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نورا	احسانگر*

حدفاصل دسته اموال و قراردادها در حقوق بين الملل خصوصی

-	دانشجوی	كارشناسی	ارشد	حقوق	خصوصی	دانشگاه	گيالن-كارآموز	وكالت

در  ارتباطی  دسته های  از  يکی 
دسته  خصوصی،  بين الملل  حقوق 
قانون  تابع  اصوالً  كه  است  اموال 
آن جا  در  مال  كه  می باشد  كشوری 
به  طرف  يک  از  اموال  است.  واقع 
از طرف  و  غيرمادی  و  مادی  اموال 
غيرمنقول  و  منقول  اموال  به  ديگر 
به  هريک  كه  شده اند  تقسيم 
شاخه های متعددی تقسيم می شوند. 

محل  قانون  تابع  اصوالً  قراردادها 
وقوع آن می باشند. تنوع در موضوع 
قراردادها سبب شده مرز اعمال دو 
قاعده حل تعارض راجع به اموال و 
قراردادها روشن نباشد. در اين گونه 
موارد بايد بين اموال و خود قرارداد 
قائل به تفکيک شد. شرايط صحت 
تابع  را  رضا  و  قصد  مانند  قرارداد 
قانون محل وقوع قرار داد و اين كه 

چنين مالی با اين قرارداد قابليت نقل 
چگونه  آن  شرايط  و  دارد  انتقال  و 
است را بايد تابع قانون محل وقوع 
مال دانست. اين امر به علت ارتباطی 
قلمرو  در  واقع  اموال  بين  كه  است 
داخلی  نظم  با  كشور  يک  حاكميت 

آن وجود دارد. 
دسته  اموال،  دسته  واژه:  كليد 
قراردادها، اموال مادی، اموال غيرمادی

قوانين  تعارض  شيوه ی  اعمال 
اساس  بر  صالح  قانون  تعيين  برای 
قضيه  صورت  در  موجود  عاملی 
معين  با كشوری  را  آن  رابطه ی  كه 
مشخص می سازد صورت می گيرد. 
ارتباط  يا عامل  اين عامل را جهت 
اقتضای  به  ارتباط  عامل  می نامند. 
متنوع بودن قضايايی حقوقی، دارای 
آن چه  است.  گوناگون  صورت های 
نوشتار  اين  موضوع  به  مربوط  كه 
و  مال  وقوع  محل  اموال،  می شود، 
در قراردادها، محل وقوع عقد و در 

مواردی اراده طرفين می باشد. 
يک  از  اموال  مطالعه  ضرورت 
موضوع  كه  است  علت  اين  به  سو 
تشکيل  اموال  را  عينی  حقوق 

اين  از  ديگر  سوی  از  و  می دهد 
حق  موضوع  برای  كه  است  جهت 
نقش  صالح  قانون  تعيين  زمينه  در 
اساسی ديده می شود. اموال از يک 
مادی  غير  و  مادی  اموال  به  سو، 
منقول  اموال  به  ديگر،  سوی  از  و 
در  شده اند.  تقسيم  منقول  غير  و 
بررسی موضوع رژيم حقوقی اموال 
در  مطرح  مسائل  از  يکی  عنوان  به 
ابتدا  خصوصی  بين الملل  حقوق 
الزم است تقسيمات متداولی كه از 
اموال در حقوق داخلی وجود دارد 
بر حسب  تا  قرار گيرد  مورد توجه 
مختلف  اقسام  بر  حاكم  قانون  آن 

اموال، معين گردد. 
تعهدات قراردادی ناشی از قرارداد 

اقتضای  به  قراردادها  می باشند. 
شرايطی  و  خود  موضوع  چگونگی 
يا  و  می شود  پيش بينی  آن ها  در  كه 
نظر  در  آن ها  درباره  قانون گذاران 
هستند.  گوناگون  بسيار  می گيرند، 
مسائلی  قراردادها  در موضوع  تنوع 
مواردی  در  كه  می كند  مطرح  را 
آيا  كه  می آيد  وجود  به  ترديد  اين 
يا  می باشد  اموال  دسته  مصاديق  از 

دسته قراردادها. 
اينجا می بايست به اين مطلب  در 
اشاره نمود كه اين موضوع به طور 
و  بررسی  و  بحث  مورد  مستقل 
بنابراين  است.  نگرفته  قرار  مطالعه 
جامعی  و  كامل  چندان  پيشينه  از 

برخوردار نمی باشد. 

چكيده:	

مقدمه:

* noora_ehsangar@yahoo. com 
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1-	قاعده	محل	وقوع	مال	در	حقوق	بين	الملل	خصوصی	
در حقوق بين المللی خصوصی ايران، مانند حقوق ديگر كشورها، حق عينی تابع قانون محل وقوع 
مال موضوع حق شناخته شده است )ماده 966 قانون مدنی( و اگر اختالفی درباره مصاديق حقوق 
عينی است، اين به مسأله توصيف باز می گردد. يعنی هرگاه مسأله	ی برگزيدن قاعده تعارض قوانين 
مطرح باشد توصيف قضيه بر اساس قانون محل وقوع دادگاه صورت می گيرد و اگر هدف برگزيدن 
قاعده تعارض قوانين نباشد موجبی برای پيروی از قاعده توصيف بر اساس قانون محل دادگاه 
نمی ماند. هنگامی كه قانون بيگانه به عنوان قانون صالح برگزيده شد دادگاه برای تعيين اين كه حکم 
قضيه تابع قوانين ماهوی كدام يک از دو نوع اموال است توصيف مال را و اين كه آن مال از مصاديق 
چه قانونی است بر پايه قانون همان كشور بيگانه انجام می دهد. مراد از مال در نگاه نخست، اموال 
مادی است ولی اينک قلمرو قاعده گسترش يافته و تنوع اموال به ويژه تفاوت های ميان چگونگی 
اموال مادی و غير مادی سبب گرديده اين دشواری پديد آيد كه نتوان به مانند اموال غير منقول اين 
قاعده را اعمال كرد. در هر مورد بايد آن را با چگونگی مال موضوع حق تطبيق داد و در مورد اموال 
غير مادی با در نظر گرفتن جلوه بيرونی آن ها برای آن ها محلی در بيرون فرض كرد تا بتوان به تعيين 

