عهده يک شخص )نويسنده يا صاحب امتياز يا 
مدير مسئول يا سردبير( است. با پذيرش اين نظريه، براي ساير دست اندركاران دخيل در امر 
تنها مدير مسئول منصوب  »در حقوق سوئد  ايجاد مي شود؛7 چنان چه  نشر مصونيت  چاپ و 
از طرف صاحب امتياز داراي مسئوليت كيفري مطلق است؛ يعني او نمي تواند با ادعاي اين كه 
اين  شود.  معاف  مجازات  از  و  كند  مسئوليت  عدم  ادعاي  است،  نخوانده  را  منتشره  مطلب 
شيوه دو فايده مهم دارد؛ اوالً: تضميني جهت شناخت يک فرد مشخص و با مسئوليت مطلق 
اين مصونيت، دغدغه  ثانيًا: موجب مصونيت ساير دست  اندركاران مطبوعات مي گردد.  است، 
اعمال  مانعي در جهت  مرتفع ساخته،  را  نشر مطبوعات  خاطر ساير دست  اندركاران چاپ و 
خودسانسوري و تضميني براي آزادي مطبوعات است؛ لذا سيستم حقوقی جمهوری اسالمی 
ايران نيز نظريه شخص واحد در خصوص ارتکاب جرايم مطبوعاتی را پذيرفته و در قواعد و 
مقررات مطبوعاتی مسئوليت يکايک مطالب منتشر شده در مطبوعات را بر عهده مديرمسئول 
گذارده است. از جمله اين قواعد و مقررات، تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات مصوب 1379 
قبال خط مشی كلی نشريه مسئول است  امتياز در  بيان می دارد: »صاحب  اين تبصره  می باشد. 
و مسئوليت يکايک مطالبی كه در نشريه به چاپ می رسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به 

عهده مديرمسئول خواهد بود.«
نکته قابل توجه اين است كه اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري به  عنوان اصلي پذيرفته 
شده در حقوق كشورها مي باشد اما با توجه به قاعده »ما من عام اال و قد خص« هيچ عام و اصلي 
نيست كه تخصيص و استثنا نخورده باشد؛ لذا بر اين اصل هم استثنائي وارد است كه اين استثنا، 
مسئوليت كيفري ناشي از فعل ديگري8 می باشد كه به نوعي در اين مسئوليت از اصل شخصی 
6. جهت كسب اطالعات بيش تر ن. ک به علی بخشی، زهرا، ويژگی های رسيدگی به جرايم مطبوعاتی، پايان نامه كارشناسی ارشد 

حقوق ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبايی، سال 1390، صص 52- 35. 
7. همان

8. شرايط تحقق مسئوليت كيفری ناشی از فعل غير: 1. جرم بودن رفتار ارتکابی، يعنی هر فعل يا ترک فعلی كه مقيد به ضمانت اجرای 
جزايی باشد؛ 2. جرم انجام شده بايد مربوط به مقرراتی باشد كه مسئول عمل ديگری، شخصاً تعهد انجام آن را نموده باشد. برای 
تحقق مسئوليت كيفری ناشی از فعل ديگری، عالوه بر ارتکاب جرم از سوی فاعل اصلی، الزم است كه شخص مسئول هم مرتکب 
تقصير شده باشد؛ 3. غيرعمدی بودن جرم واقع شده: شخصی كه عامداً جرمی را مرتکب شود خودش مسئول است و به  طور كلی 
مسئوليت كيفری ناشی از فعل ديگری، به  خاطر تقصير يا خطايی است كه قانون به عهده ديگری گذارده و لذا نمی توان دامنه اين 
نوع مسئوليت را به جرايم عمدی هم تسری داد؛ 4. در حين انجام وظيفه بودن در زمان وقوع جرم. ن. ک به گلدوزيان، ايرج، حقوق 

جزای عمومی ايران، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، بهار 1384، ص 452. 
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نظريه  آيا  كه  اين سؤال  آمدن  به  وجود  در صورت  است.  كيفري عدول شده  مسئوليت  بودن 
مسئوليت شخص واحد با اصل شخصی بودن مجازات ها منافات دارد يا خير می توان به مسئوليت 
كيفری ناشی از فعل غير استناد كرد به  طوری كه شخصی به خاطر فعل ديگری مسئول شناخته 
می شود و در حقيقت فاعل معنوی عمل مجرمانه است؛ لذا يک نظر اين است كه مسئوليتی كه 
متوجه مديرمسئول است مسئوليت ناشی از فعل غير می باشد و اصوالً مدير مسئول مسئوليت 

ناشي از عمل ديگری را بر عهده دارد هر چند خود مباشر نيز مجازات شود. 9

قانون	 مطابق	 وی	 جهل	 و	 مطبوعات	 مديرمسئول	 كيفری	 مسئوليت	 دوم:	 گفتار	
مطبوعات	و	قانون	مجازات	اسالمی	1392

1.	مسئوليت	كيفری	مديرمسئول	مطبوعات	مطابق	قانون	مطبوعات	1364	اصالحی	
1379

قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند ماه 1364 مجلس شورای اسالمی درباره مسئوليت گردانندگان 
نشريات نسبت به مندرجات آن ها بر طبق تبصره 4 ماده 9 اين قانون چنين پيش بينی كرده است: 
»صاحب امتياز در قبال خط مشی كلی نشريه مسئول است و مسئوليت يکايک مطالبی كه در 
نشريه به چاپ می رسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مديرمسئول خواهد بود.« به اين 
ترتيب برخی صاحب نظران عقيده دارند كه اين قانون، بر خالف اليحه قانونی مصوب شورای 
انقالب كه به موجب ماده 17 آن مسئوليت كلی مديرمسئول را نسبت به مندرجات، موردنظر 
قرار داده و بر معرفی نويسنده مقاله يا مطالب مضر به منافع اشخاص به  وسيله وی تکيه كرده 
بود برای مسئوليت مديرمسئول در مقابل مندرجات نشريه اهميت بيش تری در نظر گرفته شده 
است و به همين جهت در برخی از مواد قانون اخير من جمله مواد 30 و 31 به مسئوليت مستقيم 
مديرمسئول اشاره شده است. در عين حال به  موجب ماده 27 قانون مطبوعات مصوب مجلس 
شورای اسالمی، در صورت اهانت به رهبر يا شورای رهبری جمهوری اسالمی ايران و يا مراجع 
واقع  مجازات  و  تعقيب  مورد  نيز  مطلب  نويسنده  نشريه،  مديرمسئول  بر  عالوه  تقليد،  مسلم 

می شود )معتمد نژاد، 1387: 440 و 441(. 
در مقابل برخی عقيده دارند كه اين تبصره و مواد مرتبط با آن در خصوص مسئوليت صاحب 
امتياز، مديرمسئول و نويسندگان نشريات دارای ابهاماتی است زيرا اوالً: در اين تبصره از طرفي 
منظور از خط مشي كلي نشريه كه صاحب امتياز، مسئول آن است، مشخص نيست و از طرف 

9. جهت كسب اطالعات بيش تر ن. ک به نوربها، رضا، زمينه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، سال 1381، 
صص 370 - 368 و اردبيلی، محمد علی، »مسئوليت ناشی از فعل غير«، مجله تحقيقات حقوقی دانشگاه شهيد بهشتی، شماره 16 و 

17، سال 1375، صص 230 و 231. 
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ديگر، حدود و نوع مسئوليت صاحب امتياز و مدير مسئول به تفکيک بيان نشده است؛ ثانيًا: مقنن 
در مواد 24، 25 و 26 قانون مطبوعات، در تعيين مرتکب جرم، از عبارات »اشخاصي كه« و »هر 
كس« و در بيان عمل مرتکب، از عبارات »فاش و منتشر كند« )ماده 24(، »تحريص و تشويق 
كند« )ماده 25( و »اهانت كند« )ماده 26(، استفاده كرده است و اين عبارات ظهور در مسئوليت 

نويسنده مطلب دارد. 
در پاسخ می توان گفت كه عبارت »هر كس« و »اشخاصی كه« مندرج در مواد فوق الذكر و 
نيز با توجه به عمل مرتکب در اين مواد )فاش كردن، تشويق، تحريف كردن و اهانت كردن( 
نويسنده  كيفری  مسئوليت  به  صورت ضمنی  می توان  است،  مطلب  نگارنده  بر عمل  ناظر  كه 
مسئوليت  به  اشاره  عدم  كه  است  شده  ابهام  اين  ايجاد  باعث  مطلب  اين  كرد.  استنباط  را 
نويسنده در ساير جرايم مطبوعاتی مندرج در قانون مطبوعات، به معنای عدم مسئوليت كيفری 
اصالحی  مطبوعات  قانون  تصويب  اما  92(؛  پيشين،  قضاييه،  قوه  آموزش  )معاونت  اوست 
ابهامات را به كلی برطرف كرد زيرا تبصره 7 ماده 9 مقرر می دارد:  سال 1379 اين ترديد و 
»مسئوليت مقاالت و مطالبی كه در نشريه منتشر می شود به عهده مديرمسئول است ولی اين 
مسئوليت نافی مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصی كه در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند 
نخواهد بود.« لذا در اين تبصره، مسئوليت نويسنده هم زمان با مسئوليت مديرمسئول پذيرفته 
شده است؛ به  عبارت ديگر نوعی مسئوليت تضامنی برای هر يک از نويسنده و مديرمسئول 
پذيرفته شده است. هم چنين اداره حقوقی قوه قضاييه در پاسخ به استعالم شعبه 1410 دادگاه 
عمومی تهران در نظريه شماره 7/8323 مورخ 1377/11/1 در اين  خصوص اشعار داشته است: 
»مسئوليت كيفری مديرمسئول نشريه به نحو مقرر در تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات، رافع 
مسئوليت كيفری نويسنده مطالب توهين و افترا آميز و... نيست و بزه ارتکابی نويسنده جدا از 

اتهام مديرمسئول حسب مورد، قابل تعقيب در دادگاه ذی صالح است.«10
در ارتباط با مسئوليت كيفری مرتکبين جرايم مطبوعاتی در قانون مطبوعات مصوب سال 
عهده  بر  اصوالً  قانون  اين  در  كيفری  مسئوليت  گفت  می توان   1379 سال  اصالحی  و   1364
البته  است،  نظارت وی  نشريات تحت  در  مطلب مجرمانه  انتشار  دليل  به  نشريه  مديرمسئول 
مسئوليت وی نافی مسئوليت نويسنده يا ساير پديدآورندگان آثار مجرمانه )منتشر در نشريه( 

10. در حال حاضر به علت شرايط موجود و ريشه سياسی اكثر جرايم مطبوعاتی تمايل اصحاب مطبوعات به عدم پذيرش اين نظر 
و معافيت كلی نويسنده و پديد آورندگان آثار مطبوعاتی است. اين تمايل گرچه به دليل شرايط خاص حاكم تا حدودی طبيعی است 
ولی پذيرش آن نياز به قانون گذاری داشته و در حال حاضر توجيه حقوقی ندارد. البته اگر نويسنده مطلب اثبات كند كه قصد انتشار 
مطلب مجرمانه را نداشته و نشريه بدون اجازه وی مطلب را منتشر كرده، مسئوليتی متوجه او نيست. اين مطلب مانند آن است كه 
شخصی در خفا يا در دفترچه خاطرات خود به ديگری توهين كند ، بدون اين كه قصد علنی شدن آن را داشته باشد. ن. ک همان، 

صص 92 و 93. 
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نيست، زيرا مستند قانونی برای معافيت آنان وجود ندارد. به دليل ارتباط كالن جرم نويسنده 
با جرم مطبوعاتی مديرمسئول، الزم است به هر دو جرم در مرجع قضايی واحد و با روش 
واحد )از جمله حضور هيأت  منصفه( رسيدگی شود. ساير دست اندركاران چاپ، نشر و توزيع 
مسئوليت  در خصوص  قانونی صريحی  مستند  مگر  نيستند،  علی االصول مجرم  نيز  مطبوعاتی 
كيفری آنان وجود داشته باشد. 11 بنابراين می توان اين نتيجه را گرفت كه در قانون مطبوعات 
ايران مسئوليت هم زمان نويسنده و مديرمسئول به  طور عملی پذيرفته شده است، اما مسئوليت 

ناشر و صاحب امتياز به  طور مشروط و در موارد خاصی پذيرفته شده است. 

2.	جهل	حكمی	مديرمسئول	مطبوعات	مطابق	قانون	مجازات	اسالمی	1392
با توجه به اين كه يکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضايی ما اين بوده كه جهل به قانون 
و يا به عبارتی جهل حکمی رافع مسئوليت نيست؛ مضمون اين قاعده، چنين است كه فرض 
می شود تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانين، آگاهی دارند. پس ادعای جهل نسبت به 
قانون از ناحيه هيچ كس پذيرفته نمی شود، يعنی احدی در مقام اثبات نمی تواند بيان كند كه در 
مورد فالن قانون آگاهی نداشته است. برخی علمای حقوق معتقدند: از بعد حقوقی، وجوب 
مدون  قوانين  كه  است  واجب  مکلفان  همه  بر  و  است  مسّلم حقوقی  اصول  از  قوانين،  تعلم 
مصوب مجلس شورای اسالمی را پس از ابالغ دولت و الزم االجرا شدنش با اعالن در روزنامه 
از  يافتن مردم  اطالع  اگر مالک مسئوليت،  كنند؛ چرا كه  فرا گرفته و مطابق آن عمل  رسمی 
قوانين و مقررات باشد، چه بسيار قوانينی كه علی رغم تصويب و انتشار و گذشت مدت 15 
روز، اجرا نخواهند شد؛ فلذا به جهت اجرای به موقع قوانين و حفظ نظم عمومی، فرض اصلی 
بر اين است كه اگرقانون در روزنامه رسمی منتشر شود و 15 روز از مدت آن بگذرد، همه 

آگاه به قانون فرض می شوند. 
كيفری  مسئوليت  رافع  قانون،  به  »جهل  اصل  از   ،1392 مصوب  اسالمی  مجازات  قانون 
به  »جهل  نمود:  مقرر  اين گونه   ،155 ماده  در  فقهی  مبانی  به  استناد  با  و  نمود  عدول  نيست« 
حکم، مانع از مجازات مرتکب نيست، مگر اين كه تحصيل علم عادتًا برای وی ممکن نباشد 
يا جهل به حکم شرعًا عذر محسوب  شود.« با دقت در متن ماده مذكور، می توان دريافت كه 
نيست«  كيفری  مسئوليت  رافع  به حکم،  »جهل  قاعده  همان  ماده    اين  در  اصلی  قاعده  گرچه 
می باشد ولی قيد »مگر اين كه«، نشان از استثنائی عام دارد و بايد گفت روح اين ماده با اصول 
كلی حقوقی و احکام قوانين گذشته كاماًل مخالف است و درواقع رويه قضايی گذشته را نسخ 

كرده است بدون اين كه محدوده تأثير جهل به حکم را هم مشخص نمايد. 
11. همان. 



220

سال پنجم . شماره دهم . پاییز و زمستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

سؤال اساسی اين جا است كه چگونه می توان امکان تحصيل علم را از ناحيه متهمان احراز 
علم  می توان  يا چگونه  و  نمود  رسيدگی  دارد  هم  بسياری  مدعی  شايد  كه  پرونده هايی  به  و 
حاصل نموده و تشخيص داد جهل به حکم شرعًا از ناحيه متهمان عذر محسوب می شود؟ در 
پاسخ بايستی بيان كرد كه امروزه تعيين تأثير جهل به حکم، از مسايل مهم و اساسی در روابط 
فردی و اجتماعی، ملی و حتی بين المللی است و هر چند به نظر می رسد عدم تأثير جهل به 
قانون امری مسلم و قطعی نباشد، ولی بايد پذيرفت كه اگر قانون گذار به صرف ادعای افراد، 
نسبت به جهل اطالع از قانونی معين، اين ادعا را از سوی آنان بپذيرد، تشويش و آشفتگی، 
اثبات  قابل  تبع آن، جامعه را دربرمی گيرد و ديگر هيچ موضوعی  به  نظام دادرسی قضايی و 
مراجع  احکام  اكثر  اجرای  در   نهايت،  و  رسيده  به حقش  ذی حقی  كمتر  نتيجه  در  و  نيست 

قضايی تعطيل می گردد. 
در خصوص جهل مديرمسئول همان گونه كه بيان گرديد، نشر به عنوان يکی از اركان شکل 
گيری جرم مطبوعاتی، با اراده مديرمسئول محقق می گردد؛ به همين جهت مديرمسئول به عنوان 
آخرين حلقه سلسله علل نشر، تحقق جرم مطبوعاتی را تکميل می كند و در جايگاه مسئول 
انتساب می يابد )محمدی، پيشين:  او  به  اصلی تحقق جرم، پاسخ گوی عملی است كه حقيقتًا 
96(. پرسشی كه به ذهن متبادر می گردد اين است كه در صورتی كه مديرمسئول مطبوعه ای 
در خصوص ارتکاب فعلی كه قانونًا جرم شناخته شده و مستوجب تعقيب كيفری و مجازات 
مجازات  قانون   155 ماده  استناد  به  آيا  چيست؟  تکليف  كند  ناآگاهی  و  جهل  ادعای  است، 
اسالمی مصوب 1392 ادعای جهل در صورتی كه عادتًا تحصيل علم برای مديرمسئول نشريه 
ممکن نبوده باشد، پذيرفته است يا خير؟ در پاسخ بايستی دو بحث را از هم منفک كنيم: 1. 
اين كه مديرمسئول راجع به محتوای موضوعی ادعای جهل نمايد كه به نظر می رسد جهل وی 
مورد پذيرش قرار گيرد؛ 2. مديرمسئول راجع به حکم و قانون جاهل بوده باشد كه در اين 
صورت علی رغم تصويب ماده 155 قانون مجازات اسالمی 1392، جهل وی به هيچ وجه مورد 
پذيرش نيست؛ چرا كه مدير، ملزم به دانستن و نظارت بر مطالب منتشر شده است و مسئول 
محتوا می باشد و مسئوليت وی مطلق بوده و تعهد علم به احکام و نشر مطالب صحيح دارد؛ 

به همين جهت ادعای عدم اطالع مديرمسئول در محکمه مسموع نخواهد بود. 
به عنوان مجرم مطبوعاتی می شناسد و مسئوليت  را  تنها مديرمسئول  نيز  دادگستری  رويه 
وی را از باب عدم نظارت و مسئوليت ناشی از فعل غير در نظر می گيرد و جهل وی را در 
اين خصوص پذيرا نيست؛ اما در هر حال خود را ملزم به رعايت تشريفات دادرسی و آيين 

رسيدگی افتراقی در مورد مديرمسئول نشريه می داند. 
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نتيجه	گيری
مسئوليت  در خصوص  را  خود  تأييد  مورد  نظريه ی  مطبوعات صراحتًا  قانون  اين كه  دليل  به 
پيچيدگی  با  مطبوعاتی  جرايم  مرتکبين  كيفری  مسئوليت  تشخيص  لذا  است  ننموده  مشخص 
اين گونه  می توان  مطبوعات  در خصوص  مختلف  قانونی  مواد  مفاد  از  اما  است  شده  مواجه 
استنباط كرد كه قانون گذار، مسئوليت شخص واحد را پذيرفته است؛ به اين معنا كه مديرمسئول 

مطبوعه، مسئوليت يکايک مطالبی كه در نشريه به چاپ می رسد را خواهد داشت. 
در مورد اطالع از قوانين و ادعای عدم آگاهی نسبت به آن همان طوركه بيان شد چنان چه 
قانونی تصويب و الزم االجرا گردد، كسی نمی تواند ادعای جهل در آن خصوص داشته باشد؛ 
زيرا اگر هر فردی پس از ارتکاب جرايم ادعای جهل به قانون داشته و به اين طريق بخواهد 
نظم  ساختن  مخدوش  اسباب  باشد،  داشته  را  قانونی  احکام  و  قوانين  اجرای  از  گريزی  راه 
با مقتضای ذات مقررات كه همان اجرای  عمومی را به اين طريق مهيا ساخته كه اين مسأله 

نظم و برپايی انضباط عمومی است، متناقض خواهد بود. 
در عصرحاضردارد،  كه  پيچيدگی هايی  به  توجه  با  نظام حقوقی  در گستره  مسئوليت  واژه 
حقوقی،  مسئوليت  به  می توان  جمله  از  دارد؛  گوناگونی  تقسيمات  مختلف  افراد  به  نسبت 
اخالقی، مدنی، كيفری و... اشاره نمود ولی در قوانين مدون هيچ يک به اندازه مسئوليت كيفری 
مستقيمی  رابطه  كيفری  مجازات های  اعمال  كه  است  علت  اين  به  شايد  و  است  نشده  تأكيد 
با مسئوليت كيفری دارد و جهل به قانون در موارد مربوط به مسئوليت كيفری در اكثر موارد 
غير قابل اغماض است چون به حقوق افراد ديگر و حقوق جامعه لطمه می زند ولی جهل در 
سايرمسئوليت ها بيش تر آثار و لطمات فردی در پی داشته باشد و می توان در برخی موارد جهل 

را رافع مسئوليت دانست. 
نموده:  تصريح  كه   1392 اسالمی مصوب  مجازات  قانون   155 ماده  به صراحت  توجه  با 
»جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نيست مگر اين كه تحصيل علم عادتًا برای وی ممکن 
نباشد...« و درحالی كه بسياری از قوانين برای تحکيم نظم عمومی، جلوگيری از هرج و مرج 
و بالتکليفی، احقاق حق اشخاص ذی حق و اجرای عدالت وضع شده، چگونه می توان ادعای 
دادسرا ها  را در محاكم و  افراد  كيفری  امر، مسئوليت  اين  كه  پذيرفت درحالی  را  فقدان علم 
متزلزل نموده و شيوع آن موجب افزايش جرم و جنايت در جامعه و افزايش سيل مراجعان به 
دادگستری خواهد شد؟ در مورد جهل مديرمسئول نشريه نيز به نظر می رسد اين ماده قانونی 
قابل تعميم بر مسئوليت وی نمی باشد؛ زيرا مسئوليت مديرمسئول به جهت عدم نظارت كافی 

بر مطبوعه، حتی بر فرض جهالت، به قوت خود باقی خواهد ماند. 
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تحليل جرم شناختی گرایش به ماهواره در سکونت گاه های غيررسمی شهری
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مقدمه

Nemati. engineer@yahoo. com -نويسنده مسئول*
1. Mass Media

قرن  مهم  ويژگی های  از  يکی 
شهرها،  در  جمعيت  تراكم  بيستم 
اجتماعی   - اقتصادی  جدايی گزينی 
شکل گيری  و  شهرها  دامن  در 
و  غيررسمی  سکونت گاه های 
و  اجتماعی  آسيب های  گسترش 
شهری است. )حکمت نيا و افشانی، 
سکونت گاه های   )157  :1389
شهر  از  مناطقی  به  غيررسمی 
و  مداوم  نابرابري  از  موقعيتي  و 
محروميت گسترده از منابع، خدمات 
اقتصادي،  عمده ي  امتيازات  و 
اجتماعي و سياسي اطالق مي گردد 
شهری  حاشيه نشينی  به صورت  كه 
نامناسب  بافت هاي  در  سکونت  و 

شهري نمود پيدا مي كند. 
سکونت گاه های  يا  حاشيه نشينی 
عوارض  از  يکی  شهری  غيررسمی 
به  روستا  از  داخلی  مهاجرت های 
شهر در كشورهای درحال توسعه از 
توجه  پيوسته  كه  است  ايران  جمله 
برنامه ريزان اجتماعی و شهری را به 
خود جلب كرده است. اين پديده در 
واقع در پی حركت اين جوامع سنّتی 
به سوی مدرن و تعارض های مربوط 
تشکيل  به  هم چنان  فرايند  اين  به 

منجر  و  می دهد  ادامه  بقای خود  و 
بی سامان،  تركيبی  اشکال  بروز  به 
متفاوت و ناهماهنگ با بافت سنتی 
می شود.  شهری  يکدست  نسبتاً 