قانون صالح پرداخت )سلجوقی، 1387: 319( 
نظم داخلی هر كشور، مستلزم حاكميت قانون آن كشور نسبت به اموال منقول و غير منقول واقع 
در آن كشور است. اين حاكميت علی االصول شامل حصول مالکيت و آثار آن و انتقال مالکيت اين 

اموال و تعهدات مربوط به آن ها می باشد. 
اموال غير منقول قسمتی از قلمرو سرزمين كشور محل وقوع آن اموال است كه اين امر خود 
حاكميت قانون آن كشور را نسبت به اين اموال و حقوق مربوط به آن ها ايجاب می كند. ارتباط اموال 
منقول موجود در يک كشور با نظم داخلی آن كشور هم هنگامی ثابت می شود كه آن اموال علی 
رغم قابل انتقال بودن، در قلمرو حاكميت كشور محل وقوع آن ها و مرتبط با نظم داخلی آن كشور 
است. بنابراين قانون حاكم بر قراردادهای مربوط به اموال طبيعتاً بايد قانون محل وقوع آن اموال 
باشد. قانون حاكم بر قرارداد مربوط به اموال معنوی هم قانون محل وقوع اين اموال است منتها چون 
اين اموال محل وقوع مادی ندارند معموالً انتشار آن ها در محلی می تواند اماره ايی بر وقوع اعتباری 

آن ها در همان محل تلقی كرد. )شهيدی:28( 
1-1-	قاعده	محل	وقوع	مال،	موضوع	ماده	8	قانون	مدنی	

ماده 8 قانون مدنی مقرر می دارد: »اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود، تملک 
كرده يا می كنند از هر جهت تابع قوانين ايران است.« اگر مندرجات اين ماده با ماده 966 قانون 
مدنی مقايسه شود روشن می	گردد كه قاعده منعکس در اين ماده قاعده يک جانبه و محدود است. 
اجرای اين قاعده حقوقی نمی تواند به صالحيت قانون خارجی در اداره اموال واقع در ايران منجر 
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شود. در واقع قانون گذار ايران بر صالحيت انحصاری قانون ايران بر اموال غير منقول واقع در قلمرو 
اين كشور تاكيد داشته است. قيد »عهدنامه« مربوط به مرحله ايجاد حق تملک اموال غير منقول از 
سوی بيگانگان در ايران است و آن را نمی توان موجب محدوديت قاعده تعارض قوانين منعکس 

در اين ماده دانست. 
1-2-	قاعده	محل	وقوع	مال،	موضوع	ماده	966	قانون	مدنی	

ماده 966 قانون مدنی مقرر می دارد: »تصرف و مالکيت و ساير حقوق بر اشياء منقول، غير منقول 
تابع قانون مملکتی خواهد بود كه آن اشياء در آن جا واقع می باشند. معذالک حمل و نقل شدن شی 
منقول از مملکتی به مملکت ديگر نمی تواند به حقوقی كه ممکن است اشخاص مطابق قانون محل 
اولی شی نسبت به آن تحصيل كرده باشند خللی وارد آورد.« قاعده پيش بينی شده در اين ماده، يک 
قاعده دو جانبه است نه تنها مواردی را كه محل مال در ايران است در بر می گيرد بلکه مواردی كه 
محل وقوع مال بيرون از سرزمين ايران هم می باشد شامل می شود. برای مثال اگر مالی منقول واقع 
در كشور انگليس توسط متعاقدين ايرانی مورد معامله قرار گيرد، مال مورد معامله تابع قانون انگليس 
خواهد بود و به اعتبار اين كه مثاًل قرارداد در ايران واقع شده قانون ايران بر مال واقع در كشور بيگانه، 

حاكم نخواهد بود. )سلجوقی، 1387: 324( 
از يک سو دامنه شمول قاعده نسبت به هرگونه مال اعم از منقول و غير منقول گسترده است 
و نقصان ماده 8 قانون مدنی را در انحصار صالحيت قانون اموال ايران بر اموال غير منقول واقع 
در قلمرو اين كشور مرتفع ساخته است. از سوی ديگر حق تملک بيگانگان را مشروط به انعقاد 

عهدنامه های بين المللی ميان دولت ايران و كشورهای بيگانه ننموده است. )شيخ االسالمی:9(
به عقيدة  دكتر سلجوقی قانون گذار با پرهيز از آوردن لفظ »از هر جهت« حکم ماده 966 قانون 
مدنی را محدود به حقوق عينی يعنی مالکيت و تصرف ساير حقوق بر اشياء كرده است. در حالی 
كه دكتر شيخ االسالمی بر اين عقيده هستند كه اين قاعده ايرانی حل تعارض، تمامی حقوق مرتبط 
با اموال اعم از حقوق عينی و دينی را تابع قانون محل وقوع مال دانسته است. بر خالف م 8 ق. 
م كه تنها بر تملک اموال غير منقول توسط بيگانگان اشاره دارد ماده 966 قانون مدنی بر تصرف، 
مالکيت و ساير حقوق بر اشياء منقول و غير منقول توسط همه اشخاص اعم از اتباع داخلی و بيگانه 

تاكيد دارد. )سلجوقی، 1387: 324( )شيخ االسالمی:9( 
از اطالق عناوين مذكور در ماده 966 قانون مدنی مانند عنوان »مالکيت« و »ساير حقوق« شمول 
اين ماده نسبت به اعمال حقوقی و قراردادهای مربوط به اموال استنباط می گردد. زيرا عنوان »مالکيت 
و حقوق مربوط به اشياء منقول يا غير منقول«، مالکيت و حقوق حاصل از قرارداد را در مورد آن 
اشياء نيز در بر می گيرد و حاكميت قانون محل وقوع اين اشياء نسبت به تصرف و مالکيت و حقوق 

مربوط به آن ها شامل منشاء مالکيت و پيدايش حقوق مذكور نيز خواهد بود. 
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از مقررات ماده 966 قانون مدنی وضعيت دوگونه قرارداد بين المللی مربوط به اموال استنباط 
می شود:

 قرارداد مربوط به اموال واقع در كشور ايران، تابع قانون ايران خواهد بود خواه طرفين قرارداد يا 
يکی از ايشان تابع كشور بيگانه باشند يا خير و خواه قرارداد در ايران منعقد شده باشد يا در كشور 

بيگانه. 
قرارداد مربوط به اموال موجود در كشور بيگانه تابع قانون آن كشور است اعم از اين كه طرفين 
قرارداد يا يکی از ايشان تابع كشور ايران يا كشور ثالث باشند يا نباشند و خواه قرارداد در كشور 
محل وقوع مال منعقد شده باشد يا در ايران يا در كشور ثالث. علت اين امر، ارتباط اموال با نظم 
عمومی كشور محل وقوع آن می باشد. بنابراين قانون مدنی در مقام تعيين تکليف برای دادگاه ايرانی 
است كه در صورت برخورد با قرارداد مربوط به اموال واقع در كشور بيگانه، منحصراً قانون آن 

كشور را مورد توجه قرار دهد. 
نکته حائز اهميت، مفهوم مخالف ماده 967 قانون مدنی1 می باشد. تبعيت تركه اتباع خارجه از 
قانون متبوع متوفی منحصر به موارد تصريح شده در ماده است و نسبت به غير اين موارد قانون محل 

وقوع اموال )م 966 ق. م( حاكميت دارد. )شهيدی:29( 
1-3-	قاعده	راجع	به	حق	مكتسب	)تعارض	متحرک(	

قسمت اخير ماده 966 قانون مدنی به اين موضوع اشاره دارد. اين احتمال خواهد بود كه اموال 
منقول مورد معامله به دليل جابجايی از قلمرو يک كشور به سرزمين ساير كشورها تابع قوانين 
مختلف و بعضاً متعارضی، هم از لحاظ مالکيت و هم جنبه تصرف اين گونه اموال واقع شود. اگر 
نسبت به چنين مالی حق مکتسب بر اساس قانون كشور محل پيشين مال شده باشد اين را می توان 
به استناد همان قانون پذيرفت و حکم موجود در قانون محل كنونی آن را در اين باره موثر ندانست. 
جز در مورد حق مکتسب كه تابع قانون محل پيشين مال است درباره ديگر حقوق راجع به چنين 
مالی قانون كشور محل كنونی آن قابل اجرا است. در واقع دعوای حق مکتسب تنها ناظر بر مرحله 

ايجاد و تشکيل حق است و نه محتوا و چگونگی استيفاء آن. )سلجوقی، 1387: 325( 

2-	استثنائات	قاعده	محل	وقوع	مال	
يکی از استثنائات وارد بر ماده 966 قانون مدنی، اهليت اشخاص است كه پيرو قانون كشور متبوع 
اشخاص می	باشد، از ديگر استثنائات، قانون حاكم بر اسناد است. شرايط صوری اسناد، ارتباطی به 

1. م 967 ق. م: »تركه منقول يا غير منقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوط به 
تعيين وراث و مقدار سهم االرث آن ها و تشخيص قسمتی كه متوفی می توانسته است به به موجب وصيت تمليک نمايد تابع قانون 

دولت متبوع متوفی خواهد بود.«
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قانون محل وقوع اموال ندارد بلکه تابع قانون محل تنظيم اسناد می باشد. اگر مال غير منقول واقع در 
انگليس در خارج از آن كشور مورد معامله قرار گيرد، اسناد مربوط به اين عمل حقوقی، تابع قانون 

محل تنظيم خود خواهند بود. )شيخ االسالمی:10( 

3-	نحوه	تعيين	محل	اموال	غير	منقول	
تعيين محل وقوع مال در دعاوی تابع حقوق بين الملل خصوصی راجع به اين گونه اموال شايد دشوار 
باشد. با اين وجود اين امر در چند حالت ممکن است به سادگی ميسر نگردد. اين حالت ها هنگامی 
رخ می دهد كه چنين مالی در مناطق مرزی ميان دو كشور واقع شده و اين ترديد رخ داده باشد كه 
محل آن در قلمرو كدام يک از دو كشور هم مرز است يا هنگامی كه درباره قطعه زمين محل مال 
غير منقول ميان آن دو كشور اختالف مرزی باشد يا موضوع مورد اختالف، حق ارتفاق ميان دو 
ملک واقع در دو سوی مرز باشد كه در اين حالت ها مسأله ترجيح قانون يک كشور به قانون كشور 