 )Parsa Pajuh‚ 2002: 162(
توسعه ی  و  با رشد  ديگر  از سويی 
نسنجيده ی شهرها، طيف گسترده ای 
جامعه  در  اجتماعی  آسيب های  از 
بروز می نمايد و شهرها به مکان وقوع 
رفتارهای كجروانه و ناهنجاری های 
اجتماعی تبديل می شوند. در چنين 
فن آوری های  و  تکنولوژی  شرايطی 
دليل  به  نيز  می تواند  ارتباطی  نوين 
عدم استفاده ی بهينه از آن بر طيف 
ناهنجاری های اخالقی دامن زند. در 
اين راستا از جمله معضالتی كه در 
در  ويژه  به  و  كنونی  اجتماع  سطح 
مناطق حاشيه نشين متجّلی می شود، 
افزايش بهره گيری از ماهواره در اين 

مناطق است. 
از  جدايي  دليل  به  حاشيه نشينان 
عمومي  سياست  و  قدرت  ساختار 
بايسته  بهره برداري  عدم  و  جامعه 
فرهنگي  و  رفاهي  امکانات  از 
اجتماع گريزي  نوعي  دچار  جامعه، 
اجتماعي  خودبيگانه انگاري  و 

به  امر  اين  مي گردند.  فرهنگي   -
تزايد گوشه نشيني اجتماعي ساكنان 
شهری  غيررسمی  سکونت گاه های 
و گرايش فکري - رفتاري آن ها به 
الگوهاي كاذب فرهنگي - اخالقي و 
تمايل به بهره گيري از فن آوري هايي 

چون ماهواره مي انجامد. 
وسايل  توسعه  و  گسترش  امروزه 
است  حّدی  به  جمعی1  ارتباط 
ارتباط  عصر  را  حاضر  دوران  كه 
با  را  دنيا  لوهان  مک  ناميده اند. 
مفهوم »دهکده ی جهانی« می شناسد. 
)ستوده، 1372: 202( وسايل ارتباط 
جمعی كه نوعاً يک پديده ی شهری 
است، جزو وسايل ارتباط تأثيرپذير 
)شيخاوندی،  می شود.  محسوب 
ارتباط جمعی  1350: 168( وسايل 
و  عقايد  مردم،  فکر  و  ذهن  در 
را  خاصی  هنجارهای  و  ارزش  ها 
انسان  ها  معموالً  می دهد.  توسعه 
و  می شنوند  می بينند،  كه  را  آن چه 
دوست  مدتی  از  پس  می خوانند، 
به  ارتباطی  وسايل  داشت.  خواهند 
طور مستقيم و غيرمستقيم بر افکار 
افراد تأثير نهاده، گاه نيازهای كاذبی 
و  می آورد  وجود  به  ذهن  ها  در  را 
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مفهوم	شناسی	سكونت	گاه	های	غيررسمی
سکونت گاه غيررسمی1 نوعی سکونت گاه غيرمجاز است كه توسط تهی دستان شهری اغلب در 
برنامه ريزی و  از  بودن،  به علت غيررسمی  اين گونه سکونت گاه ها  پديد می آيد.  پيرامون شهرها 
طراحی شهری برخوردار نيست و از خدمات عمومی محروم است. سکونت گاه های غيررسمی 
به دليل عدم نظارت و كمک دولت يا شهرداری ها، سکونت گاه های خودرو2 و يا سکونت گاه های 
بی ضابطه نيز خوانده می شوند. گاهی به علت سکونت گروه های بسيار فقير به نام سکونت گاه های 
خلقی3 نيز شناخته شده اند، اما بيش تر به دليل موقعيت مکانی آن ها در پيرامون شهرها، آن ها را 
حاشيه ای می نامند. سکونت گاه های حاشيه ای در شهرهای ايران به تدريج با بهبود وضع اجتماعی 
و اقتصادی ساكنان و اتصال به پيکر شهر، تغيير وضعيت داده و به صورت بخشی از شهر اصلی 
درمی آيند و يا در صورت فاصله بيش تر از مادرشهر، خود به شهر مستقّلی تبديل می شوند. از 
اين رو گاهی به اين نوع حاشيه نشينی، سکونت گاه انتقالی4 نيز می  گويند. )شورای علمی و ديگران، 
1387: 469( در واقع حاشيه نشينی5 سبک خاصی از زندگی در شهر است كه جمعيت ساكن در 
آن  از حداقل امکانات و خدمات شهری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محروم بوده و همين امر 
باعث می شود كه آنان در حاشيه  قرار گرفته و جذب اقتصاد و اجتماع شهری نشده و در زمره 
1. Informal Settlement
2. Unregulated
3. Popular Settlement
4. Transitional
5. Slums

چون  عناوينی  تحت  را  انسان  ها 
نوگرايی و تجددخواهی چنان به بار 
می آورد كه هر لحظه به دنبال چيزی 
باشند. انسان امروزی اسير تکنولوژی 
و صنعت خود شده، مصرف گرايی و 
اسراف كه بر پايه نيازهای كاذب بنا 
را سلب  او  اختيار  و  اراده  می شود، 

می كند. )ستوده، 1372: 204( 
مناطق  در  ماهواره  به  گرايش 
امر  بادي  در  شهري،  حاشيه نشين 
قبال  در  جبراني  واكنشي  عنوان  به 
مشاركت  زمينه هاي  وجود  عدم 
اجتماعي و اقتصادي و تقويت حّس 
سرپوش نهادن  مدرنيته مداري جهت 

بر سنّت هاي روستايي بروز مي نمايد 
هم نوايي  به  منجر  نهايت  در  كه 
اخالقي  و  اجتماعي  آسيب هاي  با 
فعاليت هاي  به  تمايل  عدم  چون 
مثبت و سازنده، گرايش به بطالت، 
 سستي مباني اعتقادي و ظهور انواع 
مي گردد.  اخالقي  نابه هنجاري هاي 
اجتماعی  آسيب های  مهم ترين  از 
به  می توان  ماهواره  از  استفاده 
به  تمايل  »عدم  قبيل  از  مواردی 
فعاليت هاي مثبت و سازنده، گرايش 
اعتقادي،  مباني  بطالت،  سستي  به 
ظهور انواع نابه هنجاري هاي اخالقي، 
بنيان  سست شدن  خشونت گرايی، 

خانوادگی،  اختالفات  و  خانواده 
رواج  هويت،  بحران  و  بي هويتي 
لذت جويی  و  رفاه طلبی  مدگرايی، 
به جای كار و سخت كوشی، چالش 
آزمون  و  بزرگ ساالن  ارزش های  با 
فردی تجربه های زندگی« اشاره نمود. 
تالش  نگاشته  اين  در 
مفهوم شناسی  ضمن  می گردد، 
سکونت گاه های غيررسمی به تببين 
مناطق  در  ماهواره  از  استفاده  علل 
و  تحليل  و  شهری  حاشيه نشين 
اين  در  ماهواره  به  گرايش  بررسی 
نظريه های  براساس  سکونت گاه ها 

رايج جرم شناختی پرداخته شود. 
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آسيب پذيرترين و فقيرترين خانوارهای شهری جای گيرند. )بنی فاطمه و كوهی، 1386: 9( ويژگی 
ساختاری و فضايی اين سکونت گاه ها به صورت ذيل است: 

ساختار	كالبدی:	عمده ترين نماد جهاني سکونت گاه های غيررسمی، سيماي نامطلوب آن است 
كه احساس، وجدان و ديدگان آدمي را مي آزارد، ساختمان ها تخريب شده و فرسوده نشان مي دهند. 
ساختار نامناسب مناطق مسکونی نوعی انزوا و جدايی را بر محاّلت حاشيه نشين حاكم ساخته است. 
سطح	درآمد:	حاشيه نشيني ناحيه اي فقير متشکل از گروه هاي اجتماعي با حداقل درآمد است. 
تراكم: حاشيه نشيني ناحيه اي با مساكن متراكم، يا مساكني با تراكم مردمي و يا در شرايطي حادتر، 

استيالي هر دو حالت فوق بر حاشيه نشيني است. 
جمعيت:	ساكنين سکونت گاه های حاشيه ای، از گروه هاي مختلف جمعيتي )نژادي يا قومي( 

تشکيل مي شوند كه از نظر نظم و سازمان اجتماعي اهميت دارد. 
محروميت	های	اجتماعي:	اين سکونت گاه ها به لحاظ شرايط اجتماعي از محروم ترين مناطق 

است. معموالً با مازاد نيروي كار جامعه حاشيه نشين وابستگي مستقيم دارد. 
شيوه	زندگي:	بسته به طريقي كه حاشيه نشيني وقوع يافته، شيوه زندگي ساكنان آن ممکن است، 

به نحوي باشد كه نسبت به سايرين بيگانه ورزي نموده يا به صورت آشناياني صميمي درآيند. 
آيين	رفتار:	به لحاظ اجتماعي، سکونت گاه های غيررسمی فاقد نظم و سازماندهي بوده و ممکن 

است ناحيه اي از جرم و ناهنجاری رفتاری باشد. 
بهداشت	و	سالمت:	اين سکونت گاه ها به دليل استانداردهاي پايين بهداشتي به نواحي با نرخ هاي 

باالي مرگ و مير وبيماري اطالق مي شود. )ربانی، 1383: 125(

علل	گرايش	به	ماهواره	در	سكونت	گاه	های	غيررسمی	شهری
 در گرايش مردمان ساكن در سکونت گاه های غيررسمی به استفاده از ماهواره می توان عوامل ذيل را دخيل 
دانست: »انزوای اجتماعی، كمبود امکانات رفاهي و تجهيزات شهري، كمبود فضاهاي فرهنگي تفريحي 
چون پارک، سينما، تئاتر، مراكز مشاوره اي دولتي با خدمات رايگان، جوان بودن جمعيت در اين مناطق، 
شيوع بيکاري و گرايش به شغل هاي فصلي و كاذب، تعارض بين سنت گرايي و آداب و رسوم روستايي، 

تالش برای تطابق با فرهنگ شهری و احساس همسويی با مدرنيته و فن آوری های نوين.« 
نمودار	شماره	1:	مراحل	گرايش	به	ماهواره	در	سكونت	گاه	های	غيررسمی	شهری
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افزايش بهره گيری از ماهواره در اين سکونت گاه ها را می توان براساس نظريه های ذيل مورد تبيين 
و بررسی قرار داد: 

نظريه	انتخاب	عقالنی:	
نظريه گزينش عقالنی6 بيش تر به وسيله »كورنيش« و »كالرک« )1987و1986( شناخته می شود و 
بسياری از جرم شناسان از جمله »هيرشی« )1986( وجود دارند كه حداقل بخشی از اين ديدگاه را 
پذيرفته اند. نظريه انتخاب عقالنی به تشريح انگيزه مجرم برای ارتکاب جرم به عنوان تالشی برای 
رفع نيازهای عادی نگاه می كند. اين عقالنيت فرايند تصميم گيری است كه فرصت ها را برای رفع 
نياز ها، هزينه های بالقوه عمل و سود های پيش بينی شده تعيين می نمايد. البته مسئله عقالنيت كامل در 
اين ديدگاه موردنظر نيست و مجرم نيز به عنون فردی پيچيده در تصميم گيری هايش تلقی نمی شود. 

)فرانک پی، 1383: 246(
از ديدگاه نظريه انتخاب معقول ما نياز به اين داريم كه تصور نماييم، اكثر مجرمين افرادی معقول و 
منطقی هستند كه می توان از ارتکاب جرايم بعدی توسط آن ها به واسطه افزايش مجازات هايی كه امکان 
دارد، متحّمل بشوند، ممانعت كرد. در عرصه های اقتصادی عقيده بر اين است كه اشخاص هميشه 
به گونه ای عمل خواهند كرد كه سود خويش را افزايش دهند. آنان تابع محرک ها و عوامل بازدارنده 
هستند. لذا بهترين سياست برای نظام عدالت كيفری سياستی است كه از ارتکاب جرايم با صرف 

حداقل هزينه های مالی ممانعت بکند. )وايت، 1381: 220(
اين تبيين موقعيتی را گريس.  بکر در سال 1968 ارائه داده و در آن مدعی شده است، مجرمان بالقوه، 
بسته به نتايج برآورد هزينه و نفع، فعاليت های مشروع يا نامشروع را مرتکب می شوند. به نظر او، اين 
افراد هنگام تصميم گيری برای ارتکاب اعمال نامشروع، خطر دستگيری را به عنوان هزينه جرم در نظر 
می گيرند؛ و ميزان آن را نسبت به منافع اقتصادی رفتار موردنظر می سنجند. او كار را با اين پيش فرض 
آغاز می كند كه ميل به كسب منافع اقتصادی، علت تمايل به ارتکاب رفتارهای مجرمانه است و سه 
عنصر زير را عناصر تعيين كننده در تحّقق جرم می داند: »وجود هدف مناسب«، »مهارت بزهکار« و 

سرانجام »پيش آمدن فرصت«. )سليمی و داوری، 1386: 280-281(
تحليل:	نظريه انتخاب عقالنی به تشريح انگيزه فرد برای ارتکاب رفتارهای نابه هنجار به عنوان 
تالشی برای رفع نياز های عادی نگاه می كند. طبق اين نظريه، تجهيزات دريافت از ماهواره به عنوان 
آماج هايي جذاب براي به كارگرفته شدن توسط مردم سکونت گاه های غيررسمی گزينش می شود. 
حاشيه نشينان اغلب، به دليل عدم مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي و امکانات ناكافی به راحتي جذب 
برنامه های ماهواره مي شوند و اين گرايش به عنوان رفتاری برای تأمين نياز عادی تلقی می گردد. 
6. Rational choice theory
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دسترسی به ماهواره و استفاده از آن در اين سکونت گاه ها با توجه به هزينه های بالقوه و سود  حاصله، 
عملی كم هزينه با دسترسی آسان است. 

نظريه	فرصت:	
نظريه فرصت7، وضعيت ها و شرايطی را كه به مجرمان انگيزه دار فرصِت ارتکاب جرم می دهند، 
يا  مشاهده شدن  احتمال  آماج،  به  دسترسی  آسانی  انگيزه دار،  مجرمان  كلی  به طور  می كند.  تبيين 
دستگيری و پاداش مورد انتظار را در نظر می گيرند. اين ديدگاه فرض می كند، مجرمان به طور عمده 
در تصميم گيری شان عقل بنيادند. لذا اين ديدگاه با تبيين های جرمِ مبتنی بر »گزينش عقالنی« همبسته 
است. برای تبيين تفاوت های موجود در نرخ های بزه ديده شدن گروه ها، رهيافت مشابهی توسط 
هيندلنگ، گات فردسون و گارو فالو )1978( به كار گرفته شده است. هيندلنگ و همکارانش استدالل 
نمودند تفاوت های موجود در خطرپذيری های بزه ديدگی با تفاوت های موجود در »سبک های زندگی« 
كه آن ها را برحسب »فعاليت های عادی روزمره توصيف می كنند، همبسته است. بنابراين، اين جرم ها 
نيازمند همگرايی8 زمانی و مکانی يک مجرم انگيزه دار، يک آماج مناسب و نبود يک نگهبان توانا )برای 

نمونه پليس( برای پيشگيری از جرم می باشد. )ولد، 1380: 213( 
كوهن و فلسن استدالل می كنند، دگرگونی های موجود در نرخ های جرم ممکن است برحسب 
دگرگونی های موجود فراهمی آماج ها و نبود نگهبان های توانا تبيين شوند. از اين رو افزايشی گسترده 
در فراهمی آماج ها و نبود نگهبان های توانا در دنيای مدرن وجود دارد كه يکی از نتايج دگرگونی های 
افراد بهنجار  از فعاليت های روزمره اين است كه  موجود در »فعاليت های روزمره« است. مقصود 
زندگانی خود از جمله فعاليت های مربوط به كار، زندگی خانوادگی، پرورش كودک، آموزش و 

پرورش و اوقات فراغت را چگونه می گذرانند. )همان: 215- 214( 
تحليل:	اين نظريه، وضعيت ها و شرايطی را كه به افراد انگيزه دار فرصِت انجام رفتارهای ناهنجار 
می دهند، تبيين می كند. به طور كلی افراد انگيزه دار، آسانی دسترسی به آماج، احتمال مشاهده شدن يا 
دستگيری و پاداش مورد انتظار را در نظر می گيرند. اين رفتارها نيازمند همگرايی زمانی و مکانی يک 
فرد انگيزه دار، يک آماج مناسب و نبود يک نگهبان توانا چون پدر، برادر و پليس برای پيشگيری از آن 
می باشد. بنابراين نظريه ي فرصت مي تواند توجيه گر مناسب گرايش به ماهواره در ميان جوانان باشد. 
در دسترس بودن، نبود حامي و پشتيبان، جذابيت، آساني تهيه، عدم گزارش همسايگان و در نتيجه 
احتمال اندک پيگيري قضايي از سوي پليس از داليل اين گرايش می باشد. در مناطق حاشيه نشين فرد 
در يک محيط كنترل نشده و فاقد نظارت رسمی و پليسی با تصوير ذهنی جذاب مدار و اطمينان خاطر 

7. Opportunity theory
8. Convergence
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از عدم گزارش و همکاری همسايگان به آسانی می تواند به ماهواره دسترسی پيدا كند و با توجه به 
حّس انزوا و طردی كه از سوی مردم و نهادهای شهری پيدا كرده است، به راحتی از ماهواره به عنوان 
وسيله ای جذاب برای پركردن اوقات خود بهره می برد. عدم كنترل قانونی و نبود نظارت اجتماعی 
مهم ترين معياری است كه فرصت استفاده از ماهواره را در سکونت گاه های حاشيه ای فراهم می سازد. 

نظريه	تضاد	فرهنگی:	
»تورستين سلين«9 - استاد دانشگاه پنسيلوانيا- در سال 1938 نظريه »تعارض فرهنگی«10 و ارتباط آن با 
مجرميت را تدوين نمود. وی بدواً فرهنگ را به عنوان »مجموعه انديشه ها، بنيادها و نتايج كارگروه های 
مشخص افراد انسانی« تعريف كرد و بدين ترتيب همه جوامع را واجد فرهنگ خاص دانست. تضاد 
فرهنگی به عقيده وی، معرف كشمکش ميان ارزش های اخالقی و معيارهای رفتاری متضاد هم هستند 
و يا معّرف عدم انطباق آن ها می باشند. ارزش های اخالقی و اجتماعی كه در زمان معيّن و در جامعه ای 
مشّخص بوسيله مجموعه قوانين جزائی ارائه می شود، با تحّول جامعه و ايجاد ارزش های جديد 
برخورد می كنند. امکان دارد بسياری از افراد اين ارزش های جديد را نفی كنند و آن ها را اصوالً مورد 
توجه و اجرا قرار ندهند، در اين حالت تعارض فرهنگ ها ايجاد می شود. گاه نيز ممکن است تعارض 
بين دو رفتار كاماًل اخالقی ايجاد شود كه هريک مبتنی بر ارزش های متفاوت و خاّص خويش می باشد. 

)نوربها، 1377: 172( 
لذا اين نظريه بر تضاد »هنجارهای رفتاری« متمركز است، هنجارهای رفتاری11، قواعدی فرهنگی اند 
كه انواع معينی از مردم را مکلف می كنند تا در شرايط معينی به شيوه های معين عمل نمايند. در جوامع 
ساده و همگون، شمار فراوانی از اين هنجارهای رفتاری به صورت قانون تصويب می شوند. ولی درجوامع 
پيچيده تر، بين هنجارهای رفتاری گروه های فرهنگی مختلف هم پوشانی12 و ناهم سازی وجود دارد. به 
نظر سلين »تضادهای فرهنگی اوليه«13 عبارتند از تضادهايی كه بين دو فرهنگ متفاوت روی می دهد. 
»تضادهای فرهنگی ثانويه«14 به هنگامی روی می دهند كه يک فرهنگ تنها در برگيرنده ی چندين خرده 

فرهنگ متفاوت است كه هر يک هنجارهای رفتاری خاص خود را دارد. )ولد، 1380: 320( 
تحليل:	تورستين سلين فرهنگ را به عنوان »مجموعه انديشه ها، بنيادها و نتايج كارگروه های 
مشخص افراد انسانی« تعريف كرد. به نظر سلين »تضادهای فرهنگی« به هنگامی روی می دهند كه يک 

9. Thorsten sellin 
10. Culture Conflict
11. Conduct Norms
12. Overlap 
13. Culture Conflict Primary
14. Secondary Culture Conflict
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فرهنگ تنها در برگيرنده چندين خرده فرهنگ متفاوت است كه هر يک هنجارهای رفتاری خاص 
خود را دارد. با توجه به اين پيش فرض، تعارض های فرهنگی بين مردمان سکونت گاه های حاشيه ای 
و شهروندان رسمی جامعه موجب بيگانه گشتن حاشيه نشينان و ايجاد يک خرده فرهنگ خاص با 
گرايش های فکری، اخالقی و اجتماعی شده و گرايش به ماهواره را در بين اين قشر جامعه گسترش 
می دهد. شهرها و كالنشهرها بر خالف روستاها كه دارای يک فرهنگ يکپارچه و منسجم است، از 
قوميت ها، طبقات اجتماعی و خرده فرهنگ های متعددی تشکيل يافته است كه انسجام اجتماعی و 
وحدت فرهنگی جامعه ی شهری را زير سؤال می برد. در اين بين سکونت گاه های غيررسمی با مردمان 
روستايی و مهاجران تازه وارد به صورت ريشه ای و پايه ای فرهنگ و سبک زندگی متفاوت و حتّی 
متضادی با مناطق و محاّلت مركزی شهر دارد كه اين امر در نهايت به زيان حاشيه نشينان و بيگانگی و 
طرد آن ها از جامعه  و نهادهای رسمی شهری می گردد و انزوای اجتماعی زمينه ی استفاده از ماهواره را 

در مناطق حاشيه ی شهرها فراهم می سازد. 

نظريه	تقليد:	
گابريل تارد15 )1904- 1843( با طرح »قاعده تقليد«16 معتقد است كه بزهکاران پيش از هر چيز مردمانی 
عادی هستند كه به واسطه ی تولّد و پرورش در فضايی ناسالم و بزهکارانه، كج رفتاری و بزهکاری را به 
عنوان يک شيوه ی زندگی ياد می گيرند. )همان: 249( به زعم تارد، انسان ها در طول زندگی اجتماعی، 
به طور بی نهايت كنش ها و رفتارهای يکديگر را تقليد می كنند و از آن جايی كه بزهکاری هم نوعی رفتار 

است، از طريق تقليد و يادگيری فرا گرفته می شود. )نجفی ابرندآبادی، 1378: 242(
تئوری تقليد يک تئوری شناختی است. بدين معنا كه با تکيه بر تجربيّات زندگی انسان و به ويژه 
دوران كودكی و تأثير آن ها بر شکل گيری شخصيت، بر روی تعاريف و ايده هايی كه افراد ياد می گيرند 

 )Siegel‚ 1998: 142( .و طبق آن رفتار می كنند، متمركز می شود
تحليل:	براساس ديدگاه »گابريل تارد« تقليد بر زندگی اجتماعی مردمان حاشيه نشين حکومت دارد، 
 بسط تقليد بر حسب ارزش های ثابت صورت می گيرد و از آنجايی كه طبقات پايين اجتماع از طبقات 
باالی جامعه تقليد كرده و هنجارها و ارزش های رفتاری خود را مطابق با الگوهای فرهنگی طبقات 
ممتاز جامعه تطابق می دهند، حاشيه نشينان تالش دارند با بهره گيری از تکنولوژی ها و فن آوري نوين، 
نوعی واكنش جبراني و هم سو با مردمان مركز شهر داشته باشند. از آنجايی كه در بين تکنولوژی های 
نوپديد، ماهواره به عنوان ابزاری شهرگرا و عمومی، جهت به كارگيری نياز به تخّصص و مهارت 
چندانی ندارد، به دليل تداوم و سهولت كاركردي و قيمت مناسب به عنوان وسيله ای جّذاب، با 

15. Gabriel Tarde
16. Imitation
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دسترسی آسان و آزادي كاذب و تبليغ ارزش های شهری در اختيار حاشيه نشينان قرار می گيرد. از اين 
منظر طبقات جوان سکونت گاه های غيررسمی، گرايش به ماهواره را به عنوان يک رفتار تقليدی از 

همديگر اكتساب می نمايند. 

نظريه	معاشرت	های	ترجيحی	يا	افتراقی:	
»نظريه ی معاشرت های افتراقی«17 را »ادوين ساترلند«18 در سال 1939 در نخستين ويرايش های كتاب 
خود با نام »اصول جرم شناسی« مطرح ساخت و با همکاری دونالد كرسی اين نظريه را كامل نمود. 
)سليمی و داوری، 1386: 398( ساترلند مدعی است كه افراد مستعد كجروی، در همنشينی های خود با 
افراد جامعه، تعريف هايی را فرا می گيرند كه گاه موافق و گاه مخالف با رفتارهای كج روانه است. به نظر 
او، اگر تعريف هايی كه كنش های بزهکارانه را قابل قبول می نماياند، با پشتوانه ای قوی تر از تعريف هايی 
مخالف با رفتار كجروانه به فرد القا شود و فرد در دفعات بيش تری با اين تعاريف مواجه گردد، احتمال 
اين كه مرتکب كجروی شود، بيش تر است. تحّقق اين وضعيت مستلزم همنشينی مستقيم فرد با كجروان 
و بزهکاران نيست؛ بلکه حتی ممکن است، كودک تعريف های مؤيد كجروی را با مشاهده ی اين كه 
پدرش درآمد خود را از راه های نادرست تأمين می كند، يا با شنيدن سخنان مادرش با افتخار از رانندگی 

)Wrightsman‚ 1998: 120( .با سرعت غيرمجاز سخن می گويد، بياموزد
ابعاد اين مضمون در الگوی ساترلند را می توان در نمونه گزاره های زير ديد: 

1.	ميزان	تماس:	چنان چه معاشرت فرد با كجروان و بزهکاران بيش تر از ميزان معاشرت وی با 
همنوايان باشد، احتمال كجروشدن او بيش تر است؛

2.	شّدت	تماس:	چنان چه تماس فرد با همساالن بزهکار يا اعضای كجروِ خانواده باشد، احتمال 
بيش تری دارد كه دچار كجروی شود. اما احتمال اين اثرپذيری در مواردی كه تماس او با »آشنايان دورِ 

كجرو« باشد، كمتر است؛
3.	سّن	تماس:	تأثير همنشينی در كودكی يا دوران بلوغ، به مراتب، بيش از سنين باالتر است. 

)سليمی و داوری، 1386: 400(
نظريه ی همنشينی افتراقی از يک سو، كجروی را محصول فراگرفتن رفتارهای كجروانه در خالل 
فرآيندهای جامعه پذيری و يادگيری می داند. )همان: 488( ساترلند در نظريه يادگيری، كج روی را ناشی 
از يادگيری هنجارها و ارزش های انحرافی به ويژه در چارچوب خرده فرهنگ و گروه های همساالن 
می داند. او معتقد است، افراد به اين علت كج رفتار می شوند كه تعداد تماس های انحرافی آنان بيش از 

تماس های غيرانحرافی  شان است. )صديق سروستانی، 1382: 17(

17. Differential association theory
18. Edwin H. Sutherland
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تحليل:	نظريه ساترلند مبتنی بر اين اصل است كه هر فردی به گونه ای يکنواخت تحت تأثير 
فرهنگ محيط اطراف خويش قرار داشته و با آن مطابقت دارد. وی رفتار انحرافی و نابه هنجار را يک 
رفتار مکتسب و آموختنی تلقی می كند كه در اثر تماس با اشخاص ديگر طی يک جريان ارتباطی كسب 
می شود، اين رفتارها به ويژه در داخل يک گروه محدود كه بين آن ها روابط شخصی برقرار است، 
گسترش می يابد. ارتباط با حامالن هنجارهای غيراخالقی و فشار گروه همساالن موجب فزونی يافتن و 
شّدت رفتارهای ناهنجار می شود. با توجه به نظريه معاشرت های افتراقی، استفاده از تجهيزات ماهواره 
در مناطق حاشيه ای يک رفتار آموختنی و اكتسابی تلّقی می گردد. مهاجران تازه وارد به سکونت گاه های 
غيررسمی در كوتاه مدت تحت تأثير فرهنگ و هنجارهای محيط قرار می گيرند و در جريان ارتباطی 
و تماس با همسايگان و ديگر افراد حاشيه نشين و به خصوص گروه های همساالن، استفاده از ماهواره 
را به عنوان ابزاری شهرگرا و الزمه ی شهری بودن ياد می گيرند. ميزان و شّدت تماس جريان ارتباطی 

می تواند موجب تسريع بهره گيری از ماهواره گردد. 

نظريه	فشار:	
نظريه فشار »رابرت مرتون«19 بر اهداف فرهنگی و ابزارهای اجتماعی تأكيد كرده و ضعف يکپارچگی 
و ساختار نابه هنجار اجتماعی را در گسترش رفتارهای نابه هنجار مؤثر می داند. وی معتقد است، تمامی 
افراد جامعه از ابزارهای قانونی و اجتماعی جهت نيل به اهداف و آرمان های خود به طور يکنواخت 
برخوردار نيستند و در نتيجه واكنش های مختلفی چون همنوايی، شعارگرايی، كناره گيری و انزواباوری 

را اتخاذ می نمايند. 
مرتن در نظريه فشار، كج روی افراد را ناشی از فشار جامعه به فرد برای دست يابی به اهداف و 
ارزش های مقبول می داند. او معتقد است، جامعه فرد را به كج رفتاری وادار می كند. )ممتاز، 65: 1385( 
كج روی از آن رو پيش می آيد كه جامعه دستيابی به برخی هدف ها را تشويق می كند، اما وسايل ضروری 
برای رسيدن به اين هدف ها را در اختيار تمام اعضای جامعه قرار نمی دهد، در نتيجه برخی افراد بايد 
هدف های خاصی برگزينند يا برای رسيدن به هدف هايی كه فرهنگ جامعه شان تجويز كرده، وسايلی 

نامشروع به كار گيرند. )فوالديان، 1385: 109(
تحليل:	براساس اين نظريه، بايد اذعان داشت گرايش به ماهواره نوعی فرآيند كناره گيری و افتراق از 
ابزارهای قانونی و پرهيز از اهداف مشروع و قانونی می باشد. با تأسی از اين نظريه،  می توان بيان داشت 
كه ساختار اقتصادی و اجتماعی سکونت گاه های غيررسمی اين امکان را برای حاشيه نشينان فراهم 
نمی كند كه بتوانند به اميال و آرمان های خويش نايل آيند و در نتيجه چنين فشار ساختاری است كه 
اين افراد به اتخاذ رفتارهای نابه هنجار از جمله گرايش به ماهواره تمايل پيدا می كنند. ساختار كالبدی، 
19. Rabert merton
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اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مناطق حاشيه نشين و غيررسمی شهری به دليل فقدان استانداردها و 
مالک های اوليه نوعی فشار رفتاری و فرهنگی بر مردم اين مناطق وارد ساخته و آن ها را به سمت 

الگوهای ناهنجار چون استفاده از ماهواره سوق می دهد. 

نظريه	بی	سازمانی	اجتماعی:	
برخی از پژوهشگران به مسئله حاشيه نشينی از ديدگاه بوم شناسی شهری نگريسته اند و تالش كرده اند 
تا با توجه به بافت فيزيکی شهر به مکانيسم پيدايش حاشيه نشينی بپردازند. )زاهدزاهدانی، 1380: 13( 
»شاو20 و مک كی21«، تبيين رفتار ناهنجار را بر حسب مضمون »بی سازمانی اجتماعی«22 يا »بوم شناسی 
اجتماعی«23 پی گرفته اند. در تبيين آنان، تأكيد بر پيوندهای موجود ميان گونه هايی خاص از محيط 
شهری و انواعی از ناهنجاری هاست كه با آن محيط پيوند دارد. به زعم شاو و مک كی، از هم گسيختگی 
اجتماعی تركيب مناطق شهری و الگوهای از هم پاشيده سکونت، معاشرت با افراد هم فکر و مشترک، 
ساختار اقتصادی قشربندی شده و محروميت اقتصادی و نيز فقدان هويت منسجم موجب ترويج 
ازهم  به  مناطق حاشيه ای  فقير و  مطالعه شبکه های مکانی محاّلت  اجتماعی می شود.  آسيب های 
پاشيدگی نظام كنترل اجتماعی منجر شده كه در نهايت موجب بی سازمانی اجتماعی می گردد. )والک 

ليت، 1386: 42-43(
تحليل:	براساس نظريه فوق، رفتار انسان تابعی از عوامل گوناگون محيطی است كه مکان،  انسان و 
زمان سه عنصر اصلی شکل گيری كج روی های اجتماعی محسوب می شوند. ميان محيط زيست، نحوه 
معماری و طراحی شهری و هم چنين فعاليّت های كاری موجود در يک محيط و آسيب های اجتماعی 
ارتباط وجود دارد. برمبنای اين نظريه گرايش به استفاده از ماهواره می تواند از نبود كنترل های اجتماعی 

و از هم پاشيدگی سکونت گاه های غيررسمی نشأت بگيرد. 

نظريه	فرهنگ	فقر:	
نظريه فرهنگ فقر را »اسکار لويس«، با تکيه بر پژوهش طولی خويش در ميان سرخ پوستان كشورهای 
ابتدا تأكيد می كند كه  او  نيويورک مطرح كرده است. در اين زمينه  امريکا، كوبا، مکزيک، هند و 
خرده فرهنگ فقر ساخت و جهت گيری خاص خود را دارد و به صورت يک »روش زندگی«، از نسلی 
به نسل ديگر منتقل می شود. لويس تأكيد دارد كه شرايط معيشتی، تعيين كننده اصلی رفتار و ارزش های 
قشرهای فقير نيستند. بلکه رفتار اين افراد را بايد واكنشی به حساب آورد كه در برخی اوضاع و احوال 
20. shaw
21. Mckay
22. Disorganization social
23. Ecology social
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اجتماعی، از لحاظ فرهنگی تکامل می يابد. او مّدعی است كه فقر را نمی توان صرفاً به معنای وجود 
محروميت های اقتصادی، نابه سامانی  اجتماعی يا فقدان برخی مزيت های ديگر دانست. فقر می تواند 
وضعيتی مثبتی و دارای سودمندی هايی خاص نيز باشد و مزايای آن، آنچنان تعيين كننده و مهم است 
كه اشخاص فقير با وجود شرايط طاقت فرسايی كه با آن مواجه اند، به سختی قادر خواهند بود تا بودن 

آن به زندگی خود ادامه دهند. 
به نظر لويس، خرده فرهنگ فقر وسيله ای فرهنگی است، برای سازگاری با مشکالت و مقابله با 
نوميد های و واكنشی است كه قشرهای فقير، آن را برای مقابله با بی ارجی خود در نظام های طبقاتی و 
اقتصاد مبتنی بر سرمايه، مناسب می يابند. بر همين اساس اهداف، ارزش های و هنجارهای آن را درونی 
كرده، از نسلی به نسلی ديگر انتقال می دهند. او شکل گيری اين خرده فرهنگ را اغلب معلول متغيرهايی 

از جمله موارد زير می داند: 
1. در هم شکستن يک نظام اقتصادی و اجتماعی و جايگزينی نظامی متفاوت

2. شتاب بيش از حد تغييرات ناشی از علوم و فن آوری )سليمی و داوری، 1386: 348-349(
تحليل:	طبق نظريه ی خرده فرهنگ فقر، زندگی در مناطق حاشيه نشين و سکونت گاه های غيررسمی 
نوع خاصی از رفتار و باورها را برای ساكنان آن ارائه می دهد كه با فرهنگ حاكم بر محاّلت رسمی 
و تأييد شده ی شهر دارای تضادهای نهان و آشکاری است. بر اين اساس مردم حاشيه نشين به تدريج 
به روگردانی از ارزش های رايج و مورد تأكيد شهری سوق پيدا نموده و برای آن كه به خرده فرهنگ 
محّلی خود رسميت ببخشند به ابراز رفتارهای كج رو و ناهنجار گرايش می يابند كه استفاده از ماهواره 

از جمله  رفتارهای نشأت گرفته از خرده فرهنگ فقر در سکونت گاه های غيررسمی است. 

نتيجه	گيری:	
پديده ی حاشيه نشينی به عنوان يکی از پديده های اقتصادی - اجتماعی همواره اذهان بيشماری از 
توسعه ی  و  با رشد  است.  به خود معطوف ساخته  را  جغرافی دانان، جامعه شناسان و حقوق دانان 
نسنجيده ی شهرها، بخش سکونت گاه های غيررسمی و حاشيه نشينی شهری افزايش يافته و طيف 
گسترده ای از آسيب های اجتماعی چون رفتارهای كجروانه و ناهنجاری های اجتماعی در جامعه بروز 
می نمايد. مردمان ساكن در سکونت گاه های غيررسمی به دليل جدايي ساختاری، اجتماعی و اقتصادی 
از بخش رسمی شهری و عدم بهره گيری از امکانات و خدمات جامعه، دچار نوعی اجتماع گريزي و 
خودبيگانه انگاري اجتماعي - فرهنگي گشته اند، نبود زمينه های مشاركت اقتصادی و اجتماعی مردم 
حاشيه نشين در بخش رسمی و نهادهای شهری موجب انزوای اجتماعی و گرايش فکري - رفتاري آنان 
به الگوهاي كاذب فرهنگي و اخالقي چون استفاده از ماهواره شده است. بهره گيري از فن آوري هايي 
چون ماهواره در جهت تقويت حّس مدرنيته مداري و همگامی با حس شهر گرايی و سرپوش نهادن 
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بر فرهنگ روستايي می باشد. نتيجه ی تحليل براساس نظريه ی كج روی چون نظريه ی فرصت، انتخاب 
عقالنی، معاشرت های ترجيحی، فشار، بی سازمانی اجتماعی، تقليد و خرده فرهنگ فقر نشانگر آن است 
كه بهره گيری از ماهواره در سکونت گاه های غيررسمی شهری دارای ريشه های ساختاری، فرهنگی، 

اجتماعی و اقتصادی است. 

راهكارها:	
الف-	راهكارهای	اجتماعی	و	فرهنگی

• تقويت بنيان خانواده و ارتقای ارتباط و پيوستگی نهادی بين اعضای خانواده
• كم رنگ نمودن انزوای اجتماعی از طريق وحدت بين مردم حاشيه نشين و نهادهای رسمی جامعه

• برنامه ريزی های صحيح جهت آموزش و پرورش يا دوباره آموزی نوجوانان و جوانان
• افزايش كنترل و امنيت اجتماعی در جهت عدم استفاده از ماهواره

• تقبيح ضد ارزش  به كارگيری ماهواره از طريق تحکيم مبانی ارزشی و اعتقادی سکونت گاه های 
غيررسمی به ويژه نسل جوان

• تقويت فرهنگ بومی و ارائه ی ارزش های دينی و ملی در جهت بسط اصول و تعاليم معنوی
• بهبود سطح آگاهی افراد نسبت به پيامدهای منفی آموزه های ماهواره از طريق مؤسسات آموزشی 

و دينی
• ترويج الگوهای رفتاری صحيح و اجتماعی در اين سکونت گاه ها

• آموزش اجتماعی و تربيتی به خانواده  ها برای باال بردن سطح فرهنگ خانواده 
• فراهم آوردن زمينه های سالم پرورش شخصيت كودكان و نوجوانان توسط خانواده، مربيان و 

معلمان
• تشويق ساكنان اين محالت با استفاده از مؤسسات موجود )انجمن ها و باشگاه ها( و تنظيم 

برنامه ريزی های صحيح برای استفاده مطلوب و هماهنگ از كليه اين مؤسسات. 

ب-	راهكارهای	اقتصادی
• اشتغال زايی و رفع بيکاری های فصلی و آموزش كارآفرينی متناسب با مهارت  ها و تخصص های 

مردمان حاشيه نشين
• تضمين و ايجاد حداقل درآمد الزم برای رفع نيازهای مادی و ارتقای سطح اقتصادی كليه ساكنين
• آموزش صحيح برای فراگيری خصوصيات و فنون تجارت و بازرگانی و هم چنين ويژگی های 

پاره ای از مشاغل معين ديگر 
• ايجاد خط مشی  های استخدامی صحيح و جذب افراد در بخش رسمی اقتصاد 
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مقدمه
جرم جعل با عنوان »جعل وتزوير« 
مجازات  قانون   523 ماده  در 
ضد  »جرايم  عنوان  تحت  اسالمی 
كشور«  خارجی  و  داخلی  امنيت 
با  است.  گرديده  تعريف  و  بيان 
به  و  جمعيت  افزايش  به  توجه 
در  فردی  روابط  افزايش  آن  تبع 
روابط  در  افراد  است  الزم  جامعه، 
هم  با  كه  معامالتی  و  مبادالت  و 
می نمايند، احساس اعتماد و امنيت 
بين  رابطه ای  هرگونه  تا  نمايند 
در  امنيت  بگيرد. الزمه  آن ها شکل 
است  اين  روابط  ساير  و  معامالت 
كه افراد نتوانند در اسناد و مداركی 
دستکاری  می نمايند،  مبادله  كه 
و  حق  غير  من  را  حقی  و  نموده 
غيرعادالنه به دست آورند و مالی را 

به باطل مالک گردند. 
گاه ممکن است شخص با ارائه 
سند جعلی در دادگاه بتواند حکمی 
و  نمايد  حاصل  خويش  نفع  به  را 
او  عليه  بر  جعلی  سند  كه  شخصی 
حکم  تحصيل  با  بتواند  شده  ابراز 
بر جعليت سند مستند حکم، حکم 
جديدی از دادگاه صادر كننده حکم 
تحصيل نمايد. اين جا است كه بحث 

اعاده دادرسی مطرح می شود. 
در قانون آيين دادرسی مصوب 

اعاده  به   441 تا   426 مواد   ،1379
دادرسی اختصاص يافته است. طبق 
ماده 426 قانون آيين دادرسی مدنی، 
قطعی  احکام  از  فقط  دادرسی  اعاده 
اين كه  نتيجه  است.  ممکن  دادگاه ها 
لزوماً و فقط می توان از احکام قطعی 
دادرسی  اعاده  درخواست  دادگاه ها 
احکام  و  قرارها  نتيجه  در  و  نمود 
مراجع غير دادگستری از قبيل احکام 
داوری و يا ديوان عدالت اداری قابل 
 624 ماده  نمی باشد.  دادرسی  اعاده 
دادرسی  اعاده  جهات  به  بند   7 در 
بند  بندها،  اين  جمله  از  می پردازد. 
اعاده  به  كه  است  ماده  اين  ششم 
دادرسی از اسناد مجعول مستند حکم 
دادگاه می پردازد. يعنی اعاده دادرسی 
از احکامی كه براساس سند مجعول 
بند  اين  تحقق  برای  شده اند.  صادر 

شرايطی الزم است: 
اوالً: اين كه مورد استفاده دادگاه 
نه  باشد  سند  حکم،  صدور  در 

شهادتنامه و امثال آن. 
ثانياً: سند مجعول باشد. 

ثالثاً: سند، مورد استناد دادگاه در 
صدور حکم باشد. 

رابعاً: جعليت و يا اصالت سند 
ثابت  دادگاه  نهايی  به موجب حکم 

شده باشد. 

بنابر اين زمانی می توان از حکمی 
كه دادگاه قباًل به استناد سند مجعول 
اعاده  درخواست  است  نموده  صادر 
به  مربوط  حکم  كه  نمود  دادرسی 
پيوست  سند،  اصالت  يا  و  جعليت 

دادخواست اعاده دادرسی باشد. 
غير از جهاتی كه در ماده 426 به 
آن اشاره شده است، جهت ديگری 
نيز در ماده 227 اشاره شده است كه 
اعاده  جهت  هشتمين  را  آن  برخی 
دادرسی قلمداد كرده اند. بر مبنای اين 
اگر شخص در دعوی حقوقی  ماده 
اتهام جعل  به  نيز  را  معينی  شخص 
به  حقوقی  دادگاه  نمايد،  متهم  سند 
هر دو ادعا يکجا رسيدگی می نمايد. 
حال اگر حکمی از دادگاه كيفری در 
باب جعليت سند صادر شود، و اين 
سند مستند حکم دادگاه حقوقی بوده 
حقوقی  پرونده  محکوم عليه  باشد، 
به  مربوط  مقررات  بر طبق  می تواند 
اعاده دادرسی از اين حکم درخواست 

اعاده دادرسی نمايد. 
قانون   227 ماده  تحليل  از  قبل 
در  است  الزم  مدنی  دادرسی  آيين 
انواع  و  آن  انواع  جعل،  خصوص 
دعوای جعل توضيحاتی را بيان نموده 
مورد  موضوع  وارد  ادامه،  در  سپس 

بحث می شويم. 
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1-	تعريف	جرم	جعل	در	قانون	مجازات	اسالمی	ايران
جعل و تزوير در ماده 523 قانون مجازات اسالمی چنين تعريف و بيان شده است: 

»جعل و تزوير عبارتند از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا 
غير رسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا 
تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بکار بردن مهر ديگري 

بدون اجازه صاحب آن و نظاير اين ها به قصد تقلب«. 

2-	تعريف	جرم	جعل	از	ديد	حقوق	دانان	ايران
جعل و تزوير را حقوق دانان با عباراتي مشابه چنين تعريف نموده اند: 

»قلب متقلبانه حقيقت به زيان ديگري به يکي از طرق مذكور در قانون در يک سند يا نوشته 
با چيز ديگر«.	

»ساختن يا تغييردادن آگاهانه نوشته يا ساير چيزهاي مذكور در قانون به قصد جازدن آن ها به 
عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري«.	

»قلب متقلبانه حقيقت در يک نوشته يا سند يا چيز ديگر با هدف اضرار به غير به يکی از 
طرق مذكور در قانون«.	

»ساختن نوشته يا چيز ديگر بر خالف حقيقت و به ضرر غير«.	

3-	عناصر	تشكيل	دهنده	جرم	جعل
عناصر تشکيل دهنده بزه جعل را به شرح زير می توان خالصه نمود: 

3-1	ساختن	شیء	مجعول	يا	قلب	حقيقت
قلب حقيقت، عنصر اصلی بزه جعل را تشکيل می دهد، معذلک هر قلب حقيقتی جعل محسوب 
نمی شود. برای تحقق بزه جعل الزم است كه اوالً قلب حقيقت در يک نوشته يا سند يا چيز ديگر 
واقع شود. ثانيًا اين امر به يکی از طرق پيش بينی شده در قانون انجام گيرد و باالخره اين كه نوشته 

يا سند يا چيز ديگر دارای صفات مشخصی باشد. 

3-2	ضرر
چنان چه قلب حقيقت در يک سند يا نوشته يا چيز ديگر قابليت آن را نداشته باشد كه به ديگری 
ضرر وارد آورد، جرم شناخته نمی شود. مع هذا ضرورتی ندارد كه ضرر تحقق يافته باشد. فقط 
كافی است كه هنگام عمل، وقوع ضرر ممکن و محتمل باشد. طبق آراء صادره از ديوان عالی 
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كشور، جعل در نفس خود قابل مجازات است، صرف نظر از هر نتيجه ای كه از آن حاصل شود 
و لذا تخريب عمدی يک سند مجعول مانع تعقيب كيفری آن نيست. به محض آن كه امکان ايراد 
ضرر وجود پيدا كند، بزه جعل بايد تعقيب شود. در اين صورت عمل قابل مجازات است هرچند 
كه سند مجعول باطل اعالم شده باشد، زيرا عيب سند ممکن است از نظر ديگران مخفی بماند 
و در نتيجه خسارتی به ديگران وارد گردد. ضرر مورد ذكر ممکن است ضرر مادی، معنوی و يا 

اجتماعی باشد. 

3-3	قصد	متقلبانه
برای مجرم شناختن مرتکب جعل الزم است عالوه بر عمد در فعل، علم مرتکب به اين كه از 

عمل او ممکن است خسارتی به غير وارد شود نيز احراز گردد. 