ديگر است. )سلجوقی، 1387: 326( 
مالک مال غير منقول به اعتبار حق مالکيتی كه دارد در ملک خود اعمال تصرف می	كند. تصرف 
مذكور در ماده 966 قانون مدنی اعم است تصرفات و اعمال مادی مانند بنا و تعمير بنا يا تصرفات 
و اعمال حقوقی مانند نقل و انتقال به وسيله عقود و معامالت مانند بيع، اجاره. بنابراين هرگونه 
نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در ايران منحصراً تابع قانون ايران است ولو آن كه طرفين قرارداد 

خارجی باشند. )الماسی، 1368: 183( 
3-1-	حدود	صالحيت	و	قلمرو	قاعده	محل	وقوع	مال	غير	منقول	

مشکلی كه ممکن است درباره حدود صالحيت قانون محل وقوع مال پيش آيد تشخيص موارد 
مشتبه است. مثاًل ايبن مسأله كه آيا فالن مال غير منقول است يا نه و اين كه قابل انتقال به وسيله 
عقود و معامالت است يا نه، يک مسأله مربوط به اموال است و برای حل آن بايد به قانون محل 
وقوع مال رجوع نمود. ولی اين مسأله كه آيا فالن شخص )مثاًل بيگانگان( می تواند مالک آن مال 
بشود يک مسأله مربوط به اهليت می باشد. )الماسی، 1373: 186(. قاعده احترام حق تحصيل شده 
ممکن است در نتيجه برخورد با قاعده نظم عمومی توليد اثر نکند. مطابق رويه قضايی فرانسه اگر 
كسی نسبت به مال منقولی در مملکتی كه قبض را شرط صحت رهن قرار نداده است حق رهن 
تحصيل كند اين حق را نمی تواند در فرانسه نسبت به آن مال كه به قبض او داده نشده به موقع اجرا 

گذارد. )عامری، 1362: 187(

4-	قانون	حاكم	بر	اموال	منقول	دائم	االنتقال	
تعيين محل وقوع بعضی از اموال منقول به دليل اين كه دائماً در حال جابجايی هستند، چندان به 
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سهولت امکان پذير نيست. از جمله اين اموال می توان به كشتی ها و هواپيماها، وسايل نقليه زمينی، 
اتوبوس ها و محموله ها و مراسالت هوايی، زمينی و دريايی اشاره نمود. 

4-1-	وسايل	حمل	و	نقل	دريايی	و	هوايی	
از آن جا كه كشتی ها و هواپيماها دائماً در مسير و حركت هستند برای جبران ثابت نبودن محل عينی 
آنها، قانون كشور متبوع آن ها را به عنوان قانون پرچم درباره حقوق عينی راجع به آن ها قابل اجرا 

تلقی می كنند. معيار اين تابعيت به طور معمول ثبت آن ها می باشد. 
در حقوق بين الملل خصوصی ايران بر طبق قانون دريايی؛ هر كشتی كه در ايران به ثبت رسيده 

باشد دارای تابعيت دولت ايران خواهد بود. 
بر اساس ماده 24 قانون دريايی ثبت همه انتقاالت و معامالت كشتی های مشمول اين قانون 
در داخل كشور، توسط سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اجباری است و فروش و انتقال تمام يا 
قسمتی از كشتی كه در ايران به ثبت رسيده است اعم از انتقال ارادی و يا قهری موجب تغيير در 

تابعيت كشتی نمی شود. 
در مورد قانون حاكم بر هواپيماها بر اساس كنوانسيون بين المللی 1920 ميالدی، قانون محل ثبت 
هواپيماها بر آن ها حاكم می باشد. افزون بر آن، تابعيت هواپيماها بر اساس قانون پرچم معين می شود. 
زمانی كه ميان قانون پرچم و قانون محل ثبت كشتی	ها و هواپيماها تعارض ايجاد شود اين گونه 
اموال تابع قانون محل ثبت آن ها می	باشد. تعهداتی كه نسبت به كشتی ها و هواپيماها ايجاد می شود 
تابع قانون كشوری است كه تعهد در قلمرو آن صورت گرفته است و آثار ناشی از اين تعهدات نيز 

تابع قانون كشوری است كه تعهد در آن جا به امضا رسيده است. )شيخ االسالمی: 10( 
ضمناً بايد يادآور شويم كه چون كشتی در دريای آزاد و هواپيما در فضای آزاد تابع دولتی است 
كه پرچم آن را افراشته است لذا كاالهايی كه داخل كشتی و هواپيما است به منزله اموالی تلقی 

می شوند كه در كشور پرچم واقع است لذا تابع قانون پرچم است. )الماسی، 1373: 188( 
4-2-	وسايل	حمل	و	نقل	زمينی	

دليل  به  اتوبوس و قطارها  كاميون،  مانند  نقل زمينی  تبعيت وسايل حمل و  راه حل در  بهترين 
جابجايی دائم، تبعيت از قانون محلی است كه اين وسايل در آن	جا به ثبت رسيده اند. اما، اگر به 
موجب قانون هر كشور قرار باشد كه وسايل حمل و نقل زمينی بر اساس قوانين هر محلی به ثبت 
رسد، تعارض قوانين ثبتی پديدار می شود. برای رفع اين معضل مناسب ترين راه حل، اجرای آخرين 

قانون محلی است كه اين نوع اموال منقول در آن جا به ثبت رسيده اند. )شيخ االسالمی:11( 
4-3-	محموله	ها	و	مراسالت	زمينی،	هوايی	و	دريايی	

اين قبيل محموله ها از جمله اموال منقولی هستند كه مانند وسايل نقليه زمينی، هوايی و دريايی 
دائماً در حال تغيير مکان هستند و تعيين محل وقوع ثابت برای اين نوع از اموال منقول امکان پذير 
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نمی باشد. برخی حقوق دانان معتقدند، كاال و اموالی كه داخل كشتی و هواپيما قرار دارند مانند خود 
كشتی يا هواپيما تابع قانون پرچم هستند )شيخ االسالمی: 11(. اين نوع تلقی از اين جهت قابل ايراد 
است كه كاال از وسيله ايی كه با آن حمل می گردد جدا است اوالً نمی توان محل چنين كاالهايی را 
در فاصله حمل آن ها از مبدأ تا مقصد به صورتی ثابت معلوم ساخت ثانياً اگر هم بتوان محل آن ها 
را در لحظه انجام معامله در كشوری معين مشخص كرد منوط كردن سرنوشت معامله به قانون آن 
كشور كه طرفين نسبت به آن بی اطالع هستند و خود معامله هم با آن كشور مرتبط نيست صوری و 
تصنعی خواهد بود. از همين رو برخی حقوق دانان از جمله دكتر سلجوقی، محموله ها را تابع قانون 

كشور مقصد می دانند. 
از ميان راه حل های گوناگون، می توان راه حل منعکس در ماده 6 كنوانسيون مورخ 15 آوريل 
اشيا منقول مادی دارای وصف  بيع  مالکيت در  انتقال  قابل اجرا درباره	ی  قانون  به  1958 راجع 
بين المللی يعنی قانون مقصد را چه در دورانی كه وسيله	ی نقليه	ی مورد نظر در سرزمينهای زير 
حاكميت دولت ها در حال حركت بوده و چه در دوران حركت در مناطق بيرون از حاكميت آن ها 

مناسب تر دانست. 
 

5-	قاعده	محل	وقوع	عقد	در	ماده	968	قانون	مدنی	
عقد و قرارداد عمل حقوقی است. اعتبار قرارداد بسته به آن است كه طبق قانون كشوری معين منعقد 

و قابل اجرا باشد. 
ماده 698 قانون مدنی مقرر می	دارد: »تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است 
مگر اين كه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگری قرار داده باشند.« 
نظم داخلی و بين المللی در حقوق بين الملل خصوصی ايجاب می كند كه اعمال اشخاصی كه در 
قلمرو حاكميت حکومتی، انجام می شود جز در موارد استثنايی، تابع قانون ماهوی آن حکومت باشد. 
با توجه به اطالق »تعهدات ناشی از عقود«، اين عنوان تمام مسائل مربوط به اعتبار و عدم اعتبار 
شرايط و آثار تعهدات مذكور و روابط طرفين آن می باشد. )شهيدی( به عالوه قاعده محل عقد 
منعکس در صدر ماده شامل خود عقد نيز می گردد و سکوت قانون گذار به علت بديهی بودن اين 
امر است، لذا به قياس اولويت، بايد خود عقد را هم تابع قانون آن محل دانست. )سلجوقی، 1387: 

 )411
اما در ارتباط با ماده 966 قانون مدنی، عقد بيع يا اجاره منعقد در ايران نسبت به خانه ای كه در 
فرانسه واقع است و انگيزه خريدار يا مستاجر، استفاده از آن برای داير كردن مکان فساد باشد ولی 
اين انگيزه را هنگام عقد به زبان نياورده باشد طبق ماده 966 قانون مدنی، تابع مقرارت قانون مدنی 
فرانسه و در نتيجه به علت وجود جهت نامشروع باطل است. اگرچه مطابق مقررات ماهوی ايران 
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)ماده 217 قانون مدنی( به دليل عدم تاثير انگيزه نامشروع غير مصرح، معتبر می	باشد. )شهيدی( زيرا 
قرارداد مربوط به اموال با نظم عمومی داخلی كشور محل وقوع آن اموال بيش تر مرتبط است تا با 

نظم داخلی كشور محل انعقاد قرارداد. 

6-	تمايز	ميان	شكل	و	ماهيت	در	قراردادها	
از مسائل قابل ترديد در تمايز ميان شکل و ماهيت، مسأله تسليم مال در قراردادهای موجود حق 
عينی نسبت به اموال منقول است كه آيا بايد آن را مشمول قاعده درباره	ی حقوق عينی )قاعده محل 
وقوع مال( دانست يا قاعده محل تنظيم سند؟ در حقوق كشورهايی كه مانند ايران، پذيرفته شده 
تسليم مال منقول خود نشانه انتقال حقوق عينی راجع به آن به قبض كننده است مگر خالف آن ثابت 
شود، می توان چنين نتيجه گرفت تسليم چنين مالی خود نشانه بيرونی توافق طرفين در مورد انتقال 
آن است. بنابراين می توان آن را در شمار مسائل شکلی منظور كرد و تعيين قانون صالح درباره آن را 