4-	انواع	دعوی	جعل
4	-1	دعوای	كيفری	جعل

بنابراين  و  ممنوع گرديده  قيد مجازات  به  كيفری  مقررات  در  )معنوی(  مفادی  مادی و  جعل 
او می باشد كه  مقام  قائم  يا  دادسرا  به عهده  تعقيب جرايم علی القاعده  جرم شناخته می شود. 
می تواند با شکايت شاكی آغاز و در هر حال براساس آئين دادرسی كيفری و در مرجع كيفری 
نسبت به آن رسيدگی و تصميم گيری شود. روشن است كه اگر شخصی ادعا داشته باشد كه 
آگاهی  با  دادسرا  يا  و  قرار دهد  را موضوع شکايتی  امر  اين  و  او جعل شده  زيان  به  سندی 
از ارتکاب جعل، فاعل را تحت پيگرد كيفری قرار دهد، رسيدگی و تصميم گيری نسبت به 
اصالت و جعليت سند در مرجع كيفری و طبق آئين دادرسی كيفری به عمل می آيد و هر گاه 
دادرسی كيفری به صدور حکم نهايی مبنی بر جعليت سند بينجامد، سند مزبور حسب مورد 
جزئًا يا كاًل اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوايی اقامه شده يا بشود، طرفی 
كه سند عليه او ابراز گرديده می تواند با ارائه و يا استناد به حکم نهايی مرجع كيفری و تأكيد 
بر جعلی بودن سند و يا قسمتی از آن از آثار سند مزبور و يا قسمت مجعول آن رها شود و در 
نتيجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقيق اصطالح در مرجع حقوقی و رسيدگی به اين 
از حکم دادگاه  بند می باشد نمی رسد، زيرا دادگاه حقوقی مکلف است  اين  ادعا كه موضوع 

كيفری درباره اصالت يا جعليت سند تبعيت كند. 

4-2	دعوای	حقوقی	جعل	)اصلی(
هرگاه شخصی آگاه شود كه سندی يا قسمتی از سندی به زيان او جعل شده و به هر علت 
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اقامه  دارد  اختيار  در  را  سند  كه  عليه شخصی  می تواند  كند،  مطرح  كيفری  شکايت  نخواهد 
دعوای جعل نمايد و با اثبات جعليت سند، حکم جعليت سند را گرفته و پس از نهايی شدن 
آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. اين شيوه طرح ادعای جعليت سند، »دعوای اصلی جعل« 
به شمار می رود. زيرا تنها يک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعالم جعليت 
سند موردنظر می باشد و احکام و آثار اين دعوا مشمول قواعد عام است. در اين صورت نيز 
روشن است كه اگر حکم نهايی مبنی بر جعليت سند يا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور 
حسب مورد جزئًا يا كاًل اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوايی اقامه شود، 
طرفی كه سند عليه او ابراز شده می تواند با ارائه و يا استناد به حکم نهايی مرجع حقوقی و 
نيز نوبت به طرح ادعای  آثار مزبور رها شود. در چنين حالتی  از  تأكيد بر جعلی بودن سند 
به  كه  دادگاهی  زيرا  نمی رسد.  ادعا  اين  به  رسيدگی  و  اصطالح  دقيق  مفهوم  به  تبعی  جعل 
دعوای مستند به سند مجعول رسيدگی می كند مکلف است به حکم جعليت سند كه اعتبار امر 
قضاوت شده دارد اعتبار الزم را بدهد. اقامه دعوای جعل اصلی مشمول قواعد عام می باشد. 

4-3	دعوی	تبعی	جعل	
هرگاه سندی رسمی يا عادی در دعوايی مورد استناد هر يک از طرفين قرار گيرد و طرف مقابل 
در مقام دفاع در برابر سند به اصالت آن در قالب ادعای جعل تعرض نمايد، اين ادعا ادعای 
تبعی جعل خوانده می شود زيرا از جمله در جريان رسيدگی به دعوای اصلی مطرح شده است. 
اين ادعای جعل نه تنها از اين جهت كه در جريان رسيدگی به دعوای اصلی مطرح شده است، 
بلکه به اين سبب هم تبعی شمرده می شود كه وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است. در نتيجه 
اگر در جريان رسيدگی به دعوای و ادعای تبعی جعل برای مثال دعوای اصلی مسترد شود و يا 
قرار رد يا عدم استماع دعوای اصلی صادر شود ادامه رسيدگی به ادعای جعل نيز منتفی می شود. 

4-4	دعوی	تبعی	جعل	ساده	
هدف از ادعای تبعی جعل معموالً رها شدن از آثار تعهد آور سند ابرازی در دعوا و نه مجازات 
فاعل آن است. از اين رو مدعی جعل تبعی، حتی اگر جاعل را بشناسد، تعيين نمی نمايد. ادعای 
تبعی جعل بدون تعيين جاعل در عرف قضايی »جعل ساده« خوانده می شود. ادعای جعل ساده 
اصالت  كه  است  مرجع  همين  و  می گيرد  قرار  رسيدگی  مورد  حقوقی  دادگاه  در  حال  هر  در 
يا جعليت سند را اعالم می نمايد. روشن است كه چون جنبه كيفری آن مطرح نشده و مورد 
رسيدگی قرار نگرفته، دادگاه حقوقی كه علی القاعده صالحيت تعيين مجازات را ندارد، فاعل 

جعل و مجازات را در حکم خود تعيين نمی نمايد. 
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4-5	دعوی	جعل	با	تعيين	جاعل
دعوی جعل، شخص  اقامه  بر  دعوی جعل عالوه  اقامه كننده  تعيين جاعل،  با  دعوی جعل  در 
معينی را به عنوان جاعل در دادخواست خود معين می نمايد. تفاوت بين دعوای كيفری جعل 
و ادعای تبعی جعل با تعيين جاعل در اين است كه اين ادعا الزاما در دادگاهی كه به دعوای 
اصلی رسيدگی می نمايد اقامه می شود درحالی كه دعوای كيفری جعل در مرجع كيفری )دادسرا 

و دادگاه كيفری( مطرح می شود. 

4-6	دعوی	تبعی	جعل	مادی	
جعل مادی در واقع ارتکاب هريک از اعمالی در سند است كه عمدتًا در ماده 523 قانون مجازات 
اسالمی تصريح شده مانند اين كه مدعی جعليت ادعا نمايد كه امضای او را جعل كرده اند و يا 
بدهی او را كه در سند اصيل يک ميليون ريال بوده، با قلم بردن به سی ميليون ريال تغييرداده اند. 
نيز  تبعی  ادعای جعل مادی  يا رسمی صورت گيرد.  اعمال مزبور ممکن است در سند عادی 

می تواند ساده و يا با تعيين جاعل باشد. 

4-7	دعوی	تبعی	جعل	مفادی	)معنوی(	
جعل معنوی ارتکاب هريک از اعمالی است كه عمدتًا در ماده 534 قانون مجازات اسالمی آمده 
است. نگاهی دقيق به اين ماده روشن می سازد كه جعل معنوی تنها در اسناد رسمی می تواند انجام 
شود. در حقيقت در نوشته شدن اسناد عادی، كاركنان ادارات دولتی و مراجع قضايی و مأمورين 
به خدمات عمومی دخالتی كه راجع به وظايفشان باشد انجام نداده اند و يا اگر در فرض پيش 
بينی شده در ماده 1293 قانون مدنی دخالتی داشته اند مؤثر نبوده است. در هر حال هرگاه شخصی 
اصالت امضای سند عادی را بپذيرد، خواه سند با خط هريک از طرفين و يا حتی شخص ثالث 
و يا با ماشين تحرير و... باشد، نمی تواند صحت انتساب مندرجات آن را به امضاء كننده نپذيرد. 
ماده 1310 قانون مدنی بر اين امر صراحت دارد. اسناد عادی بر خالف اسناد رسمی با دخالت 
مستقيم و توسط خود امضاء كنندگان سند نوشته شده است و بنابراين هيچ يک از طرفين در 
قالب ادعای جعل معنوی نمی تواند ادعا نمايد كه امر باطلی صحيح جلوه داده شده است. البته 
هريک از طرفين می تواند ادعا نمايد كه امور مندرج در سند عادی فی الواقع محقق نشده است. 

5-	طرق	طرح	دعوی	جعل
اصوالً شخص ممکن است دعوی جعل را به چند طريق مطرح نمايد: 

1- دعوی حقوقی جعل ساده
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2- دعوی جعل با تعيين جاعل
3- دعوی كيفری جعل 

4- دعوی اصلی جعل
5- دعوی تبعی جعل 

در دعوی جعل ساده هيچ مشکلی در رسيدگی دادگاه حقوقی وجود ندارد و دادگاه حقوقی 
می تواند بر طبق مقررات و با استفاده از راه ها و طرقی كه برای اثبات اصالت سند در قانون فعلی 
از نظر كارشناس،  آئين دادرسی مدنی وجود دارد حسب مورد قرارهايی مانند استفاده  وسابق 
و  اسناد  ساير  با  سند  در  موجود  امضای  و  تطبيق خط  مطلعين،  و  از شهود  تحقيق  استکتاب، 
مدارک، تطبيق مفاد سند با ساير اسناد و داليل و... . را صادر نموده و با استفاده از آن ها حکم بر 
جعليت يا اصالت سند صادر نمايد. محکوم عليه اين رأی می تواند از حکم جعليت و يا اصالت 

سند بر طبق مقررات درخواست اعاده دادرسی نمايد. 
در دعوی كيفری جعل نيز شخص از طريق دادگاه جزايی ادعای جعل را مطرح می كند و 
دادگاه هم به اثبات اصالت و يا جعليت سند می پردازد. هم اصالت يا جعليت سند را ثابت می كند 

و هم اين كه جاعل را مشخص و طبق قانون حکم به مجازات او می دهد. 
اما در دعوی جعل با تعيين جاعل مسأله اين است كه كدام مرجع صالحيت رسيدگی به اين 

دعوی را دارد؟
طبق ماده 227 آئين دادرسی مدنی مصوب 1379، »چنان چه مدعی جعليت در دعوای حقوقی 
شخص معينی را به جعل سند مورد استناد محکوم نمايد، دادگاه به هر دو ادعا يکجا رسيدگی 
می نمايد«. تصويب اين قانون در زمانی بود كه دادسراها منحل شده بودند ودادگاه ها عمومی بودند 
و شعبه جزايی می توانست به دعوی حقوقی رسيگی كند و بالعکس شعبه حقوقی می توانست به 
دعوی جزايی رسيدگی كند. در اين حالت دادگاه حقوقی می توانست ضمن تعيين تکليف سند 
مورد استناد، اگر جعليت سند را احراز می كرد در عين حال مجازات جاعل را نيز تعيين نمايد. 

قسمت دوم ماده بيان می كند: »اگر دعوای حقوقی در جريان رسيدگی باشد، رأی قطعی دادگاه 
يا  اصالت  اگر  بود.  متبع خواهد  دادگاه حقوقی  برای  يا جعليت سند  اصالت  به  نسبت  كيفری 
جعليت سند به موجب رأی قطعی كيفری ثابت شده و سند ياد شده مستند دادگاه در امر حقوقی 
باشد، رأی كيفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد«. در اين قسمت 
ماده، به نظر می رسد هم دعوی جعليت سند در دادگاه حقوقی مطرح شده و هم اين كه دعوی 
جعل با تعيين جاعل در دادگاه كيفری مطرح شده است. در اين حالت رأی قطعی دادگاه كيفری 
درباره اصالت يا جعليت سند برای دادگاه حقوقی الزم االتباع است به شرطی كه دعوی حقوقی 
در جريان رسيدگی باشد. هنگامی كه رأی قطعی كيفری صادر شود و اين سند مستند دادگاه در 
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امر حقوقی باشد، شخصی كه سند يادشده عليه اوست می تواند طبق مقررات، درخواست اعاده 
دادرسی نمايد. در اين ماده 2 حالت ممکن است پيش بيايد: 

1- جعليت سند در دادگاه جزايی احراز شده است و محکوم عليه حکم حقوقی طبق مقررات، 
درخواست اعاده دادرسی حقوقی می كند. 

2- اصالت سند در دادگاه جزايی اثبات شده و مدعی، طبق مقررات درخواست اعاده دادرسی 
حقوقی می كند. 

با احياء دادسراها آيا دادگاه حقوقی می تواند به دعوی جعل  درباره اين موضوع كه اكنون 
با تعيين جاعل رسيدگی نمايد يا خير؟ نظرات متفاوتی از سوی حقوق دانان مطرح شده است. 

 برخی معتقدند اگر چنين ادعايی در دادگاه حقوقی مطرح شود، خواهان بايد دعوی خود را 
در مرجع كيفری ثبت نمايد و به درخواست او در دادگاه حقوقی رسيدگی خواهد شد. 

برخی ديگر معتقدند اگر چنين دعوايی در دادگاه حقوقی مطرح شود، تعيين تکليف جاعل و 
اثبات جعليت سند بايد در دادگاه جزايی صورت پذيرد و تا زمان تعيين تکليف، دادگاه حقوقی 

بايد منتظر حکم دادگاه جزايی بماند. 

نتيجه	گيری
به نظر می رسد طبق رويه قضايی و عملکرد دادگاه ها در اين مورد، با توجه به اين كه جعل از 
باعث  و  می كند  وارد  لطمه  جامعه  افراد  روابط  امنيت  و  استحکام  به  كه  است  عمومی  جرايم 
انجام می دهند می شود،  برابر هم  افراد در  امور روزمره ای كه  افراد در معامالت و  اعتماد  عدم 
دادگاه حقوقی در برابر چنين ادعايی ملزم باشد كه دعوی را به اطالع دادستان رسانيده و خود 
منتظر حکم دادگاه جزايی در اين باره بماند. به اين دليل كه چون دادسرا وظيفه تعقيب متهم و 
جمع آوری داليل و مدارک و تحقيق را دارد از امکانات به مراتب گسترده تری نسبت به دادگاه 
حقوقی برخوردار است، بنابراين اصلح اين است كه دادسرا به موضوع رسيدگی نمايد. از فوايد 

اين امر اين است كه: 
مرجع  دو  در  رسيدگی  كه  می شود. چرا  كاسته  دادگاه ها  آراء  و چندگانگی  تشتت  از  اوالً:	
حقوقی و كيفری نسبت به موضوع واحد ممکن است نتايج متضادی را ايجاد كند. ممکن است 
دادگاه حقوقی اصالت سند را احراز نمايد اما دادگاه جزايی جعليت سند را احراز نمايد و يا 
بالعکس آن صورت پذيرد. درحالی كه رسيدگی در مرجع كيفری با توجه به تفوق آراء كيفری بر 
حقوقی و الزم االتباع بودن حکم دادگاه كيفری برای دادگاه حقوقی، از اين امر جلوگيری می كند. 
ثانيًا: موجب صرفه جويی در وقت و هزينه های دادگستری، هم برای دستگاه قضايی و هم 
برای افراد می شود. به جای طرح يک دعوا در دو مرجع، يک مرجع عهده دار رسيدگی می شود 
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و وقت ساير مراجع برای رسيدگی تکراری صرف نمی شود. 
ثالثًا: عالوه بر رسيدگی به دعوی جعل، مجازات جاعل نيز در مرجع تخصصی تعيين شده و 

فرد جاعل به مجازات تعيين شده در قانون مجازات اسالمی محکوم می شود. 
رابعًا: رسيدگی نسبت به ادعای جعل با تعيين جاعل در يک مرجع باعث می شود از طرح 

دعاوی متعدد بعدی مانند اعاده دادرسی به دليل چند گانگی آراء كاسته شود. 
با توجه به اين كه قانون آيين دادرسی مصوب 1379 در زمانی تصويب شد كه دادسراها منحل 
شده بودند و داددگاه های عمومی هر دو وظيفه تعقيب متهم، شروع تحقيقات، تکميل تحقيقات 
و نهايتاً رسيدگی را داشتند، دادگاه عمومی وظيفه دار اين مهم بود اما در حال حاضر و با احياء 
دادسراها الزم است كه مواد قانونی كه متناسب با آن زمان بود، اصالح گردد تا از تشتت آراء 

حقوق دانان و هم آراء دادگاه ها جلوگيری شود. 

منابع	به	ترتيب	استفاده	در	متن:	
1- گلدوزيان، ا، 1387، محشای قانون مجازات اسالمی، چاپ دهم، مجد. 

2- مير محمد صادقی، ح، 1382، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومی، چاپ سوم، ميزان. 
3-پيمانی، ض، 1377، جرائم عليه امنيت و آسايش عمومی، چاپ سوم، ميزان. 

4- آزمايش، ع، 1377، تقريرات درس حقوق جزای اختصاصی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران. 
5- شمس، ع، 1389، ادله اثبات دعوی، حقوق ماهوی و شکلی، چاپ دهم، دراک. 

6- شمس، ع، 1387، آيين دادرسی مدنی دوره پيشرفته، جلد دوم، چاپ بيستم، دراک. 
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بی شک تحوالت رويه قضايی در يک سيستم حقوقی، امری عادی و قابل پذيرش است ليکن اين 
تحوالت زمانی مفيد است كه در مسير وصول به يک هدف قابل دسترسی و نه آرمانی و در مسير 
سياست گذاری های قبلی و به منظور حل مشکالت قضايی جامعه رخ دهند. حق مالکيت به عنوان 
بارزترين مصداق حق عينی، متضمن حق تعقيب برای مالک نسبت به ملک خود است و اين حق 

تعقيب در صورتی كه با ممانعت شخص ديگری مواجه شود، از طريق دادگاه به كار می افتد. 
به دليل برخی نقايص و مشکالتی كه نظام حقوقی ايران در مسير ثبت اسناد و امالک وجود داشت، 
بسياری از امالک بدون ثبت باقی مانده يا عمليات ثبت آن نيمه كاره رها شده است. با اجرای مقررات 
ثبت عمومی در هر ناحيه، عمليات ثبت عمومی در آن ناحيه خاتمه يافت و پس از اجرای مقررات 
اصالحات ارضی و با وجود ماده 144 قانون ثبت1 نيز عمليات ثبت عمومی تکرار نشد. اين موضوعات 
باعث شده كه دعاوی مربوط به امالک از جمله دعاوی شايع و متداول در دادگاه ها گردد. اين حجم 
وسيع از دعاوی امالک به همراه تنوع قوانين و مقررات ناظر بر اين بخش و رويه های متفاوتی كه 
دادگاه ها در برخورد با اين دعاوی دارند، سبب شده كه ديوان عالی كشور نيز حسب مورد در برخورد 
با مسايل مرتبط با اين دعاوی درصدد ايجاد رويه واحد برآيد كه نمونه بارز آن آراء وحدت رويه 

شماره های 569- 1370/10/10 و 672- 1383/10/01 هيأت عمومی ديوان عالی كشور می باشند. 
با عنايت به مقدمه باال، اين جانب در سال 1391 بوكالت از 18 نفر، دادخواستی به طرفيت شش نفر 
بخواسته اثبات مالکيت، خلع يد و اجرت المثل ايام تصرف از سال 1358 تا زمان تقديم دادخواست 
در دادگستری رحيم آباد مطرح نموده و در دادخواست خود توضيح دادم كه موكلين به داللت سه 
فقره گواهی های حصر وراثت، وّراث بالواسطه مرحومان 1-رضاقلی 2-شاپور 3-تقی می باشند. برابر 
رونوشت اظهارنامه ثبتي، استعالم ثبتی و نظريه كارشناسی(منعکس در پرونده كالسه... دادگاه عمومی 
بخش رحيم آباد(، ششدانگ پالک... مشتمل بر عرصه و اعيان يک قطعه باغ فندق مشاعاً بالسويه به نام 
مورث موكلين در دفتر توزيع اداره ثبت تعرفه شده و آگهی نوبتی آن منتشر ولی تحديد حدود بعمل 
نيامده است. با اين كه عمليات ثبتي در اين مورد خاتمه پيدا نکرده و ملک در دفتر ثبت امالک به ثبت 
نرسيده است، اما با توجه به اين كه مطابق ماده 24 قانون ثبت اسناد و امالک، پس از گذشت مهلت 
اعتراض به درخواست ثبت، دعواي تضييع حق در جريان ثبت، از كسی پذيرفته نمي شود2، بالتبع، 

موكلين مالکين قهری پالک يادشده می باشند. 

داود	محمدی*

اثبات مالکيت آری یا نه!؟
-	دانش	آموخته	كارشناسی	دانشگاه	شهيد	بهشتی	تهران	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	گيالن(

نقد یک رأی

* davooodmohammadi@yahoo. com
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در ادامه توضيح دادم كه در سال1369 آقای رضاقلی)مورث موكلين رديف اول تا هشتم( نيز 
شکايتی تحت عنوان تصرف عدوانی عليه آقای حسن)مورث خواندگان( مطرح كه النهايه طی دادنامه 
شماره... موّرخ 1370/06/02 شعبه نهم دادگاه كيفری يک رشت حکم بر محکوميت وی و رفع تصرف 
صادر گرديده و قطعيت يافته است. مجدداً در سال 1388 نيز يکی از موكلين بنام محمد شکايت 
مشابهی عليه نامبرده اقامه نمود كه پرونده حتی تا مرحله صدور نظريه كارشناسی به نفع وی جريان 
يافته ولی در ادامه به لحاظ فوت متهم)مورث خواندگان( منتهی به صدور قرار موقوفی تعقيب گرديده 
است. پس از فوت شخص اخيرالذكر، ملک مذكور در تصرف خواندگان قرار گرفته است. موكلين به 
ادامه تصرفات خواندگان راضی نبوده و به انحاء مختلف اين امر را با آن ها درميان گذاشته كه متأسفانه 
توجهی ننمودند. النهايه تقاضای صدور حکم مبنی بر اثبات مالکيت، خلع يد و اجرت المثل ايام تصرف 

از سال 1358 تا زمان تقديم دادخواست را نمودم. 
پس از ثبت دادخواست در شعبه اول، جری تشريفات قانونی و تعيين دو وقت رسيدگی و مالحظه 
پرونده ثبتی النهايه قاضی محترم رسيدگی كننده مبادرت به صدور قرار عدم استماع نسبت به سه 

دعوی، با استدالل ذيل نمود: 
»...	با توجه به محتويات پرونده در خصوص خواسته اول وكيل خواهان ها نظر به اين كه ملک 
مورد ادعای خواهان ها مطابق محتويات پرونده ثبتی پالک اعالمی )كه خالصه آن در پرونده منعکس 
گرديده است( دارای سابقه ثبت از سوی مورث خواهان ها می باشد كه آگهی نوبتی نيز در خصوص 
آن وفق مقررات قانونی منتشر و در مهلت قانونی اعتراض نسبت به اصل ملک واصل نشده است ولی 
به دليل عدم پيگيری مورثين خواهان ها، عمليات ثبتی نسبت به آن ادامه نيافته است و دليل مالکيت 
در خصوص اموال غيرمنقول سند ثبتی بوده، مرجع صدور سند مالکيت برای اشخاص نيز اداره ثبت 
اسناد و امالک می باشد كه می بايست با توجه به مقررات قانونی نسبت به آن اقدام نمايد و صدور حکم 
مالکيت از سوی دادگاه، ممکن است موجب ايجاد مالکيت موازی برای اشخاص گردد زيرا احتمال 
دارد اداره ثبت اسناد و امالک شخص خاصی را به عنوان مالک معرفی كند و از سوی ديگر دادگاه 
شخص ديگری را مالک اعالم نمايد و عالوه بر آن احتمال وجود دارد كه شخص ثالثی غير از طرفين 
دعوی ادعايی نسبت به ملک مورد تنازع داشته و اساساً از موضوع اين پرونده مطلع نباشد اتخاذ تصميم 
از سوی دادگاه كه بدون رعايت تشريفات قانونی مندرج در قانون ثبت اسناد و امالک انجام می گيرد، 
موجب تضييع حق وی می گردد و از طرف ديگر اعتراضی نسبت به ثبت ملک در پرونده ثبتی صورت 
نگرفته تا اختالف مالکيت ايجاد شده و نيازمند مداخله دادگاه جهت احراز آن باشد لذا دادگاه دعوی 
خواهان ها را به كيفيت مذكور به لحاظ مخالفت آن با قوانين فاقد وجاهت قانونی تشخيص و به استناد 
ماده 2 از قانون آيين دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعالم می دارد و در 
خصوص خواسته های دوم و سوم مطروحه از سوی خواهان ها نيز نظر به اين كه رسيدگی و صدور 
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حکم در خصوص آن ها، فرع بر احراز مالکيت خواهان ها نسبت به ملک متنازع فيه می باشد و تاكنون 
مالکيت ايشان نسبت به ملک محرز نگرديده است لذا دادگاه طرح آن ها را قبل از احراز مالکيت قطعی 
ايشان فاقد وجاهت قانونی تشخيص و به استناد ماده مذكور قرار عدم استماع آن ها را صادر و اعالم 
می دارد. اين رأی ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان 

گيالن است.«
با يک مالحظه اجمالی مشخص می گردد كه استدالل قاضی محترم در صدر و ذيل رأی، با هم در 
تعارضند؛ بدين توضيح كه از يک طرف؛ طرح دعوی اثبات مالکيت را وارد ندانسته و از طرف ديگر؛ 
طرح دعاوی خلع يد و اجرت المثل را منوط به اثبات مالکيت دانسته است. علی هذا در ادامه، داليل 

بی اعتباری مبانی رأی مذكور به زعم بنده به نظر شما خواهد رسيد. 
اثبات بی اعتباری مبانی رأی صادره مستلزم روشن شدن اين موضوع است كه: آيا خلع يد از امالكی 
كه دارای سابقه ثبتی)نه ثبت در دفتر امالک موضوع ماده 22 قانون ثبت3( هستند، فرع بر اثبات مالکيت 

است يا خير؟
به  »دادگستری مرجع رسيدگی  اشعار می دارد:  رأی وحدت رويه شماره 569- 1370/10/10 
تظلمات و شکايات می باشد و اصل يکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران بر اين 
تأكيد دارد. الزام قانونی مالکين به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی كه ثبت عمومی امالک آگهی شده، 
مانع از اين نمی باشد كه محاكم عمومی دادگستری به اختالف متداعيين در اصل مالکيت ملکی كه 
به ثبت نرسيده، رسيدگی نمايند...« همان گونه كه مالحظه می گردد؛ هيأت عمومی ديوان عالی كشور، 
دعاوی و اختالفات مربوط به مالکيت ملک به ثبت نرسيده را حتی در نقاطی كه ثبت عمومی امالک 
آن بخش يا ناحيه آگهی شده و به عبارت ديگر اجباری شده، صرفاً براساس مرجعيت فراگير دادگستری 
در حل دعاوی، قابل استماع و رسيدگی در ماهيت دعوا دانسته است و بر اين اساس به دارندگان چنين 
اسنادی اطمينان داده كه با وجود الزامات ناشی از قانون ثبت اسناد و امالک مبنی بر بی اعتباری اسناد 
عادی، در دعاوی مربوط به امالک به ثبت رسيده يا امالكی كه ثبت آن ها اجباری شده، بتوانند با استناد 

به ساير داليل )سند عادی، شهادت و...( در دادگاه طرح دعوا كنند. 
و اما مطابق رأی وحدت رويه شماره 672- 1383/10/01: »خلع يد از اموال غيرمنقول، فرع بر 
مالکيت است. بنابراين طرح دعوای خلع يد از زمين قبل از احراز مالکيت، قابل استماع نيست. بنا به 
مراتب و با توجه به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و امالک، رأی شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر 
استان به نظر اكثريت اعضای هيأت عمومی ديوان عالی كشور كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و 
قانونی تشخيص می شود...« خوانندگان محترم می دانند كه در نظام حقوقی ايران، رأی وحدت رويه 
در حدود منطوق و موضوع مورد اختالف به صورت مضيق قدرت اجرايی دارد و ساير جهات آن 
ارشادی بوده و تاب استنباط مفهوم مخالف و موافق ندارد. هرچند معمول بر اين است كه رأی وحدت 
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رويه با ذكر ادله و توجيهات انشاء می شود و اين امر در راستای لزوم مستدل و موجه بودن رأی و 
برای هدايت حقوقی دادگاه ها مناسب است، اما هرگز نمی توان برای اين ادله و جهات، اعتباری نوعی 
و الزم االتباع قائل شد. با مالحظه سوابق اين رأی وحدت رويه مشخص می گردد الزام قانوني مندرج 
در آن صرفاً در خصوص امالكي است كه قباًل مطابق ماده 22 قانون ثبت در دفتر امالک ثبت شده 
و اينک بصورت عادی بين افراد معامله گرديده است. با اين وجود حتی طرح دعوی اثبات مالکيت 
نيز با توجه به داللت منطوقی رأی وحدت رويه در خصوص امالكی كه وفق ماده 22 قانون ثبت در 
دفتر امالک نگرديده، الزم نيست كه مفاد نظريه مشورتی شماره 1081/7 مورخ 1391/06/04 اداره 
حقوقی، مويد اين ادعاست. مطابق نظريه مشورتی مذكور: »مستفاد از رأی وحدت رويه شماره 569 
مورخ 70/10/23 منظور از ملک فاقد سابقه ثبتی ملکی است كه در جريان عمليات ثبتی قرار نگرفته 
و ملکی در جريان عمليات ثبتی قرار گرفته تلقی می شود كه اولين آگهی نوبتی موضوع ماده 11 قانون 
ثبت)راجع به انتشارصورت اسامی كليه اشخاصی كه اظهارنامه داده اند با قيد نوع ملک و شماره ای كه 
از طرف اداره ثبت برای هر ملک تعيين شده( نسبت به آن منتشر شده باشد وتفسير مغاير با آن موجب 
بی اعتباری مهلت های مذكور در مواد 16و20 قانون ثبت وايجاد تعارض بين عمليات ثبتی واحکام 
دادگاه ها می شود. بنا به مراتب يادشده نسبت به ملکی كه اولين آگهی نوبتی موضوع ماده 11 ثبت به آن 
منتشر گرديده معترض ومدعی مالکيت نسبت به اصل ملک يا حدود آن فقط در چهارچوب مقررات 
ثبتی ودر مهلت های مذكور در مواد 16و20 آن حق اعتراض به ثبت واقامه دعوی مقتضی طبق ترتيبات 
مقرر در قانون ثبت را دارد لذا دعوی اثبات مالکيت نسبت به چنين ملکی به جهات يادشده فوق قابل 
استماع نيست. مفاد رأی وحدت رويه 569 نيز ناظر به صالحيت دادگاه ها در رسيدگی به اختالفات 
دراصل مالکيت ملکی است كه به ثبت نرسيده يا در جريان عمليات ثبتی بشرح يادشده قرار نگرفته 

است.«
عليهذا مضمون آراء يادشده حاكی از اين است كه دعاوی مربوط به امالک به ثبت نرسيده، قابل 

طرح در دادگاه است. 
حال بفرض اگر نظر قاضی محترم صادركننده رأی را بپذيريم با عنايت به مراتب فوق، سوال 
اين ست در حال حاضر كه مجرايی جهت اخذ سند مالکيت وجود ندارد، به خواهانی كه استماع دعوی 
او  منوط به ارائه سند رسمی شده، دستيابی به آن از چه راهی امکانپذير است؟ وقتی ظرفيت جهت أخذ 

سند وجود ندارد آيا اين تکليف، تکليف بمااليطاق نيست؟
با صدور چنين قراری از سوی دادگاه، اصل اختالف كماكان پابرجاست. در حال حاضر عمليات 
ثبت عمومی خاتمه يافت است؛ گرفتن سند از طريق مواد 147 و 148 قانون ثبت نيز با توجه به پايان 
يافتن مهلت اجرای آن، متعّذر می باشد كمااين كه اجرای اين مواد در زمان خود نيز به لحاظ محدويت 
زمانی پذيرش درخواست و لزوم احراز تصرف بالمعارض متقاضی، با مشکالتی عديده مواجه بود. 
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قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
نيز با توجه به شرايط و اركان مندج در آن، مشمول امالک موكلين نمی باشد. نکته ای كه نمی توان 
از آن به راحتی گذشت اين است كه آيا خواهان های دعاوی اين چنين كه از دادگاه نااميد شده و از 
مراجعه به اداره ثبت اسناد و امالک هم نتيجه ای نمی گيرند، در نبود حمايت قانون، بايستی دست 
به اقدامات شخصی بزنند؟ آيا اين رويه، پايگاه امنی برای متجاوزين به امالک ثبت نشده نخواهد 
بود!؟ يا بايستی مطابق نظر برخی حقوق دانان، معيارهای دعوا بايد به سود اصل حق، تفسير شوند؟ 
به نظر می رسد بايد »اصل استماع دعاوی« را در نظر داشته و برای اثبات عدم آن، داليل كافی ارائه 
كرده و در صورت ترديد در استماع يا عدم استماع دعوا، به وجوب امر قضاوت برای شخصی كه 
حائز شرايط است، استناد نمود كه مفاد نظريه مشورتی شماره 2302/7مورخ 1391/11/14 كه اشعار 
می دارد: »صرفنظر از اين كه دعوي اثبات مالکيت باالستقالل و بدون اين كه مقدمه دعوي ديگري 
چون الزام به تنظيم سند رسمي باشد به لحاظ غير قابل ترافعي بودن قابليت استماع ندارد در فرض 
سؤال با توجه به رأي وحدت رويه شماره 627 مورخ 83/10/1 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، 
استماع دعوي خلع يد نسبت به امالک ثبت شده توجهاً به ماده 22 قانون ثبت منوط به مالکيت 
رسمي مدعي طبق مقررات ثبت مي باشد ولي نسبت به امالک ثبت نشده با توجه به رأي وحدت 
رويه شماره 569 مورخ1370/10/10حکم قطعي دادگاه بر اثبات مالکيت مدعي، قابل پذيرش براي 

استماع دعوي خلع يد مي باشد«، نيز مويد اين ادعاست. 
علی ايحال نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و اليحه ای به كيفيت مراتب پيشگفته تقديم 
پذيرش  با  تجديدنظر  دادگاه  پنجم  شعبه  كه خوشبختانه  گرديد  گيالن  استان  تجديدنظر  دادگاه 

دفاعيات بنده، النهايه بدين گونه مبادرت به صدور رأی نمود: 
»... با توجه به محتويات پرونده و مداقه در اليحه اعتراضيه وكيل معترضين اوالً اعتراض راجع به 
بخشی از دادنامه متضمن قرار عدم استماع دعوی در مورد اثبات مالکيت وارد نيست زيرا با وصف 
وجود سابقه ثبتی به نام مورث خواهان های بدوی و تجديدنظر در مورد ملک متنازع فيه كه محکمه 
بدوی خالصه ای از پرونده ثبتی مربوط را به شرح صورت مجلس مورخ 1392/01/29 درج نموده 
است، اثبات مالکيت فاقد توجيه قانونی است. فلذا دادگاه به تجويز صدر ماده 353 آ. د. م اين قسمت 
از دادنامه را ضمن رد اعتراض بعمل آمده تأييد می نمايد ثانياً راجع به بخش ديگر دادنامه كه قرار عدم 
استماع در مورد خلع يد و مطالبه اجرت المثل ايام تصرف تجديدنظرخواندگان صادر گرديده است 
اعتراض وارد است زيرا با وصف احراز وجود سابقه ثبتی و پايه مالکيت در مورد ملک متنازع فيه 
ضرورت دارد دادگاه بدوی با ورود به ماهيت موضوعات مطروحه مبادرت به صدور حکم نمايد. 
علی هذا دادگاه با استناد قسمت اخير ماده 353 قانون فوق الذكر با نقض اين بخش از دادنامه، پرونده 

را جهت ادامه رسيدگی به دادگاه صادركننده رأی ارسال می نمايد. اين رأی قطعی است.«
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نتيجه	گيری:	
با توجه به اينکه در حال حاضر در ذهن اكثر قريب به اتفاق مردم، زمين و امالک هم چنان مهم ترين 
سرمايه و وسيله كسب ثروت و اعتبار به شمار می روند، انتظار می رود كه دادگاه ها خود را مکلف به 
رسيدگی به اختالفات اشخاص در خصوص مالکيت اين قبيل امالک كنند، نه اين كه به محض برخورد 
با اين دعاوی، قراری داير به عدم استماع دعوا صادر كرده و از خود سلب تکليف بنمايند. به عبارتی 
ديگر به قول استاد گرانقدر جناب آقای كاتوزيان، شايسته است كه قضات محترم تمام مساعی خود را 
در استفاده نظريات عمومی در خدمت عدالت به كار گيرند. مسلم است كه پذيرش دعاوی و ورود در 
ماهيت برای اتخاذ تصميم قضايی و حل مسأله اختالفی، بر عدم استماع دعوا و معلق و معطل گذاشتن 

حق، مقدم است. 
در پايان جا دارد از همکار و دوست عزيزم جناب آقای حسن صدرممتاز كه در تهيه اين نوشتار، 
اينجانب را ياری رسانده و از نقطه نظرات ايشان بهره مند شدم نهايت تشکر و قدردانی را داشته باشم 
و هم چنين چنان چه اساتيد محترم، همکاران گرامی و ساير عزيزان نظر، پيشنهاد و يا انتقادي دارند به 

ديده منت پذيرا خواهم بود. 

پی نوشتها: 
1- ماده 144 قانون ثبت: با اجرای مقررات اصالحات ارضی نسبت به هر ملک تحديد حدود قطعات مورد تصرف زارعين و يا سهم 
اختصاصی مالک در صورت تقسيم و يا مستثنيات قانون اصالحات اراضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعالم از اداره تعاون 
و امور روستاهای محل انجام می گيرد. هرگاه امالک مشمول مقررات اصالحات ارضی متصل بهم باشند ميتوان تحديد حدود قطعات 
را ضمن يک آگهی الصاقی انجام داد در مواردی كه مجاور ملک از امالک جزء اموال عمومی باشد وقت تحديد حدود بايد بمرجع 
صالح ابالغ شود. عدم حضور نماينده اداره تعاون و امور روستاها و يا نماينده ساير مراجع صالح مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود. 
2- ماده 24 قانون ثبت: پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اينکه در ضمن جريان ثبت تضييع حقی از كسی شده پذيرفته نخواهد 
شد نه به عنوان قيمت نه بهيچ وجه عنوان ديگر خواه حقوقی باشد خواه جزائی. در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در 
موارد مذكور در مواد 105-106-107-108-109-116-117 مطابق مقررات جزائی مذكور در باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد. 
3- ماده 22 قانون ثبت: همينکه ملکی طمابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسيد دولت فقط كسی را كه ملک باسم او ثبت شده و 
يا كسی ملک مزبور باو منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر امالک به ثبت رسيده يا اينکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً از ماكل 
رسمی باو رسيده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر امالک باسم وراث ثبت می شود كه وارثت و 

انحصار آن ها محرز و در سهم االرث بين آن ها توافق بوده و يا رد صورت اختالف حکم نهايی در آن باب صادر شده باشد. 
تبصره- حکم نهايی عبارت از حکمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و يا واسطه انقضاء مدت اعتراض و استيناف و تميز 

دعوائی كه حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. 
4- قانون ثبت و قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20

منابع:	
1- پورآذر، علی، »ارتباط احراز مالکيت و دعوی خلع يد با نگاهی به رأی وحدت رويه شماره 672 - 1/ 10 / 1383 هيأت عمومی 

ديوان عالی كشور«، نشريه پيام آموزش، شماره 34، مهر و آبان 1387، صص 73 تا 82 
2- فقيهی نژاد، مهدی، بابائيان فردويی، سميه، »دعاوی مالکيت و خلع يد امالک در مراحل مختلف ثبتی، در رويه قضايی ايران«، مجله 

حقوقی دادگستری، شماره 70، تابستان 1389، صص 33 تا 67 
3- رسول زاده، حسين، »اثبات مالکيت، رأی وحدت رويه، اختالف نظرها«، مجله راه وكالت، شماره 2، پاييز و زمستان 1388، صص 

20 تا 26
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به نام آن خداوندی كه هستی هست كرد / كه هم داد فرمود و هم داد كرد
با سالم و درود به خانم ها، آقايان و فرهيختگان ارجمندی كه رهپوی برترين پيشه پهنه گيتی هستيد؛ 

يعنی به كار داد و برپاساختن عظيم ترين بنای معنوی جهان كه دادگری است می پردازيد. 
بيدارباش ها و هشيارباش های شما ارزشی گران سنگ دارد كه گشايش كار مردم را در پيشه شما 

می نهد و آسان كردن دشواری ها را تکليفتان می داند. 
در جهان لطف خداوند بود يار كسی / كه گشايد به عنايت گره از كار كسی

از جناب آقای سجادی، رياست ارجمند كانون وكالی گيالن كه در كنار دريا، دريادل شدند و 
دل به دريا زدند و مرا به اين جشن پايداری، جشن استواری، جشن استقالل در دفاع برای حقوق 
مردم دعوت كردند، فراوان سپاسمندم. پيش از پرداختن به پيکره گفتارم بايد يک رخداد گرانبها را 

تبريک گويم كه خشت نخست نشست امروز ما دستاورد آن رويداد انسان پرداز بوده است. 
شصت و يک سال پيش در زمانی اينسان كه يک حقوق بان، فرنشين نيروی اجرايی اين سرزمين 
بود در اليحه ای بنيان استقالل و آزادی حقوق بانی را پی ريخت. دكتر محمد مصدق در سال 1331 
برای نخستين بار در سامانه حقوقی نظام قانونی ما مبادرت به تدوين اليحه استقالل كانون وكال كرد 
كه رهاورد اين اليحه حفظ حقوق اين مردم بود. او چون دانش آموخته حقوق بود آگاهی شايسته 
نسبت به ارج و اهميت چنين نهادی را به نيکی دريافته بود. استقالل كانون وكال و استقالل پشتيبانان 
حق مردم برای حفظ حقوق مردم است نه امتيازی برای وكالی دادگستری. به ياد داشته باشيم اگر 
استقالل از بدنه امور مهم برداشته شود دستيابی به هدف با دشواری های فراوانی روبه رو خواهد شد. 
در انقالب اسالمی هم سخن نخست از استقالل بود و سپس آزادی و آن گاه جمهوری اسالمی؛ 
يعنی بدون اين پی و پايه امکان دستيابی به جمهوری و دموكراسی ناممکن است. اميد و باورم آن 
است اكنون كه رياست قوه مجريه كشور، كه پيونددهنده استواری و همبستگی سه نيروست، يک 
وكيل دادگستری است، باز هم همان استقالل برای دادبانی پاس داشته شود و هرگز مباد كه به علت 

ناآگاهی برخی اين دستاوردهای بزرگ سال ها مبارزه كه ثمره درخت فرزانگی است، بر باد رود. 

سخنرانی آقای دكتر سيدمحمدعلی دادخواه 
در	مراسم	جشن	استقالل	كانون	های	وكالی	دادگستری	و	روز	وكيل	مدافع	

در	اسفندماه	1392	به	ميزبانی	كانون	وكالی	دادگستری	گيالن

حقوق دان یا حقوق بان
گزینش با شماست
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اميد تام دارم كه با همگامی، همکاری و همدلی حقوق بانان خانواده بزرگ حق گرايان، حق خواهان 
اين امتياز مسلم ملی كه منافع مردم سرزمين ما در آن است بسان گذشته پاس داشته شود. 

استقالل در دفاع يعنی پاسداشت حق تک تک مردم اين سرزمين كهن سال كه هرگز از ميان 
نخواهد رفت بلکه با استواری و استحکام بيش تری ماندگار و پابرجا خواهد ماند. 

به ياد داشته باشيم ويژگی ای كه وكيل دادگستری را بر وكيل مدنی برتری می دهد، استقالل 
اوست. نهاد وكالت با استقالل كانون وكال كارا و سودمند است. از ميان برداشتن استقالل اين كانون 
همانند چيدن پر و بال حقوق بان است كه در چنين صورتی چشمداشت پرواز از او به سرزمين 
دادگری بيهوده است. برترين صفتی كه خداوند به خود داده است وكيل است: »حسبنا اهلل و نعم 
الوكيل« همه اهل فضليد و نياز به توضيح نيست. نعم از افعال مدح است و خداوند با آن كه برترين 

آفريننده و داناترين دانايان است، فقط برای وصف وكالت خود واژه نعم را به كار گرفته است. 
اكنون بايد خرسندی خود را از حضورم در اين مجلس به طور روشن اعالم كنم و از اين كه 
حقوق دانان اين كانون فرهيخته بر آن شدند تا در اين وانفسای تنگ و تلخ از يکسو، و تند و سخت 
از ديگرسو چند گاهی از روز خويش را به سخنم دل سپرند شادمانم. بر اين اميد كه اين نشست و 

گفت وگو انگيزه ای برای نگرش بر تر در پهنه روابط اجتماعی باشد. 
به شما كه نگاه مي كنم مي بينم اكثر شما پس از انقالب پای به زندگی نهاده ايد و چون دانش آموخته 
حقوق می باشيد، در صــف حاميان حقوق مردم و پشتيبان و پاسدار آزادی های اســاسی اي هستيد 