تابع همان قاعده محل سند )در اينجا محل تسليم مال( دانست. )سلجوقی، 1387: 426( 

7-	جايگاه	رابطه	قراردادی	
اموال غير منقول است خود موضوع را می توان نشانه جايگاه  آنها،  قراردادهايی كه موضوع  در 
قراردادی دانست. برتری اين عامل بر ديگر عامل درباره حقوق عينی بدين جهت است كه محل 
اجرای قرارداد اصوالً در همان كشوری است كه مال موضوع قرارداد در آن جا واقع است. جز در 
مورد حقوق دينی ناشی از اين گونه قراردادها، كه ممکن است بر اثر عامل های ديگر مانند اراده 
مشترک طرفين در كشور ديگر باشد، جايگاه ديگر حقوق و مسائل مربوط به آن ها را بايد همان 

كشور محل وقوع آن ها دانست. 
از سوی ديگر صرف وجود ارتباط ميان دو قرارداد موجب نمی شود آن ها تابع يک قانون تلقی 

شوند مگر جهتی خاص، آن را توجيه كند. 
به عنوان مثال، با وجود ارتباط ميان قرارداد راجع به توثيق مال و استقراض كه توثيق به مناسبت 
آن صورت گرفته، وثيقه حتی عينی است و تابع قانون محل مال است در حالی كه قرارداد راجع 
به استقراض تابع قانون محل انعقاد قرارداد يا قانونی است كه بر اساس قاعده آزادی اراده تعيين 

می گردد. )همان: 441( 

8-	بطالن	و	فسخ	قرارداد	
در هر قانون گذاری كه شرايط الزم برای اعتبار قراردادها تعيين می گردد در همان قانون گذاری نيز، 
ضمانت اجرای آن شرايط در نظر گرفته می شود. لذا قانون صالح در مورد شرايط اساسی صحت 
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قراردادها و ضمانت اجرای آن ها يکی است. نکته حائز اهميت اين می باشد كه چه بسا با ابطال 
قرارداد، الزم باشد درباره استرداد مال از سوی يک طرف تصميم گرفته شود. با آن كه نمی توان برای 
آن پايه قراردادی قائل شد اما منشأ آن، همان ابطال قرارداد بوده لذا تابع قانون صالح درباره	ی همان 

ابطال می باشد. 
قصد و رضا در ايران به موجب م 968 ق. م، تابع قانون محل وقوع عقد است. غبن كه در 
حقوق ايران از خيارات به شمار می آيد اگر فاحش باشد م 416 به مغبون حق فسخ معامله را 
می دهد. همانند عيوب رضا تابع قانون محل عقد است. زيرا اثر آن در همان محل ظاهر شده مگر 
آن كه مربوط به اموال غير منقول باشد كه بايد آن را تابع قانون محل وقوع مال دانست. همين طور 

در مورد تدليس. )همان: 448( 

9-	مشروعيت	جهت	معامله	
در مورد مشروعيت برای جهت معامله اگرچه قانون مدنی ايران صراحتاً قانون محل اجرای قرارداد 
را حاكم ندانسته است ولی عدم تصريح مشکلی به وجود نمی آورد. البته بايد توجه داشت كه در 
مورد مشروعيت برای معامله بايد هم قانون ايران به عنوان قانون كشور محل انعقاد قرارداد و هم 
قانون كشور خارجی به عنوان قانون محل اجرای قرارداد، رعايت گردد. در مورد اعمال قانون ايران 
می توان به اصل درون مرزی )م 5 ق. م( و در مورد اعمال قانون كشور محل اجرای قرارداد به قاعده 

نظم عمومی در كشور خارجی استناد كرد. )الماسی، 1368: 212( 
برای مثال اگر قراردادی در ايران برای تهيه و فروش وسايل آزمايشگاهی منعقد شود و ضمن 
آن تصريح شود كه وسائل مزبور برای تهيه مواد مخدر به كار خواهد رفت، به موجب ماده 968 
قانون مدنی تابع قانون ايران بوده و چنين معامله و قراردادی مستند به ماده 217 قانون مدنی باطل 
می باشد. اگرچه در محل اجرای قرارداد عدم مشروعيت جهت، لطمه	ايی به اعتبار قرارداد وارد نکند. 
مگر اين كه متعاقدين هردو، بيگانه باشند و قرارداد را تابع قانون كشور محل اجرای عقد قرار دهند. 

10-	احاله	
ممکن است در هريک از سه مورد موضوع مواد 966، 967، 968 قانون مدنی احاله درجه يک يا 
درجه دو صورت گيرد، كه در اين صورت مطابق م 973 احاله درجه يک پذيرفته و احاله درجه دو 
مردود اعالم شده است. مثاًل هرگاه يک انگليسی مال غير منقول خود، واقع در فرانسه را به سود 
شخصی وصيت كند در صورتی كه وصيت تمليکی را عقد تلقی كنيم طبق ماده 967 قانون مدنی 
تابع قانون انگليس است در حالی كه طبق قانون انگليس تابع قانون محل وقوع مال غير منقول يعنی 
فرانسه است. در اين وضعيت قانون ايران، احاله قانون انگليس به قانون فرانسه را نمی پذيرد و قانون 
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انگليس را اعمال می كند. )شهيدی: 39( 
11-	تقسيم	بندی	اموال	به	مادی	و	غير	مادی	

اين نوع تقسيم بندی مقتبس از حقوق رومی، در حقوق فرانسه مطرح شده است ولی قانون گذار 
ايران چنين تقسيم بندی را لحاظ نکرده است. 