كه بــن مايه دادگــری و مهرورزی در پهنه گيتی است. 
هريک از ما تصوير و تصوری از انسان و پيکارهای او برای آزادی، كرامت و شرافت داريم. 
امروز ميراث فرهنگمند حقوق در گرانيگاه بودن انسان، ارزش ها و آرمان ها و آرزوهايی است كه 
برای زيست انسان همراه با كرامت و رفاه داريم. ما بر اين باوريم كه اين مهم، فقط در سايه حکومت 
مردم ساالر و دموكراتيک به دست مي آيد. در اين آمد و شد حقوق دانان پرچم داران حفظ دانش، 
بينش و آگاهی انسان نسبت به امتيازات و بايد ها و نبايدهای زندگی او هستند. اما حقوق بان رسالت 
بسيار سنگين تری بر دروش دارد، زيرا هر حقوق بانی نخست بايد حقوق دان باشد تا بر مبنای دانش 
و آگاهی بتواند در راه پرسش گری و چون و چرايی از فرمانروايان پای پيش نهد كه در پي نقض 
و حذف حقوق انسانی هستند. اين اشاره كوتاهی است به تفاوت حقوق بان و حقوق دان؛ برداشتی 
كه كمتر در نوشته ها، بررسی ها و پژوهش های حقوقی بدان پرداخته شده است. بی گمان از تعريف 
حقوق دان اطالع كامل داريد. هنگامی كه به دانشکده گام نهاديد، دانستيد كه هر كس آن دوره را 
بگذراند به اين وصف نائل می شود. اما حقوق بان؛ تركيبی است مانند دشت بان، مرزبان، گلبان، 
نگهبان و حتي مريدبان كه در برخی از گوشه های اين كشور به متولی می گويند. حقوق به اضافه 
پيوند » بان« گويای انسانی است كه هم دانش الزم و آگاهی كافی را دارد تا به رد و قبول كنش و 
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واكنش های اجتماعی بپردازد و هم مسئوليت گرانقدر پاسداری و نگهبانی از اين حقوق را بر دوش 
مي كشد. او خود را پاسدار و نگهبان می داند كه در حوزه اين آگاهی هر كجا ببيند آن چه رخ می دهد 
با آن چه می داند ناهماهنگ و مخالف است سنگيني مسئوليتي كه بر دوش دارد او را می خواند كه 
برخيزد، بگويد، آگاه سازد و صد البته اين حق و حقوق را پی گيرد. اما شرط پيوسته آن گريز از 
خشونت است. تفاوتی كه در حقوق دان و حقوق بان به چشم می خورد همين نقطه كنش و واكنش 
است. حقوق دان دانش دارد اما سنگينی تکليف را بر دوش خود حس نمی كند. از اين رهگذر 
راه حقوق دان از حقوق بانان جدا می شود. بسيار روشن است نگرش، برداشت، تالش و تکليف 
حقوق بان امروز با حقوق بان سی سال پيش دگرگون شده است؛ زيرا نيازمندی های انسان امروز با 
احتياجات انسان سی سال پيش به كل دگرگون شده است. آسيب ها و خسارات انسان در روزگار 
ما نيز شانه به شانه اين تغيير و تفاوت ها با تهديدات انسان دوران گذشته مختلف و متفاوت است. 
يکی از عواملی كه سبب می شود فهرست عناوين كيفری تغيير كند بروز جرايم جديد و حقوق 
روزآمدی است كه برای افراد ايجاد می شود. امروز سخن از جرايم سايبری است كه بزهکار می تواند 
در خانه خود بنشيند و با يک وسيله كوچک صد ها مرز را طی كند و در آن سوی جهان آثاری از 
خود بگذارد. بنابراين ساز و كار حقوق بان امروز نخست آگاهی بر نقش و تأثير اين ابداعات جديد 
است و دو ديگر پاسداشت حقوق صاحبان افرادی كه بايد به حق از آن بهره جويند. حقوق دان 
امروز بايد بر زمين، زمان و آمد و شد آدميان آگاه باشد و به روشنی دريافته باشد كه امروز ترفند ها 
و هجوم آسيب های اجتماعی و جرايم سازمان يافته به گونه ای جدی امنيت، رفاه، بهداشت و فرهنگ 
آدميان را تهديد می كند. پول شويی نمونه ای كوچک از همين موارد است. بر خالف ديگر جرايمی 
كه نخست در فرهنگ و مجموعه قوانين ملی كشور ها تدوين شده است، در آغاز در نظام جهانی 
شکل يافت و سپس در حقوق داخلی كشورها جای گشود و به تاكيد خردورزان نگاه بان حقوق 
انسانی به ديگر كشور ها ره گشود و از طريق معاهدات بين المللی به سرزمين ها پای نهاد. قوانين 
حفظ محيط زيست را نيز بايد در اين زمينيه به شمار آورد. ديگر موضوعی كه حائز اهميت است 
اين است كه با توجه به گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی كه هر يک ويژگی های خاص خود 
را دارد حقوق بان امروز بايد متخصص، متبحر و كارآمد باشد. اين يک واقعيت انکارناپذير است 
كه هيچ كس نمی تواند حتی در حد نظريه و آگاهی به همه رشته های حقوقی وقوف شايسته داشته 
باشد. فرآيندهای اجتماعی ما فقط در زمينه حقوق بشر و پاسداشت كرامت و آزادی انسان رشته های 
گوناكونی را پی ريخته است؛ حقوق بيمه، حقوق كار، حقوق پزشکی، حقوق مؤلفان و مصنفان. هر 
يک تبحر، آگاهی، دانش ويژه و كسب تجربه را می طلبد. اگر در پی آنيم كه نهاد وكالت پا بر جا و 
قابل احترام باشد ناگزير از تخصصی كردن كار وكال هستيم. از ياد نبريم كه بزرگمهر گفته است همه 
چيز را همگان دانند. برای نمونه به رشته پزشکی بنگريد. در محدوده ای كمتر از پانزده سانت چهره 
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آدمی، ده ها تخصص چشم، گوش، پوست، دهان، بينی، دندان، مژه و ابرو وجود دارد كه هر يک 
تقسيمات متعددی را پذيرفته اند. امروز روزگار جامعه معقول و منقول گذشته است. اين گفت وگو 
مانع آن نيست كه حقوق دانان بدون تحصيالت تکميلی، تخصصی نپذيرند. آن ها با گزينش يک 

رشته ويژه و در كارآموزی نزد وكاليی كه بر آن رشته ره سپرده اند كارآمد می شوند. 
از سخن خود دور نيفتيم كه اين بحث 80 سال پيش يک ايرانی است هنگامی كه از ری به 
يزد می رفت گفت: نه در غربت دلم شاد است نه رويی در وطن دارم... اما امروز سخن از شهروند 
جهانی است و دادگاه كيفری همه پهنه گيتی تا آن جا كه يک سودانی از بداخالقی رهبران سياسی 
كشورش به دادخواهی بر می خيزد. هنگامی كه می بيند دادگاه های سرزمينی او پاسخ شايسته به او 
نمی دهند به دادگاه كيفری بين المللی ره می جويد و دادرسان آن دادگاه به سخن او گوش می كنند و 
دستور بازداشت عمرالبشير را صادر می كنند. می بينند نگرش و ساز و كار ديروز و امروز چه تفاوتی 
يافته؟ اما اين معاهدات هم در پی پاسداشت   همان حقوق فطری انسانی است. اگر امروز عرف چنان 
جنبه عينی و تکوينی يافته كه در فرآيندی عمومی تکليف و احترام همه كارگزارن حقوق انسانی 
را به سوی خود جلب می كند به گونه ای كه بسياری از معاهدات عرف محورند و همين عرف های 

تکوينی خود پی و بنيان و پايه معاهدات را تشکيل می دهند. 
رواست در اين بخش از سخنم به برشی از تاريخ اشاره كنم كه شهروندان اين در و دشت 
كمتر ديده بدان دوخته و دل سپرده اند. در پيشانی رشادت و پايمردی ايرانيان، گيله مردان برجسته و 
ارجمندی نشسته اند كه حتی نامه های خود را با جوهر قرمز می نوشتند و تا آخرين قطره خون در پی 
متجاوزان تاختند و آنان را از اين خطه بيرون راندند. همين جنبش و خيزش پايه آن شد كه رستم وار 
آن نافرمانی و مبارزه را پی گرفتند و بيگانگان را از اين خطه بيرون راندند. در سال 180 هجری، 
هنگامی كه خليفه عباسی بر سياه جامگان و سپيدجامگان تاخته بود ايرانيانی توانمند و خردورز در 
گيالن و آذربايجان سرخ جامگان را تشکيل دادند و با خيزش و رويش استقالل طلبانه بابک خرم دين 
در غرب هم سو شدند و در شمال و غرب ايران انديشه يکسان دادگری را برپا ساختند. بعد از آن 
در زمان صفويه ما باز هم عبدالقادر گيالنی را می بينيم كه نگرش دادگرانه دارد و پی و پيکار او 
در جهت آسايش انسان و روبيدن خودكامگی است. با كاروان تاريخ اگر همراه شويم به جنبش 
جنگل می رسيم. جنبش جنگل يکی از ارجمند ترين خيزش های اجتماعی سياسی اين سرزمين 
است. مشی سياسی جنگليان آسايش مردم و برپای ساختن سامانه آزادی و حقوق افراد بود. آنان 
در مرام نامه 9 ماده ای خود به بسياری از موارد چشم دوخته بودند كه هنوز هم از آرزوهای انسان 
است. ميرزاكوچک خان می گويد: »ما بايد ضمن اخراج نيروهای بيگانه، در رفع بی عدالتی، مبارزه 
با خودكامگی و استبداد و برقراری دولتی مردمی گام نهيم.« در نخستين پيام جنگليان هست كه 
»اصالحات اساسی مملکت و رفع فساد تشکيالت دولتی در سرلوحه كار ماست« و يادآور می شود 
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كه »هر چه خرابی بر سر ايران آمده از فساد تشکيالت است.« در زمينه اقتصادی گفته بودند كه »هر 
نوع انحصار و احتکار ارزاق و سرمايه ممنوع است« و تبديل ماليات های غير مستقيم به مستقيم 
در برنامه آن ها جای گرفته بود. می بينيم كه امروز هم بسياری از اهداف آن ها در زمره خواست ها 
و آرزوی ماست. از جنبه فرهنگی نيز اين شهر سردمداران سايه گستری داشته است كه در طول 
تاريخ فرا تر از ديگران ايستاده اند. چشم داشت من از حقوق بانان اين شهر آن است كه برای احترام 
نام آنان حداقل خيابانی را به نام ايشان نام گذاری كنند. استاد ابراهيم پورداوود يکی از ارجمند ترين 
پژوهشگران طول تاريخ ايران است. او فرزند همين شهر است. وي يکي از دانش آموختگان حقوق 
است كه در دانشکده حقوق دانشگاه تهران بنيان درس حقوق در ايران باستان را پی ريخته بود و كه 
نوشته های ژرف كاو او گره های گذشته را گشوده است و امروز مشعل فروزانی فرا راه پژوهندگان 
گذاشته است. در بلندی جايگاه او همين بس كه دكتر معين از شاگردان اوست و دكتر سيدجعفر 
شهيدی دست پرورده دكتر معين. با اين پيشينه تاريخی و ريشه فرهنگی چشم داشت حقوقی از كانون 
وكالی گيالن بسيار فزون تر از ديگر شهرهاست. بر اين مبادی به همکاران جوانم يادآور می شوم كه 
هر يک از ما با گزينش دانشکده حقوق و ره سپردن در وادی قانون و پای نهادن در جايگاه داوری 
بايد ها و نبايد ها به خودی خود پيمان هايی را با جامعه جهانی، با مردم سرزمين خويش، با موكل 
مراجعه كننده به دفتر و با خود خويشتنمان بسته ايم. فزون بر اين كه پيش از امضای پروانه وكالت 
سوگند خورديم. اكنون چشم داشت جامعه صنفی، جامعه ملی و جامعه بين  المللی بر اين است كه ما 
با صدای رسا گفته ايم »قوانين و نظامات را محترم شمرم« اما بی درنگ پس از آن اضافه كرده ايم »جز 
عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخالف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاری ننمايم و 
از اعمال نظريات سياسی احتراز كنم و راستی و درستی را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم« 
و شرافت خود را وثيقه اين قسم قرار داده ايم. بر اين پی و پايه ما يا حقوق بان نيستيم يا بايد شيوه، 
روش، كنش و واكنش ما به گونه انسان هايی باشد كه شرافت خود را با آگاهی بر قانون و شناخت 
درست از نادرست و پايبندی به انسانيت انسان در مبارزه حق و باطل به ميان می نهند؛ زيرا هر 
لغزش ما می تواند به كيان و نهاد وكالت ضربه ای هولناک و جبران ناپذير فرود آورد. از ياد نبريم كه 
هر يک از ما اگر حق مردم و شيوه مردمی را از دست نهاديم يک رنگينه هستيم كه افکار عمومی را 
سياه می كند و چقدر دردناک است برای ديگر همکاران شرافتمند كه بخواهند آن سياهی را از ذهن 
جامعه بزدايند. متأسفانه در روزگار ما برخی افراد كه در موضع ويژه ای ايستاده اند ذهنيت نازيبايی 
را در افکار عمومی جامعه می پراكنند و از اين رهاورد در روند پاسداری حق جامعه از يک سو 
وشأن و منزلت وكال از ديگر سو آسيب و خسارت به بار می آورد. پس اين خويشکاری ماست كه 
گروهی را هدايت كنيم و جمعی را روشن سازيم اما پرسش اين جاست كه در يک مجلس صميمی 
و خانوادگی بررسی كنيم هر يک از ما پيمان های خويش را به جامعه جهانی، به سرزمين خويش، 
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نسبت به همکاران و باالخره در قبال موكل خويش انجام می دهيم يا خير؟ ما حقوق بانان بايد بر 
اين نکته آگاه باشيم كه هم زمان با پذيرش ما در كانون وكال دانه تسبيحی شده ايم كه به نخ پيوند 
ديگر همکاران پيوسته ايم. يک پيوند انضمامی كه هر خطا و اشتباه ما را در جايگاه كليت وكال به 
شمار می آورد. اين شخصيت اجتماعی ما را فرا می خواند كه هر لحظه بايد آگاه و هوشيار باشيم كه 
حقوق مردم را بپاييم و خود از آن تن نزنيم. اگر برخی با ما به نا مهربانی رفتار می كنند بياييم ما خود 
اصول و مهرورزی را از دست ندهيم و بدانيم كه هر لحظه ای سنگی و خطری در راه و كار ماست. 

تا شدم حلقه به گوش در ميخانه عشق
هر دم از نو غمی آيد به مبارک بادم

به  نسبت  را  او  توانمندي  كه همگان  باشد  كارآمدي  بايد حقوق دان  بي گمان هر حقوق باني 
مسئوليتي كه داشته و دفاعي كه قبول كرده بپذيرند. از ياد نبريم وكال بايد از ديگر دست اندركاران 
رسيدگی به پرونده آگاه تر و توانمندتر باشند زيرا وظيفه آگاه گري و اطالع رساني و تمييز نيک و بد 
و درست و نادرست را بر عهده دارند. بر اين مبادي اگر به اين كارايي راه جستيم، بي گمان دادرسان 

به عنوان مشعل راهنما به ما نگاه خواهند كرد. 
شغل قضا كه ضامن اصل عدالت است 
تضمين آن به شغل شريف وكالت است

نعم الوكيل خوانند خداوند حق گذار
يعني قضات حق به وكالت حوالت است

ما در پيمان با خودمان، در پيمان با جامعه صنفي، در پيمان با موكل و در پيمان با جامعه جهاني 
بايد مراقب درون و برون خويش باشيم تا مبادا ما را بفريبند و كوركورانه گام برداريم. هرگز مباد كه 
فريب جهات متعددي را بخوريم و به كتمان واقعيت ره جوييم. اگر اين ملکه دادگري و حق طلبي 
در ما حکمفرما شد نخست مردم از ما بسيار سپاسمند خواهند بود و قدرشناس پيشه و شيوه ما 
مي شوند. دو ديگر از خود خويشتنمان رضايتمند خواهيم بود و در چينش جامعه جهاني نيز مفيد 

و مؤثر به شمار خواهيم آمد. 
چه در صحنه داخلی و چه در پهنه بين المللی بر حقوق بانان مسئوليت هايی است سنگين و 
فراگير و اگر در آن جايگاه اصول، اخالق و نگرش انسانی ايستاديم ديو و دد بر ما می تازند و هر 

چه ما استوار تر بايستيم آنان زنجير را تنگ تر می كنند. 
هركه در اين بزم مقرب تر است / جام بال بيشترش می دهند

بر اين پايه حقوق بانان بايد از سخن بيهوده، عمل بيهوده و كاری كه فرجام بيهوده دارد تن زنند. 
بياييم به قول حکيم توس دل خويش ترازو كنيم. هر گاه تنها نشستيم آن چه در پيش پای موكل 
نهاده ايم را شرافتمندانه و صادقانه به داوری نشينيم كه با توجه به اشراف و آگاهی خود به كار از 
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اين ميزان كار وكيل راضی و خشنود بوديد يا نه؟ و فکر می كنيد اگر كس ديگری وكيل شما بود و 
بدينسان رفتار می كرد با توجه به شناخت و آگاهی شما به قانون بر او خرده می گرفتيد؟ اين شاخص 
نخست است كه آيا پيمان ما با موكلمان به درستی و راستی نهاده شده است يا نه؟ اگر اين خشت 
نخست را درست نهاديم و مرز دادگري و ستم را شناختيم و آن را پاس داشتيم اندک اندک به سوی 

فضيلت گام برمی داريم. 
داستان زيبايی است كه دهقانی به لقمان حکيم گفت مگر تو با ما شبانی نمی كردی؟ چه شد 
كه چنين دانش گسترده ای در علم و حکمت نصيب تو شد و همگان تو را باور دارند؟ او پاسخ 
گفت اين پيشکش خداوند است در برابر ادای امانت و راستگويی، سخن درست و تن زدن از كالم 

بيهوده بود. 
در فرهنگ ما حکيم كسی را گفته اند كه شناخت به جهان و آگاهی از زمان و گزارش درست از 
رخداد ها داشته باشد و پی جوی حق و مدافع آن باشد. پس از اين پيمان اكنون بايد به پيمان مهم تری 
پايبند باشيم و آن صداقت با جامعه صنفی است. ما بايد نسبت به جامعه صنفی خويش هميت 
و وفاداری و پاكدستی داشته باشيم و از ياد نبريم كه پس از پذيرش شغل وكالت حلقه زنجيری 
هستيم كه بايد همسان و همگون با ديگران باشيم و بر اين پی و پايه در جهت نيل به اهداف عالی 
حقوق بانی ره جوييم و مسير خود را به دور از منافع خيرمند جامعه نگزينيم. پيمان بعدی ما نسبت 
به سرزمين ماست. هر حقوق بانی بايد مبشر آزادی و مدافع حقوق بشر باشد و به ياد داشته باشد كه 
فرزند اين آب و خاک است. مادر ميهن از او چشم داشتی دارد تا در اين جايگاه واال برای حکومت 

قانون، پردازش قانون و اصالح قانون های نامناسب گسترش مردم ساالری گام بردارد. 
در سامانه حقوق ما منشور حقوق بشر )1. اعالميه جهانی حقوق بشر، 2. ميثاق مدنی- سياسی 
و 3. ميثاق اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی( بدون هيچ شرطی مورد تصويب و تأييد قانون گذار 
داخلی قرار گرفته و برابر ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است. بر اين پی و پايه در هر 
تصميم و مدونه ای بايد نيم نگاهی به جايگاه انسان در سامانه حقوق بشر داشته باشيم؛ پس به عنوان 
حقوق بانان متعهد كه دغدغه انسان دارند بايد نخست خود رهپوی اين بايد ها و نبايد ها باشيم و 
سپس به عنوان برگزيدگان جامعه صالدهندگان خردباني باشيم كه دادرسان، دادورزان، كارآموزان و 
جامعه را به سوی اين آرمان انسانی فرا خوانيم. اگر بخواهم همسانی برای گفتارم بياورم، شايد اين 

سخن سعدی مناسب باشد: 
صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه

بشکست صحبت اهل طريق را
گفتم ميان عالم و عابد چه فرق بود؟

تا اختيار كردی از آن اين طريق را
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گفت آن گليم خويش به در می برد ز موج
وين جهد می كند كه رهاند غريق را 

سعدی در اين ابيات جايگاه عالم و عابد را در اجتماع به بررسی نشسته كه يکی فقط خود 
يک  ديگری  اما  ندارد؛  كند  سپری  را  آسوده ای  زندگی  اين كه  از  بيش  دغدغه ای  و  می رهاند  را 
خويشکاری اجتماعی در برابر جامعه خود حس می كند كه او را وا می دارد برخيزد، بجويد، بگويد 
و با خيزش و يورش بر پليدی، آن را بزدايد و نيکی را برپا دارد و چه بسا در اين ميانه درگير زد 

و خورد اجتماعی شود. 
هم پرسگی اين كاوش و نگرش اين جاست كه حقوق دان می داند اما از اين رهگذر فقط گليم 
خويش را از آب می گيرد. اما حقوق بان يک خويشکاری همگانی را برای زدودن فسق و فجور و 
فساد در كوله بار خويش دارد تا بايدها را برپا دارد و نبايدها را بيرون ريزد. اين رسالت ارجمند او 
را از ديگر دانش آموختگان حقوق و همکاران و همگامانش برتر و شايسته تر می سازد. به گونه ای 
كه نزد مردم سرمشق می شود. او برای خود خويشتنش حقوق نخوانده تا كسب درآمد كند و رفاه 
بيندوزد. حقوق بان مشعل فروزان دادگری است و سرباز جان بر كف پاسداری از حقوق مردم. 
پيشه گر شرافتمندی است كه حتی برای يک لحظه سوگندی را كه هنگام گزينش اين طريق خورده 

است، فراموش نمی كند. 
اگر يک دم بياسايم روان من نياسايد

من آن لحظه بياسايم كه يک لحظه نياسايم
اگر انتخاب ما چنين روش و منشی است، فرخنده باد بر ما. شما پاسدار حقوق مردم هستيد و 
اگر غير از اين باشد شايد حقوق خوانده باشيد اما هيچ خدمتی به پاسداری و نگهبانی آن نکنيد. 

گزينش با شماست. 
متاع كفر و دين بی مشتری نيست
گروهی اين، گروهی آن پسندند
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س1:	با	سالم	و	سپاس	از	فرصتی	كه	برای	انجام	مصاحبه،	به	ما	داديد	لطفا	بيوگرافی	خود	را	به	
اختصار	برای	خوانندگان	بيان	فرماييد	.

ج1: بسم اهلل الرحمن الرحيم . با تشکر از كانون وكالی دادگستری رشت و دست اندركاران نشريه 
)راه وكالت( به عرض می رساند: اينجانب يوسف نوبخت، در دی ماه 1323 خورشيدی در شهر رشت 
متولد شدم. دوره ابتدايی تحصيلی را در دبستان راعی و سيکل اول متوسطه را در دبيرستان نوربخش 
و سيکل دوم را در دبيرستان فرهنگيان رشت در رشته ادبی گذراندم. سپس وارده دانشکده حقوق 
دانشگاه تهران شدم و بعد ازطی دوره ليسانس و انجام خدمت نظام در آزمون ورودی دادگستری 
در ارديبهشت سال 51 شركت نمودم و با پايان دوره كارآموزی، خدمت قضايی را به عنوان دادرس 
علی البدل دادگاه های بخش تهران آغاز كردم. سمت های قضايی بعدی اينجانب به ترتيب رييس شعبه 
34 دادگاه بخش تهران و رئيس شعبه 85 دادگاه شهرستان تهران و رئيس شعبه 30 دادگاه صلح تهران 
و معاونت رئيس كل و سرپرست دادگاه های حقوقی 2 تهران بوده است. در سمت اخير در طول 
سال های 62 تا 68 به منظور رايزنی و كنکاش در مسائل مهم حقوقی و ايجاد رويه قضايی واحد ميان 
دادگاه ها به تشکيل جلسات مستمر هفتگی با شركت همه قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مبادرت 
نمودم كه كتاب انديشه های قضايی اينجانب يادگار و محصول جلسات بحث و مشاوره حقوقی و 
علمی مذكور است و نيز به مدت پنج سال به عنوان مديركل دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی اشتغال داشته ام. در اين مدت كتاب نظريه های حقوقی در قلمرو پزشکی را تأليف 
نمودم . از سال 1366 هم زمان با اشتغاالت قضايی، در دانشکده علوم قضايی دادگستری و نيز مدرسه 

به	كوشش:	فوژان سيف- سعيد فهيم خواه

اين	شماره:	يوسف نوبخت

پيشکســوتان
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عالی قضايی قم و دانشکده ها و مراكز ديگر به تدريس دروس آيين دادرسی مدنی و حقوق مدنی و 
ادله اثبات دعوا پرداخته ام كه طول مدت تدريس، بالغ بر بيست سال بوده است. پس از بازنشستگی با 
لحاظ سوابق قضايی در مهرماه سال 74 از كانون وكالی دادگستری تهران پروانه وكالت دريافت و در 
دوره بيست ودوم انتخابات كانون وكالی مركز شركت نمودم و به عنوان عضو هيأت مديره انتخاب 
شدم و از سال 80 تا 82 عضويت در هيأت مديره كانون وكالی تهران را عهده دار بودم . در سال های 
پس از بازنشستگی نيز به دعوت آموزش قوه قضائيه مستمراً در جلسات بحث و مشاوره قضات 
مجتمع های قضايی تهران و همچنين برخی از شهرستان ها شركت داشته ام. در سال های اخير ثمره و 
حاصل تجربه های قضايی، وكالتی و تدريس را به صورت كتاب به رشته تحرير درآوردم. اين كتاب با 

عنوان »نگاهی به آيين دادرسی مدنی« جديداً چاپ و منتشر شده است.