اموال غيرمادی اموالی هستند كه وجود مادی در خارج ندارند ولی جامعه وجود آن را اعتبار 
نموده و قانون هم آن را شناخته است. برخی علمای حقوق معتقدند تمام حقوق عينی غير از حق 
مالکيت مانند حق انتفاع، حق ارتفاق، حق كسب و پيشه يا تجارت، حقوق دينی و همچنين حقوق 
معنوی جزء اموال غير مادی محسوب می	شوند. اما برخی ديگر بر اين عقيده هستند كه قراردادن 
حقوق عينی در دسته اموال غير مادی، نوعی مسامحه است و صحيح به نظر نمی رسد. چرا كه حق 
با اين كه امری غير مادی است ولی نسبت موضوع خود اعتبار پيدا می كند. حقوق عينی فقط در 
صورتی جزء دسته اموال غير مادی است كه موضوع آن مالکيت های فکری و معنوی باشد. )الماسی، 
1389: 292( با توجه به تعريف اموال غير مادی به نظر می رسيد نظر اول منطقی است. از آن جا كه 
اموال غير مادی دايره مشمول وسيعی دارند، برای تعيين قانون حاكم بر اموال غير مادی ابتدا بايد 
محل وقوع آن ها را تعيين كرد. كه در ادامه دسته های مختلف اموال غير مادی را برای تعيين قانون 
حاكم بر آن ها تحت سه عنوان حقوق عينی، حقوق دينی و مالکيت های معنوی بيان خواهيم كرد. 

12-	حقوق	عينی	
انواع حقوق عينی را می توان به حقوق عينی اصلی و حقوق عينی تبعی تقسيم كرد. منظور از حقوق 
عينی اصلی حقی است كه به شخص اختيار استفاده و انتفاع از چيزی را به طور كامل يا ناقص 
می دهد در حالی كه حق عينی تبعی حقی است كه به موجب آن عين معينی، وثيقه طلب قرار 
می گيرد تا در صورت خودداری مديون از پرداخت دين، طلبکار بتواند طلب خود را از آن محل 

استيفا كند. 
12-1-	حقوق	عينی	اصلی	

منظور حق مالکيت، حق انتفاع و حق ارتفاق است كه در ادامه به آن می پردازيم. 
12-1-1-	حق	مالكيت	

حق مالکيت گسترده ترين حق عينی شخص نسبت به مالی معين است. حدود اين گستردگی در ماده 
30 قانون مدنی2 تعيين گرديده است. در ايران حقوق مالک به طور مطلق و بدون توجه به تابعيت 
يا منشأ مالکيت، تابع قانون ايران دانسته شده است. از آن جا كه حق مالکيت با موضوع خود كه 
عبارت از ملک است عرفاً يکی شناخته می شود حقوق دانان اين قسم از حقوق عينی را جزء اموال 

2. م 30 ق. م: »هر مالکی نسبت به مايملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی كه قانون استثنا كرده باشد.«
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غير مادی به شمار نمی آورند. 
اما آن چه بايد بدان توجه داشت اين است كه شمول قاعده محل وقوع مال را نبايد محدود 
به ماهيت حقوق عينی مالک نسبت به مال دانست. مثاًل ممکن است در كشوری، ترتيبات قانونی 
خاصی برای معامله آن اموال مانند ثبت آن نزد مرجع رسمی مقرر و صحت انجام معامله بسته به 
مراعات آن مقررات شده باشد كه در اين صورت قاعده محل مال شامل اين مقررات نيز می گردد. 

)سلجوقی، 1387: 336()صفايی: 10( 
12-1-2-	حق	انتفاع	

منشأ ايجاد حق انتفاع برای شخص از ملک ديگری يا فاقد مالک خاص به ترتيب عقد و قانون 
است. 

اگر حق انتفاع از عقد ناشی و عقد در كشوری غير از كشور محل وقوع مال انعقاد يافته باشد 
يا تابعيت طرفين بيگانه باشد، اين دشواری رخ می دهد كه به لحاظ شمول و قاعده تعارض قوانين 
مختلف نسبت به حق و عقد منشأ آن چه بسا قانون صالح درباره آن ها متفاوت باشد. در اين گونه 
موارد حصول حق مالکيت منوط به آن است كه از يک سو سبب به درستی تحقق يافته باشد از 
سوی ديگر قانون كشور محل مال نيز حصول تملک را نسبت به مال بر اساس آن سبب جايز 
شناخته باشد. اين مشکل در مورد حق انتفاع ناشی از قانون رخ نمی	دهد. )سلجوقی، 1387: 337(

بنابراين حق انتفاع تابع قانون محلی است كه مال مورد انتفاع در آن جا واقع است و لذا چنان چه 
مالی كه موضوع حق انتفاع است در ايران واقع باشد در مورد حق انتفاع و حقوق و تکاليف مالک 
و منتفع نسبت به يکديگر نزاعی روی دهد قاضی بايد مقررات قانون ايران را به موقع اجرا گذارد. 