س2:	می	دانيم	كه	شغل	قضاوت	و	وكالت	در	عين	ارتباط	تنگاتنگ	و	شايد	وابسته	ماهوی	با	يكديگر،	
هر	كدام	تابع	قواعد	و	اقتضائاتی	خاص	هستند،	نگاه	جناب	عالی	كه	هر	دو	عرصه	و	جايگاه	را	

تجربه	كرده	ايد،	به	وجوه	افتراق	و	اشتراك	
اين	مشاغل	چگونه	است	و	اصوالً	برای	
وصول	به	حق	كه	هدف	غائی	يک	وكيل	
و	قاضی	بايد	باشد،	شخصا	كدام	سمت	

را	ترجيح	می	دهيد؟
مشترک  اهداف  وكالت  و  قضاوت  ج2: 
از احقاق حق و  دارند كه عبارت است  
رفع ستم و تأمين عدالت از رهگذر احترام 
و اجرای دقيق قوانين موضوعه. دادرسی 
در رسيدگی به ادله طرفين در چهارچوب 
با  سپس  حق،  كشف  صدد  در  قانون 
شناخت آن و با صدور رأی به دنبال احقاق 
حق و مآالً اجرای عدالت است. وكيل نيز با 
تشخيص حقانيت موكل و دفاع از او هدف 
اجرای عدالت را تعقيب می كند. بنابراين 
قاضی و وكيل در مسير و هدف مشترک 
و مقدس تأمين عدالت قرار دارند. در اين 
راستا از ضروريات هر دو حرفه، عمل به 
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قانون و تقوای شغلی و برخورداری از دانش مربوطه است كه می توان اين خصائص را از وجوه 
اشتراک مشاغل مذكور برشمرد. ليکن شرايط ويژه هر يک از دو حرفه مقتضی تفاوت هايی در موقعيت 
و نحوه رفتار متصديان آن است. از جمله اين كه در بدايت امر و آغاز رسيدگی به پرونده، حقيقت قضيه 
بر قاضی پوشيده و مجهول است. او تالش می كند متعاقباً با رسيدگی به داليل به حقيقت امر دست يابد 
سپس بر اساس يافته خود رأی دهد و حال آن كه واقع امر از ابتدای رسيدگی برای وكيل محرز است 
و او با اطمينان به حقانيت موكل به دفاع از او قيام می كند. هر چند، وكيل نيز با پذيرش يا عدم پذيرش 
وكالت از موكل در بررسی موضوع و مدارک و داليل ابرازی او در واقع به قضاوت می پردازد و در 
صورت اقناع وجدانی نسبت به حقانيت مراجعه كننده قبول وكالت می كند. تفاوت ديگر اين كه بی 
طرفی نسبت به اصحاب دعوا از لوازم آداب قضا است در حالی كه رسالت و مساعی وكيل نقطه دفاع 
از حقوق يک طرف يعنی موكل است. تفاوت سوم اين كه نسبت به قاضی حقوقی اصوالً قاعده منع 
تحصيل دليل حاكم است ليکن وكيل می تواند برای استيفای حق موكل به تحصيل دليل مبادرت ورزد 
و به هرگونه ادله مؤثر تمسک جويد و آن را ارائه دهد. با اين همه به اقتضای اشتراک قداست اهداف 
هر دو حرفه به نظر می رسد قاضی و وكيل از جايگاه و منزلت رفيع و مساوی برخوردارند. خاصه 
اين كه بسياری از قضات سابق وكالی فعلی بوده و تداوم بخش رسالت احقاق حق به شمار می روند. 
وكيل، ياور قاضی در عبور از مرحله شک و مرحله احتمال و وصول به مرحله علم و يقين برای صدور 
رأی است. به خاطر دارم در دوران قضاوت نسبت به دعاوی و پرونده هايی كه با دخالت وكيل همراه 
بود اينجانب و همچنين بسياری از همکاران آسودگی  و آرامش بيشتری احساس می كرديم و چون 
قاضی و وكيل نسبت به استدالالت قانونی و زبان حقوقی تفاهم دارند. از اين رو اعتقاد داشته و دارم كه 
يکی از طرق اجرای صحيح قانون و مآالً برآورده شدن عدالت قضائی، تشکيل جلسات مشترک علمی 
نسبت به مسائل كلی حقوقی در كانون های وكال يا دادگستری ها با حضور وكال و قضات هر منطقه 
است بنابراين يادآور می شوم كه اينجانب از اشتغال به هر دو حرفه رضايت داشته و بدون ترجيح، 

نسبت به هر دو حرفه احساس احترام می كنم.

س3:	آيا	اجرای	قوانين	در	مورد	وكالء	و	قضات	يكسان	است	و	آيا	هر	دو	در	حوزه	ی	عمل	و	
انجام	وظيفه،	از	آزادی	عمل	واحدی	برخوردار	هستند؟

ج3: اقدامات قضات و همچنين وكالء در ايفای وظايف خود حسب مورد بايد در محدوده مقررات 
قانونی صورت پذيرد وگرنه از حيث انتظامی متخلف شناخته می شوند. شايد به نظر می رسد قضات 
از اختيارات بيشتری بهره ورند و محدوديت قانونی نسبت به آن ها كم تر است ليکن بايد توجه داشت 
كه اين اختيارات تنها در مقام رسيدگی به داليل طرفين برای كشف حقيقت و احراز واقع است  و به 
ساير موارد تسری ندارد مثاًل عدم رسيدگی به شکايت يا دعوايی كه به صورت قانونی اقامه شده يا 
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تجديدجلسه دادرسی بدون مجوز و توجيه قانونی و يا پرداختن به ادله غير مؤثر و اطاله دادرسی و 
صدور رأی بدون استدالل و مستند قانونی و ترتيب اثر ندادن به شهادت گواهان بدون دليل از مصاديق 
تخلف انتظامی دادرس است. كما اين كه پذيرش وكالت در دعاوی كه پيشرفت قانونی ندارد تخلف 
انتظامی محسوب می شود. بنابراين در ارزيابی وسيع مالحظه می شود قيود و محدوديت های قانونی 
فراوان هم بر قضات و هم بر وكال حکم فرما است و هيچ يک، از آزادی عمل مطلق برخوردار نيستند 

و اين محدوديت ها با مشاغل مذكور مالزمه دارد. از اين حيث موقعيت وكيل و قاضی مشابه است.

س4:	مشكالت	گريبان	گير	جامعه	وكالت،	برخی	درونی	و	برخی	بيرونی	است	مشكالت	درونی	
عمدتا	بر	می	گردد	به	رفتارهای	فردی	خارج	از	ضوابط	عده	ای	معدود	كه	راهكارهای	اصالح	و	
يا	مقابله	با	آن	البته	در	قوانين	و	مقررات	جاری	وكالت،	به	درستی	پيش	بينی	نشده	است.	ليكن	
مشكالت	بيرونی	كه	طی	چند	سال	اخير	نگرانی	و	دغدغه	ی	مستمر	وكال	را	به	همراه	داشته	و	مدت	
هاست	وكالت	مستقل	را	دچار	مخاطره	كرده	و	بر	سرنوشت	جامعه	وكالت	كشور	سايه	افكنده	
است،	اصرار	به	طرح	و	تصويب	قانونی	است	موسوم	به	)	اليحه	جامع	وكالت(	كه	پيش	نويس	آن	

را	قطعاً	مالحظه	فرموده	ايد،	عقيده	ی	جناب	عالی	در	اين	مورد	چيست؟
ج4: آن چه به عنوان مشکالت درونی جامعه وكالت گفته شد با توجه به اين كه ناظر به معدود وكالء 
است و اكثريت قاطع آنان از شرافت شغلی و فضايل اخالقی و صالحيت علمی برخوردارند به نظر 
می رسد هيأت مديره كانون ها می توانند با ابزار قانونی مشکالت معدود داخلی را مرتفع نمايند به طوری 
كه نگرانی برطرف شود. در خصوص اليحه جامعه وكالت مطلع هستم كه اخيراً قبل از مطرح شدن 
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اليجه مذكور در هيأت دولت از سوی اتحاديه كانون ها ديدگاه ها و پيشنهادهای اصالحی به صورت 
مکتوب به هيأت وزيران منعکس شده و هيأت دولت، در تصويب اليحه مذكور، اين نظريه های 
پيشنهادی از جمله تغيير در تركيب كميسيون موضوع ماده 33 اليحه را لحاظ نموده بطوری كه موجب 
رضايت نسبی پيشنهاد دهندگان گرديده است و چون محتمل است در كميسيون قضايی و در صحن 
مجلس در تصويب نهايی باز هم تغييرات و اصالحاتی صورت گيرد بنابراين داوری نسبت به اليحه 

مذكور موكول به طی مراحل بعدی و اصالحات نهايی است.

س5:	آيا	اصرار	مجموعه	ای	خارج	از	جمع	وكالء	برای	دخالت	در	سرنوشت	و	مقدرات	كانون	ها،	
جز	مخدوش	كردن	يا	زوال	استقالل	وكيل	و	اساساً	وكالت	در	جايگاه	دفاع،	توجيه	ديگری	دارد؟
ج5: اين كه اليحه فوق از طرف دولت برای تصويب به مجلس ارسال شده است به نظر می رسد 
مقتضی است هر يک از كانون ها و يا اتحاديه يا اعضاء كميسيون قضايی و ساير نمايندگان مجلس 
در خصوص موضوع رايزنی و اظهار نظر كارشناسانه نمايند كه حتی المقدور استقالل و اقتدار كانون 

محفوظ بماند.

س6:	بعد	از	تصويب	اليحه	ی	قانونی	استقالل	كانون	وكالء	در	سال	1334	و	سپس	قانون	كيفيت	
اخذ	پروانه	ی	وكالت	مصوب	1376	كه	هر	يک	)خصوصاً	قانون	اخير(	متضمن	پيش	بينی	مقرراتی	
در	مقام	نظارت	بر	عملكرد	وكالء	با	ضمانت	اجراهای	انتظامی	است،	آيا	به	عقيده	شما،	وضع	
مقرراتی	مشابه	عمدتاً	محدود	كننده	حوزه	ی	عملكرد	مستقل	وكيل	در	دادرسی	در	طرح	جديد	

)اليحه	ی	جامع	وكالت(	زايد	نيست؟
ج6: به نظر با همان قوانين و مقررات ياد شده سابق التصويب نيز بهبود و تعالی جامعه وكالت و انجام 

دادرسی صحيح امکان پذير است.

قوه	قضائيه	 ادغام	تشكيالت	مركز	مشاوره	 بينی	 پيش	 اين	اليحه	 مثبت	 نكته	 تنها	 س7:	شايد	
در	كانون	های	وكالء	باشد	كه	به	عنوان	تشكيالتی	موازی،	طی	چند	دوره،	به	صورت	جذب	
بی	ضابطه	ی	كثيری	از	فارغ	التحصيالن	حقوق	زير	چتر	حمايتی	قوه	ی	محترم	قضائيه	ايجاد	شده	

بود،	آيا	اين	طور	نيست؟
ج7: من هم معتقدم به جای دو جريان موازی، الزم است همه شاغلين حرفه شريف وكالت از هر حيث 

تحت نظارت و مديريت يک مركز يعنی كانون وكالء قرار بگيرند.

س8:	همان	طور	كه	مالحظه	فرموديد	اين	اليحه	همچنين	متضمن	نسخ	قانون،	وكالت	مصوب	
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1315،	اليحه	قانونی	استقالل	كانون	وكالء	مصوب	1334،	و	نيز	قانون	كيفيت	اخذ	پروانه	ی	
وكالت	مصوب	1376و...	است	در	صورتی	كه	محدوديت	های	پيش	بينی	شده	در	قانون	جديد	از	
چهارچوب	های	مقرر	در	قوانين	مذكور	فراتر	رفته	و	به	جای	گشايش	فضائی	برای	دادرسی	عادالنه	
كه	در	حقيقت	وظيفه	ی	هر	واضع	آينده	نگر	و	تعالی	پسندی	است،	در	واقع	رجعت	به	گذشته،	حتی	

به	سال	های	قبل	از	1315	است	آيا	غير	از	اين	است؟
ج8: چنان كه عرض شد از آن جا كه پيش بينی می شود محتماًل عالوه بر اصالحات به عمل آمده 
در هيأت دولت مقررات اليحه مورد بحث در مجلس نيز دستخوش اصالحات عديده قرار گيرد لذا 

قضاوت و تأييد يا عدم تأييد نسبت به آن منوط به مالحظه تغييرات و اصالحات نهايی است.

س9:	استاد!	به	عنوان	كالم	آخر،	به	اعتقاد	حضرت	عالی	راه	برون	رفت	از	وضعيت	نگران	كننده	ی	
ناشی	از	اليحه	در	دست	بررسی	فوق	چيست؟

ج9: در اين خصوص مذاكره اعضاء هيأت مديره كانون ها يا اتحاديه با نمايندگان مجلس خصوصًا 
با اعضاء كميسيون قضايی مجلس و ارائه ديدگاه ها و راه حل ها و استدالل ها و تعيين لزوم صيانت 

استقالل وكالء و كانون های وكالت را مفيد و مؤثر می دانم.

س10:	لطفا	خاطره	ای	از	دوران	فعاليت	خود	بيان	بفرماييد:
ج10: خاطره ای از دوران قضاوت و نيز خاطره ای از زمان عضويت در هيأت مديره كانون ذكر می كنم :
در زمان تصدی دادگاه پرونده ای برای مطالعه و صدور رأی به منزل بردم. حدود ساعت 10 شب 
مشغول مطالعه آن پرونده شدم به تصور اين كه ظرف يک دو ساعت كار پرونده تمام شود. وقتی از 
صدور رأی فراغت يافتم متوجه سپيده سحر شدم. معلوم شد تمام طول مدت شب تا سپيده صبح 
سرگرم آن پرونده بوده ام بدون آن كه گذشت زمان و سپری شدن ساعات شب را احساس كرده باشم.
خاطره ای از زمان عضويت در هيأت مديره كانون اين است كه به علت تهاجم اسرائيل به شهر 
جنين و قتل عام مردم آن ديار، هيأت مديره به انگيزه دفاع از حقوق بشر و در اقدامی انسان دوستانه و 
به سائقه رسالت وكيل در دفاع از مردم ستم ديده به اتفاق آراء تصميم گرفت بيانيه ای در محکوميت 
اسرائيل و حمايت از مظلومين جنين صادر نمايد و اين كار انجام پذيرفت و متن بيانيه توسط شادروان 

دكتر نور بها تهيه شد بيانيه با اين شعر مولوی آغاز گرديد :
جانم ملول گشت زفرعون و ظلم او      آن نور روی موسی عمرانم آرزوست

با تشكر مجدد و آروزی تندرستی برای شما و ساير پيشكسوتان.
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1 ـ بخشنامه شماره 100/254/9000 مورخه 94/1/5 از سوی رياست محترم قوه قضائيه به تمامی 
واحدهای قضايی و دادسراهای سراسر كشور ارسال شده است كه در آن اعالم شده است كه قيمت 
ديه كامله در ماه های غير حرام از ابتدای سال 94 مبلغ يک ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون ريال 

تعيين می گردد.
2ـ  قانون جامع حدنگار )كاداستر( در تاريخ 93/11/12 تصويب و در تاريخ 93/11/29 به تأييد 

شورای نگهبان رسيده و در تاريخ 93/12/19 انتشار يافته است.

متن	قانون	جامع	حدنگار:	
فصل	اول	ـ	تعاريف

ماده 1 ـ در اين قانون اصطالحات زير در معانی مشروح مربوط به كار می رود:
كه  است  زمين  قطعات  به  مربوط  اطالعات  شده  مرتب  فهرست  )كاداستر(:  حدنگار  ـ   1
مشخصه های زمين مانند اندازه، كاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و يا حقوقی به نقشه بزرگ مقياس 

صرفاً جهت اطالع

به كوشش: شاهين	نعمت	دوست	حقی
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اضافه شده است.
2 ـ حدنگاری )عمليات كاداستر(: مجموعه فعاليت های مرتبط با حدنگار )كاداستر( است كه 
شامل تهيه نقشه با استفاده از عکس ها و تصاوير زمينی، دريايی، هوايی، ماهواره ای، تبديل رقومی 
عکس ها و تصاوير، عمليات زمينی نقشه برداری، ويرايش و تکميل نقشه های زمينی و تطبيق نقشه 
با وضعيت واقعی و موجود امالک و اضافه كردن كليه اطالعات ثبتی، حقوقی و توصيفی و كنترل 

نهائی و به روزرسانی آن می باشد.
3 ـ نظام جامع: نظام جامع اطالعات امالک و حدنگار )كاداستر( كشور و سامانه اطالعات 
رايانه ای مکان محوری است كه كليه اطالعات حدنگاری از جمله اطالعات نقشه ها و اسناد مالکيت 
حدنگار و ساير اطالعات ثبتی، حقوقی و توصيفی كليه امالک و عارضه های طبيعی كشور در آن 

ثبت می شود.
4 ـ نقشه حدنگار: نقشه ای است كه براساس حدنگاری تهيه می شود.

5 ـ سند مالکيت حدنگار: سند مالکيتی است كه براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهيه 
می شود.

6 ـ دستگاه ها: كليه دستگاه های اجرائی موضوع ماده )5( قانون مديريت خدمات كشوری و 
دستگاه های موضوع مواد )2(، )3(، )4( و )5( قانون محاسبات عمومی كشور

7 ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
8 ـ منطقه: حوزه ثبتی است كه به تشخيص سازمان در آن حدنگاری اجراء شده يا می شود.

9 ـ مركز داده: مركز ملی داده های ثبتی موضوع بند )م( ماده )211( قانون برنامه پنجساله پنجم 
توسعه جمهوری اسالمی ايران است. 

فصل	دوم	ـ	وظايف	سازمان	و	ساير	دستگاه	ها
ماده 2 ـ سازمان، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکيت حدنگار، ايجاد و بهره برداری نظام 

جامع و ساير تکاليف مندرج در اين قانون است. 
قانون  اين  تاريخ الزم االجراء شدن  از  سال  پنج  مدت  است ظرف  مکلف  سازمان  ـ  ماده 3 
حدنگاری را به نحوی به انجام برساند كه موقعيت و حدود كليه امالک و اراضی داخل محدوده 
مرزهای جغرافيايی كشور اعم از دولتی و غيردولتی و همچنين موقعيت و حدود كليه كوه ها، مراتع، 
جنگل ها، درياها، درياچه ها، تاالب ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسيل های داير و متروكه و جزاير 
كشور، مشخص و تثبيت شود و امکان بهره برداری از نقشه ها و ساير اطالعات توصيفی و ثبتی 
كليه امالک و اراضی كشور، به صورت نقشه و اسناد مالکيت حدنگار در نظام جامع ميسر گردد، به 

گونه ای كه هيچ نقطه ای از كشور بدون نقشه و اسناد مالکيت حدنگار نباشد. 



266

سال پنجم . شماره دهم . پاییز و زمستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

تبصره ـ كليه دستگاه ها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری می باشند. 
ماده 4ـ  سازمان مکلف است ظرف مدت مذكور در ماده )3(، نظام جامع را به نحوی ايجاد كند 
و مورد بهره برداری قرار دهد كه عالوه بر اطالعات نقشه ها و اسناد مالکيت حدنگار، دربرگيرنده 
اطالعات مربوط به پالک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقيق پستی آن، شناسه )كد( انحصاری ملک، 
يا  و  اقامتگاه  پستی  دقيق  آدرس  و  ملی  شناسه  يا  ملی  كد  و  مالکان  يا  مالک  كامل  مشخصات 
محل سکونت آنها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گيرندگان ملک و محدوديت ها و 

ممنوعيت های آن باشد. 
ماده 5 ـ سازمان مکلف است كليه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر امالک موضوع اين 
قانون اعم از تغييرات، انتقاالت، تعهدات، معامالت اعم از قطعی، شرطی و معامالت ديگر، تجميع، 
افراز، تفکيک، اصالحات و غيره را كه به صورت رسمی انجام می شوند در نظام جامع به طور آنی 
ثبت كند و پس از تکميل و بهره برداری از نظام جامع، كليه استعالمات ثبتی را به صورت آنی و 

الکترونيک پاسخ دهد. 
ماده 6 ـ سازمان مکلف به تجهيز كليه ادارات ثبت كشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام 

جامع و افزايش قابليت های آنها با رعايت معيارها و استانداردهای فنی الزم است. 
ماده 7 ـ سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و امالک و قانون دفاتر اسناد 
رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونيک و به نحوی كه صحت، تماميت، اعتبار و 
انکارناپذيری آن تأمين شده باشد؛ در زيرمجموعه مركز داده ها، نظام جامع و سامانه های مرتبط، 
ساماندهی و ايجاد كند. همچنين سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های 
مرتبط مذكور و بهره برداری از آنها را به نحوی كه امکان ثبت برخط )آن الين( اسناد و معامالت و 
پاسخ آنی و الکترونيک به استعالمات ثبتی ايجاد شود؛ فراهم كند. با ايجاد دفاتر الکترونيک مذكور، 

ثبت در دفاتر دست نويس منتفی و دفاتر الکترونيک جايگزين دفاتر موجود می شود. 
تبصره 1 ـ سازمان مکلف است در راستای الکترونيک كردن دفتر ثبت اسناد رسمی، به نحوی 
برنامه ريزی كند كه دفاتر اسناد رسمی، نسخه الکترونيک پشتيبان و غيرقابل تغيير كليه اسنادی را 
كه به وسيله سردفتر از طريق سامانه الکترونيک سازمان تنظيم می شود؛ بايگانی كنند. همچنين دفاتر 
اسناد رسمی مکلفند از كليه اسنادی كه در سامانه الکترونيک سازمان تنظيم می شود نسخه ای چاپی 

با امضای شخص يا اشخاص ذی ربط به عنوان پشتيبان تهيه و بايگانی كنند. 
تبصره 2 ـ ادارات ثبت اسناد و امالک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکيت حدنگار صادر 

شده را به عنوان پشتيبان نگهداری نمايند. 
ماده 8ـ  سازمان مکلف است از توانمندی های سازمان نقشه برداری كشور و سازمان جغرافيايی 
نيروهای مسلح و ساير بخش های دولتی و غيردولتی به منظور تأمين عکس ها و تصاوير هوايی و 
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زمينی و يا ماهواره ای و تأمين نقشه و ساير اطالعات مکانی و توصيفی مرتبط استفاده نمايد. 
ماده 9ـ  كليه دستگاه ها مکلفند تمام مستندات و اطالعات توصيفی امالک متعلق به خود يا تحت 
اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، كاربری، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافيايی امالک 
مذكور را با رعايت جنبه های امنيتی حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ الزم االجراء شدن اين 

قانون تهيه نموده و جهت صدور سند مالکيت حدنگار در اختيار سازمان قرار دهند. 
تبصره ـ آيين نامه اجرائی مربوط به مصاديق جنبه های امنيتی ظرف مدت شش ماه از تاريخ 
مسلح،  نيروهای  پشتيبانی  و  دفاع  كشور،  اطالعات،  وزارتخانه های  توسط  قانون  اين  تصويب 
دادگستری و سازمان ثبت اسناد و امالک كشور تهيه می شود و به تصويب هيأت وزيران می رسد. 

ماده 10ـ  سازمان نقشه برداری كشور و سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح مکلفند حسب مورد 
با رعايت مصالح امنيتی و نظامی در حدی كه به آمادگی رزمی نيروهای مسلح آسيب وارد نکند بنا 

به درخواست سازمان، نقشه های مورد نياز را تهيه و تحويل نمايند. 
تبصره ـ سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح مکلف است عکس ها و نقشه های امالک و اماكن 
نيروهای مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و امالک كشور تهيه نمايد. انتشار 

اطالعات نظامی و امنيتی در نقشه های ثبتی بدون موافقت مراجع ذی ربط ممنوع است. 

فصل	سوم	ـ	حدنگاری	و	نحوه	صدور	اسناد	مالكيت	حدنگار
ماده 11ـ  سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از الزم االجراء شدن اين قانون كليه اسناد 
مالکيت دفترچه ای را به اسناد مالکيت حدنگار تبديل كند. برای اين منظور كليه دارندگان اسناد 
مالکيت دفترچه ای اعم از دستگاه ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی كه در هر 

منطقه به وسيله سازمان اعالم می شود؛ سند خود را به سازمان ارائه كنند. 
تبصره ـ پس از اتمام مهلت پنج ساله مذكور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به 

تعويض اسناد مالکيت دفترچه ای می باشد. 
ماده 12 ـ چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکيت به نام متقاضی باشد و اطالعات مندرج در 
درخواست و اسناد پيوست آن، با اطالعات نظام جامع يکسان بوده و مغايرتی نداشته و درخواست 
معارضی نيز در مالکيت و يا حدود اربعه يا حقوق متعلق به ملک، از سوی غير، واصل نشده باشد، 

سند مالکيت حدنگار برای آن ملک صادر می شود. 
ماده 13 ـ در مواردی كه اسناد مالکيت موجود با اطالعات و نقشه های حدنگار مغايرت داشته 
و اين امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هيأت نظارت ثبت 
استان )موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و امالک( با رعايت موازين قانونی و با أخذ توضيح از 
ذی نفع و دستگاه های اجرائی ذی ربط و مجری طرح حدنگار )كاداستر( در شهرستان مربوط، نسبت 
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به موضوع رسيدگی و مبادرت به صدور رأی می نمايد. رأی صادر شده قطعی است. 
تبصره 1 ـ در صورتی كه مغايرت مذكور در اين ماده موجب كاهش حقوق صاحب سند شود 

و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده )12( عمل می شود. 
تبصره 2 ـ در استان هايی كه ايجاد شعبه يا شعب ديگر از هيأت نظارت ثبت استان ضرورت 
داشته باشد رئيس سازمان، آن شعبه يا شعب را با همان تركيب اعضاء و اختيارات تأسيس می كند. 
همچنين در صورت ضرورت با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب رئيس قوه قضائيه شعبه يا شعب 
ديگری از شورای عالی ثبت با همان تركيب اعضاء و اختيارات ايجاد می شود و يکی از مديران كل 
مسلط به امور ثبتی با حکم رئيس سازمان جايگزين معاون امالک يا اسناد سازمان در شعب جديد 

آن شورا می گردد. 
ماده 14 ـ هرگاه بين مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق امالک مندرج در سند 
اختالف باشد، در صورتی كه با يکديگر به صورت رسمی مصالحه كنند، می توانند درخواست 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم نمايند. اداره مذكور پس از تنظيم صورت مجلس 

اصالحی مکلف به ثبت اصالحات در نظام جامع و صدور اسناد جديد است. 
تبصره 1ـ  در مواردی كه بين مالکان، محجور يا ورشکسته ای باشد تنظيم صورتمجلس اصالحی، 

ثبت در نظام جامع و صدور سند جديد منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است. 
تبصره 2ـ  در صورتی كه ملک ثبت شده در بازداشت يا رهن بوده يا ممنوع المعامله باشد اجرای 

حکم اين ماده منوط به موافقت رسمی ذی نفع است. 
تبصره 3 ـ در مواردی كه برای ملک، معارضی وجود داشته يا بين مالکان مجاور در مورد 
مساحت، حدود و حقوق امالک اختالف باشد و با يکديگر به توافق نرسند، صدور سند مالکيت 

حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می شود. 

فصل	چهارم	ـ	موارد	متفرقه
ماده 15ـ  سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه های حدنگار را در قبال وصول هزينه مطابق 

تعرفه قانونی به مالک يا قائم مقام وی يا دستگاه های اجرائی ذی ربط ارائه كند. 
ماده 16 ـ سازمان مکلف است در راستای اجرای وظايف محوله در اين قانون اقدام به اصالح 
ساختار و جذب نيروی انسانی مورد نياز در چهارچوب قوانين نمايد و كليه ادارات ثبت را به 

فناوری نظام جامع مجهز كند. 
ماده 17 ـ اين قانون از تاريخ 1/ 1/ 1394 الزم االجراء است و صددرصد )100%( درآمد ناشی 
از اجرای آن جهت تأمين هزينه های ناشی از اجرای تکاليف مقرر در قانون با ايجاد رديف خاص 

به سازمان اختصاص می يابد. 
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ماده 18 ـ سازمان موظف است ساالنه گزارش عملکرد خود را در اجرای اين قانون به مجلس 
شورای اسالمی ارائه كند. 

اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از الزم االجراء شدن  ماده 19 ـ آيين نامه اجرائی 
آن، توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری تهيه می شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه 

می رسد. 
ماده 20 ـ از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون ماده )156( قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 

18/ 10/ 1351 و تبصره های آن نسخ می شود. 
قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و يازده تبصره در جلسه علنی روز يکشنبه مورخ دوازدهم 
بهمن ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شورای اسالمی تصويب شد و در تاريخ 1393/11/29 

به تأييد شورای نگهبان رسيد.
3 ـ قانون آئين دادرسی كيفری در تاريخ 92/12/4 به تصويب مجلس شورای اسالمی و در 
تاريخ 93/12/26 به تأييد شورای نگهبان رسيده و در تاريخ 93/2/3 انتشار يافت و علی رغم طی 
شدن تمامی مراحل قانونی جهت اجرايی شدن و به كارگيری در محاكم، حتی االن اجرای آن در 

هاله ای از ابهام قرار دارد؟!

نظريه	های	مشورتی	اداره	كل	قوه	قضائيه
1	ـ	نظريه	شماره	2326/93/7	مورخه	-/1393/9

سؤال: با توجه به اين كه كليه جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 
احصاء گرديده علت وضع ماده 103 قانون مذكور چه بود؟ آيا ايجاد مزاحمت تلفنی مصداق ماده 

103 می باشد؟
2ـ  فردی در شهر »الف« به شهر »ب« زنگ می زند و به دروغ خود را كارمند دادگستری معرفی 
می كند در صورت طرح شکايت عليه نامبرده آيا دادسرای شهر »الف« صالح به رسيدگی است يا 

»ب«؟
3 ـ در صورت ارسال پيامک حاوی توهين و افتراء از طريق تلفن همراه از شهر »الف« به 
شهر »ب« آيا شهر مبدأ صالح به رسيدگی است يا مقصد؟ )آرای وحدت رويه صرفاً در خصوص 

مزاحمت تلفنی محل مقصد را صالح اعالم نموده است(.
4ـ  چنانچه مادری قيم فرزند خردسال خود شود آيا بعد از طرح شکايت می تواند اعالم رضايت 

كند يا حضور پدر و اعالم رضايت ولی ضروری است. 
نظريه: با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 اصل بر غيرقابل گذشت 
بودن جرائم است و جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون فوق الذكر احصاء شده است و جرم 
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موضوع ماده 641 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 از جمله آنها نيست و در نتيجه قابل گذشت 
نمی باشد، زيرا قانون گذار كه در مقام بيان جرائم قابل گذشت بوده مع الوصف جرم مزاحمت تلفنی 
را قابل گذشت ندانسته است. بديهی است قسمت اخير ماده 103 قانون مجازات اسالمی مصوب 

1392 ناظر بر جرائم منصوص در شرع نظير قصاص و قذف می باشد.
2 و 3 شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ يا رسيدن اعمال موضوع جرم به مخاطب 
است و اين بخش از عنصر مادی جرم در محل اقامت بزه ديده محقق می شود لذا اين محل، محل 

وقوع جرم محسوب می شود.
4ـ  قيم موقت كه در اجرای ماده 72 قانون آئين دادرسی كيفری منصوب می گردد اختيارات عام 

و كل ولی را ندارد و لذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغير را ندارد.

2	ـ	نظريه	شماره	2322/93/7	مورخه	93/9/25	
سؤال: چنانچه شخصی به ايفای تعهدات اعم از مالی و غير مالی محکوم گرديده باشد مشمول ماده 

4 قانون اجرای احکام مدنی می باشد يا خير؟ 
نظريه: به طور كلی با توجه داشت با عنايت به ماده 4 قانون اجرای احکم مدنی، اجرای حکم با 
صدور اجرائيه به عمل می آيد مگر آنکه در قانون ترتيب ديگری مقرر شده باشد و هرگاه موضوع 
حکم مستلزم انجام عملی از ناحيه محکوم عليه نيز باشد علی االصول نيازمند صدور اجرائيه است.

3	ـ	نظريه	شماره	2311/93/7	مورخه	93/9/24	
سؤال: پس از صدور گواهی حصر وراثت از سوی قاضی شورای حل اختالف، عده ای مدعی 
وراثت خود نسبت به متوفاتی كه گواهی حصر وراثت او صادر شده می باشند. در اين فرض، 

تقاضای متقاضی چگونه مقتضی اجابت است و راهکار قانونی جهت حل موضوع چيست؟
نظريه: اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل اختالف در همان 
شورای صادركننده گواهی بايستی مورد رسيدگی قرار گيرد. النهايه رأی صادر شده از سوی قاضی 
شورا در اين خصوص طبق ماده 31 قانون ياد شده قابل تجديدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه 

قضايی است.

4	ـ	نظريه:	1704/92/7	مورخه	1392/9/3	
به  پرونده های مربوط  اقدام دادسرا در مورد  نظر آن مرجع محترم را در خصوص نحوه  سؤال: 
حوادث رانندگی كه مقصر حادثه متواری بوده و يا شناسايی نگرديده است، اعالم فرماييد. توضيح 
اين كه در اين خصوص دو نظر بين همکاران وجود دارد. تعدادی از قضات محترم معتقدند در 



271

سال پنجم . شماره دهم . پاییز و زمستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

اين گونه موارد مصدوم يا اولياء دم با اخذ گواهی از دادسرا مبنی بر عدم امکان شناسايی و يا 
دستگيری متهم می بايست جهت مطالبه ديه مبادرت به تقديم دادخواست به طرفيت صندوق تأمين 
خسارت های بدنی موضوع ماده 10 قانون بيمه اجباری دارندگان وسايل نقليه در مقابل شخص 
ثالث در دادگاه حقوقی نمايند و پرونده مطروحه در دادسرا نيز تا شناسايی و يا دستگيری مقصر 
حادثه مفتوح باشد. نظر دوم آن است كه در اين خصوص دادسرا مکلف است با تهيه گزارش از 
روند تحقيقات و اقدامات انجام شده و تأكيد بر عدم شناسايی و دسترسی به مقصر حادثه به لحاظ 
اين كه امکان صدور هيچ گونه قرار نهايی خصوصاً در مواردی كه مقصرحادثه شناسايی نگرديده 
است وجود ندارد، با ارسال پرونده به دادگاه جزايی صدور حکم بر محکوميت صندوق مارالذكر را 
درخواست نمايد و دادگاه جزايی نيز با دعوت از نماينده صندوق بدون نياز به تقديم دادخواست از 

ناحيه مصدوم يا اولياء دم به موضوع مطالبه ديه رسيدگی و اتخاذ تصميم نمايد.
نظريه: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غيرعمدی راننده مقصر ناشناس متواری 
گردد مطابق ماده 10 قانون اصالح بيمه اجباری سال 1387 پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به 
عهده صندوق تأمين خسارت های بدنی است كه اشخاص ثالث زيان ديده مستنداً به ماده 14 همان 
قانون حق دارند با ارائه مدارک الزم از جمله گزارش افسر كاردان تصادفات راهنمايی و رانندگی يا 
پليس راه برای دريافت خسارت مستقيماً به صندوق مذكور مراجعه نمايند و نيازی به صدور حکم 
دادگاه ندارد. دادسرا يا دادگاه می توانند زيان ديده يا اولياء دم را جهت دريافت ديه به صندوق ياد 
شده داللت نمايند و در اين خصوص دادسرا به غير از اين، تکليف ديگری ندارد؛ اما در رابطه با 
جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگيری متهم، پرونده در دادسرا متفوح می ماند و صدور قرار منع 

تعقيب به علت ناشناس بودن راننده مقصر وجه قانونی ندارد.

5	ـ	نظريه	1755/92/7	مورخه	1392/9/10	
سؤال: 1ـ آيا بررسی اين كه مال از جمله مستثنيات دين می باشد يا خير، تکليف مرجع قضايی است 

و يا اين كه تا قبل از ايراد از سوی محکوم عليه اجرای احکام تکليفی به بررسی ندارد؟
2 ـ چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزايده، محکوم عليه غايب و غيرمطلع 
مراجعه كند، حق اعتراض به فرآيند اجرای احکام را دارد يا خير؟ چنانچه احراز شود كه مال از 

جمله مستثنيات است، اجرای احکام و يا قاضی چه تصميمی بايد بگيرد؟
نظريه: مستثنيات دين به شرح بندهای »الف« تا »و« ماده 524 قانون آيين دادرسی دادگا ه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی احصاء گرديده است. با توجه به اطالق ماده 523 همان قانون، 
اجرای رأی از مستثنيات دين اموال محکوم عليه ممنوع است، چه آنکه محکوم عليه مراتب مستثنيات 
دين بودن مال مذكور را اعالم كرده باشد، چه نکرده باشد. تشخيص مستثنيات دين و اعمال مقررات 
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مربوطه به عهده قاضی رسيدگی كننده است و منوط به تقاضای محکوم عليه نيست. شايان ذكر است 
چنانچه متعاقباً نيز قاضی متوجه توقيف اشتباهی مستثنيات دين شده باشد، بايد از آن رفع توقيف 

كند.

6	ـ	نظريه:	1775/92/7	مورخه	1392/9/12	
سؤال: پس از صدور قرار تأمين خواسته و انجام اقدام اجرايی مربوط و توقيف پالک ثبتی متعلق 
به خوانده، خواهان طرح دعوای ماهيتی نمی نمايد و خوانده نيز با توجه به تبانی قبلی با خواهان 
جهت رفع اثر از قرار تأمين اقدامی نمی كند. محکوم له ديگر در پرونده اجرايی ديگری، با توجه به 
بازداشت قبلی آن پالک، جهت وصول به حق قانونی خود نمی تواند هيچ اقدامی به عمل آورد. در 
چنين فرضی، آيا محکوم له موصوف می تواند تقاضای رفع اثر از تأمين اوليه را كه بر مبنای تبانی 

احتمالی ميان طرفين اين پرونده صادر شده، بنمايد؟
نظريه: در فرضی كه خواهان قبل از اقامه دعوی به تجويز ماده 112 قانون آئين دادرسی در امور 
مدنی درخواست تأمين خواسته نموده و با صدور قرار تأمين خواسته و علی رغم انقضاء مهلت ده 
روزه اقدام به تقديم دادخواست ننموده و خوانده نيز درخواست لغو قرار تأمين خواسته را نمی نمايد، 
اشخاص ثالثی كه قرار مذكور مخل حقوق آن ها شده نظير طلبکاران خوانده حق شکايت و اعتراض 
به قرار مذكور را با توجه به اطالق ماده 418 قانون آيين دادرسی مدنی دارند و دادگاه صادركننده 
قرار در اين قبيل موارد بدون رعايت تشريفات دادرسی نسبت به موضوع رسيدگی و اتخاذ تصميم 

می كند.

7	ـ	نظريه	1778/92/7	مورخه	1392/9/12	
سؤال: در حادثه رانندگی يک نفر خانم كشته می شود. مقصر حادثه )بيمه  گذار( به پرداخت نصف 
ديه مرد مسلمان محکوم و شركت بيمه گر نسبت به پرداخت ديه ی مقرر )نصف ديه مذكور( تا 
سقف تعهد قراردادی كه به ميزان نصف ديه مرد مسلمان بوده است، پرداخت می كند. اولياء دم 
متوفيه نسبت به نصف ديگر ديه به علت تخطی بيمه گذار و بيمه  گر از انجام تکليف قانونی به 
خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا می كند آيا دعوای مذكور متوجه خواندگان می باشد و قابليت 

استماع دارد؟
نظريه: ديه زن متوفی بايد مطابق تبصره 2 ماده 4 قانون اصالح قانون بيمه اجباری مسئوليت 
دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 و تصويب نامه پرداخت 
نقليه موتوری زمينی مصوب  بيمه وسايل  خسارات بدنی بدون لحاظ جنسيت طبق تعرفه حق 
1387/3/29 هيأت وزيران، پرداخت شود. بنابراين شركت بيمه مکلف است ديه زن متوفی را به 
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اندازه ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت نمايد، در غير اين صورت دعوای مطالبه الباقی 
از بيمه گر قابل استماع است ضمن آنکه تخلف بيمه	گر وفق ماده 28 قانون فوق الذكر دارای ضمانت 

اجرای جريمه و يا حتی لغو پروانه توسط بيمه مركزی ايران می باشد.

آرای	وحدت	رويه	
1	ـ	رأی	وحدت	رويه	شماره	732	مورخه	93/3/21	

رأی وحدت رويه 732 مورخه 93/3/21 در خصوص مرجع صالح به رسيدگی جهت تعيين تاريخ 
واقعه فوت و يا صدور گواهی فوت مطابق ماده 956 قانون مدنی اهليت برای دارا بودن حقوق با 
زنده متولد شدن انسان، شروع و با مرگ او تمام می		شود. لذا در صورت نامعلوم بودن تاريخ واقعه 
فوت يا ادعای خالف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهليت و 
حقوق قانونی و وراثت، تعيين يا تغيير آن محتاج به رسيدگی قضايی و احراز واقع است و اين امر از 
صالحيت هيأت حل اختالف موضوع ماده سوم اصالحی قانون ثبت احوال خارج و در صالحيت 
دستگاه	های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم ديوان عالی كشور كه با اين نظر 
انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومی ديوان عالی كشور صحيح و قانونی و مورد تأييد 
است. اين رأی به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسی دادگاه	های عمومی و انقالب در امور كيفری 

مصوب 78/6/28 برای دادگاه ها و شعب ديوان عالی كشور در موارد مشابه الزم االتباع است.

2	ـ	رأی	وحدت	رويه	شماره	733	مورخه	93/9/26	
رأی وحدت رويه 733 در تاريخ 1393/9/26 موضوع نحوه پرداخت غرامت بايع به مشتری در 
صورتی كه مبيع مستحق للغير می	باشد به موجب ماده 365 قانون مدنی، بيع فاسد اثری در تملک 
ندارد. يعنی مبيع و ثمن كماكان در مالکيت بايع و مشتری باقی می	ماند و حسب مواد 390 و 391 
قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كاًل يا جزئاً مستحق للغير درآيد بايع ضامن است و بايد 
ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری 
نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت كاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه 
به اطالق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بايع قانوناً ملزم به جبران آن است. بنابراين دادنامه 
شماره 360 مورخه 1389/3/31 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربی درحدی كه 
با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانونی تشخيص می	گردد. اين رأی طبق ماده 270 
قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای 

شعب ديوان عالی كشور و دادگاه ها الزم االتباع است.
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3	ـ	رأی	وحدت	رويه	شماره	734	مورخه	1393/7/22
دارندگان وسايل  اجباری مسئوليت مدنی  بيمه  قانون  قانون اصالح  ماده 10  برابر  اين كه  به  نظر 
نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 فلسفه تشکيل )صندوق تأمين 
وارد شده  كه خسارت های  است  رانندگی  زيان ديدگان حوادث  از  بدنی( حمايت  خسارت های 
به آن ها از سوی شركت های بيمه قابل پرداخت نيست و با عنايت به اين كه از مقررات قانون و 
آئين نامه اجرايی آن در خصوص نحوه مراجعه زيان ديدگان به صندوق برای دريافت خسارت چنين 
استفاده می	شود كه نظر قانونگذار تسريع و تسهيل در پرداخت خسارت به آنان بوده است. بنابراين 
در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زيان ديده، دادگاه عمومی جزايی صالح به 
رسيدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعايت تشريفات مقرر برای دعاوی حقوقی 
در اين موارد ضرورت ندارد. بديهی است در صورت پرداخت خسارت نيز اقدامات قضائی برای 
تعقيب و شناسايی راننده مقصر بايد ادامه يابد. بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان 
خوزستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانونی تشخيص می شود. اين رأی 
طبق ماده 270 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری در موارد مشابه برای 

شعب ديوان عالی كشور و دادگاهها الزم االتباع است.

4	ـ	رأی	وحدت	رويه	شماره	735	مورخه	1393/8/20	
از رسيدگی صادر  امتناع  قرار  از جهات رد  به سبب وجود يکی  دادگاه  دادرس  مواردی كه  در 
می نمايد و به علت نبودن دادرس و يا شعبه ديگر، پرونده به نزديک ترين دادگاه هم عرض ارجاع 
می گردد، تغيير دادرس صادركننده قرار امتناع از رسيدگی با توجه به مالک ماده 26 قانون آئين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رويه شماره 33 مورخه 
1352/3/30 هيأت عمومی ديوان عالی كشور نافی صالحيت دادگاه مرجوع اليه نخواهد بود. براين 
با قانون  اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل به اكثريت آراء صحيح و منطبق 
تشخيص می گردد. اين رأی بر طبق ماده 270 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 

امور كيفری و در موارد مشابه برای شعب ديوان عالی كشور و دادگاه ها الزم االتباع می باشد.

5	ـ	رأی	وحدت	رويه	شماره	736	مورخه	1393/9/4	
نظر به اين كه در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب 92/10/3 مجلس شورای اسالمی 
عبارت )مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتی( به قرينه جمله بعد آن با اين عبارت )ساير 
پرونده های قاچاق كاال و ارز تخلف محسوب و رسيدگی به آن در صالحيت سازمان تعزيرات 
حکومی است( معطوف به قاچاق كاال و ارز و منصرف از قاچاق كاالهای ممنوع است. بنابراين 
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رسيدگی به بزه قاچاق كاالهای ممنوع همانند رسيدگی به بزه قاچاق كاال و ارز سازمان يافته و 
حرفه ای و بزه قاچاق كاال و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صالحيت 
دادسرا و دادگاه انقالب است بر اين اساس آراء شعب يازدهم و چهاردهم ديوان عالی كشور كه 
با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانونی تشخيص می گردد. اين رأی طبق ماده 270 
قانون آئين دادرسی دادگاه  های عمومی و انقالب در امور كيفری در موارد مشابه برای شعب ديوان 

عالی كشور و دادگاه ها الزم االتباع است.

6	ـ	رأی	وحدت	رويه	شماره	737	مورخه	1393/9/11	
به  با توجه  بند »ب« ماده 10 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1  اين كه مقررات  به  نظر 
عبارت صدر ماده از جرائم حدود و قصاص انصراف دارد و اختيارات پيش بينی شده برای قاضی 
اجرای احکام در مورد درخواست اصالح حکم و يا حق مراجعه محکوم عليه به دادگاه برای تخفيف 
مجازات به نحوی كه در بند مذكور مقرر شده است با بند 7 ماده 272 قانون آئين دادرسی دادگاه 
عمومی و انقالب در امور كيفری مغايرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص 
نفس كه سن آنان در زمان ارتکاب جرم كمتر از هيجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکوميت 
آنان قبل از الزم االجرا شدن قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1 صادر شده، چنانچه مدعی 
مشمول شرايط مقرر در ماده 91 اين قانون باشند به لحاظ اين كه تبديل و تغيير مجازات به ترتيب 
مذكور در اين ماده مآالً تخفيف مجازات و تعيين كيفر مساعدتر به حال متهم به شمار می آيد، 
می توانند براساس بند 7 ماده 272 قانون آئين دادرسی مذكور در فوق درخواست اعاده دادرسی 
نمايند. بنا به مراتب رأی شعبه سی و پنجم ديوان عالی كشور در حدی كه با اين نظر انطباق دارد به 
اكثريت آراء صحيح تشخيص می گردد. اين رأی طبق ماده 270 قانون آئين دادرسی دادگاه عمومی 
و انقالب در امور كيفری در موارد مشابه برای شعب ديوان عالی كشور و دادگاه الزم االتباع است.

7	ـ	رأی	وحدت	رويه	شماره	738	مورخه	1393/10/30	
نظر به اين كه قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصالحيه آن مصوب 1389 
حکم خاص در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراين ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 با توجه به آمره بودن آن، در جرايم مواد مخدر نيز حاكم بوده و در تعيين مجازات برای 
مرتکبين اين گونه جرايم، در صورت تعدد بزه های ارتکابی الزم الرعايه است. براين اساس آراء 
دادگاه های انقالب اراک، مشهد و همدان كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و قانونی 
تشخيص می گردد. اين رأی طبق ماده 270 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 

كيفری برای دادگاه ها الزم االتباع است.
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در آخرين روزهای چاپ اين شماره ، باخبر شديم سه تن از همکاران محترم؛ 
جنابان آقايان سيد	حسن	جواديان	حسينی، ميرابوطالب	رضوی	نژاد	و منوچهر	

خمامی	زاده	دعوت حق را لبيک گفتند.
 ضمن عرض تسليت به بازماندگان محترم و همکاران ارجمند، برای عزيزان از 

دست رفته آمرزش ابدی مسئلت داريم.

تسليت

منوچهر	خمامی	زادهسيد	حسن	جواديان	حسينی مير	ابوطالب	رضوی	نژاد