)الماسی، 1373: 192( )صفايی: 11( 
12-1-3-	وقف

وقف نهادی خاص در شمار انواع حق انتفاع ناشی از عقد است. مطالعه وقف در حقوق بين الملل 
خصوصی از اين ضرورت ناشی می گردد كه چه بسا كسانی مقيم خارج از ايران بخواهند اموال خود 
را در ايران يا خارج وقف نمايند يا كسی در ايران بخواهد اموال خود را در خارج وقف كند. اگر 
عقد در كشوری سوای محل مال انعقاد يافته باشد بايد آن مقتضيات قانون كشور محل مال از حيث 
اين كه وقف مال مجاز است يا نه و درچه تاثير اراده واقف و شرايط تحقق وقف ملحوظ باشد درباره 
شکل وقف نامه تابع قانون محل تنظيم سند است. در هر حال آمره بودن قاعده های حاكم بر وقف 
و عينی بودن حقوق موقوف عليهم نسبت به مال مورد وقف ايجاب می كند نه تنها تحقق وقف، به 
ويژه در مورد اموال غير منقول تابع قانون كشور و محل مال مورد وقف باشد. درستی عقد وقف هم 
جز در مورد اهليت و قصد و رضا كه به ترتيب تابع قانون كشور متبوع و قانون كشور محل عقد 

هستند بسته به انطباق آن با قانون كشور محل مال باشد. )سلجوقی، 1387: 339( 
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12-1-4-	حق	ارتفاق	
حق ارتفاق در مورد اموال غير منقول تحقق می يابد. در ايجاد آن چگونگی قرار گرفتن دو ملک 
نسبت به يکديگر موثر است. پديد آمدن اين حق يا ناشی از عقد است يا ناشی از اذن مالک يا 
ناشی از وضع طبيعی دو ملک. در مواردی كه ناشی از عقد است و محل عقد در كشوری غير از 
كشور محل موضوع حق است باز در مورد عقد موجد حق و حق ارتفاق ناشی از آن قانون دو 
كشور مختلف ممکن است حاكم دانسته شود. در مورد حق ارتفاق هم مثل ساير حقوق عينی، 
قانون محل وقوع مال غير منقول حاكم است. )سلجوقی، 1387: 340( هرگاه دو ملک در خاک دو 
كشور مختلف واقع شده باشند، اگر ملک مورد حق ارتفاق در ايران و ملک صاحب حق ارتفاق 
در كشور خارجی قرار گرفته باشد حق ارتفاق تابع قانون ايران خواهد بود. شناخت اين اولويت از 
اين روست كه جايگاه حق و محل بروز و ظهور و تحقق آن در آن جا واقع گرديده است)الماسی، 

1389: 293()صفايی: 12(. 
12-2-	حقوق	عينی	تبعی	

در مورد حقوق عينی تبعی نيز قاعده محل وقوع مال به اين گونه اموال حاكميت دارد. برای مثال 
حق حبس كه به عنوان وثيقه ای برای پرداخت دين و ايفای تعهدات مالی به كار می رود يک حق 
عينی تبعی محسوب می شود. از آن جا كه حق حبس از جمله حقوق مالی محسوب می شود از قانون 

محل وقوع مال تبعيت می كند. 
12-2-1-	حق	رهن	

اين عقد از عقد منشأ دين يا واقعه حقوقی منشأ آن متفاوت و نسبت به آن مستقل است. عقد رهن 
و حق عينی ناشی از آن نيز دو مقوله	ی جداگانه و مستقل از يکديگر هستند. از اين رو قانون صالح 
درباره هريک از آن دو نيز بايد به طور جداگانه تعيين گردد. عقد رهن مثل هر عقد ديگری مصداق 
قاعده حل تعارض منعکس در ماده 968 قانون مدنی بوده و تعهدات ناشی از آن تابع آزادی اراده 
است اما حق عينی ناشی از اين عقد، تابع قاعده حل تعارض موجود در ماده 966 قانون مدنی بوده و 
قانون محل مال در مورد آن حاكم خواهد بود. بنابراين اگر محل عقد رهن در خارج از كشور محل 
مال باشد، درباره حق رهن و منشأ آن قانون دو كشور صالحيت می يابند. )صفايی: 12( )سلجوقی، 

 )341 :1387
12-2-2-حق	كسب	و	پيشه	يا	تجارت

حق كسب و پيشه يا تجارت جزو اموال غيرمادی است؛ هرچند عناصر مادی )همانند كاالها و 
ملزومات مربوط به موضوع( و عناصر غيرمادی )مانند حقوق ناشی از اجاره محل، انبوه خريداران، 

قدرت جلب مشتری، نام يا عالمت تجاری و...( در شکل گيری آن دخيل هستند. 
در دعاوی موضوع حقوق بين الملل خصوصی راجع به اين نوع حق، در صورتی كه عناصر 
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را  بايد عمده ترين عناصر  باشند، دادگاه  تشکيل دهنده حق در كشورهای مختلف وجود داشته 
تشخيص داده و براساس محل وقوع آن ها قانون صالح را تعيين نمايد. معموالً محل وقوع عناصر 
ثابت، يعنی محلی كه شخص برای مراجعه مشتريان خود انتخاب نموده و خودش نيز در آن جا به 
انجام كارهای مربوط به حرفه خود می پردازد، عمده ترين عناصر تشکيل دهنده اين حق هستند و 

لذا قانون محل مذكور، قانون حاكم خواهد بود. 
در صورتی كه شعبه های ديگری نيز در كشورهای مختلف وجود داشته باشد، چنان چه فقط 
حقوق آن شعبه مطرح باشد، نه شعبه اصلی و مركزی يا ساير شعب، در اين صورت قانون محل 

استقرار آن شعبه، قانون حاكم بر حق كسب و پيشه يا تجارت خواهد بود. )الماسی، 294:1389( 
12-2-3-	قانون	سبب	و	قانون	محل	مال	در	تحصيل	حق	مالكيت	

تحصيل حقوق عينی مانند ماهيت حقوق عينی. در مورد اموال واقع در هر كشور بر اساس قاعده 
محل مال تابع قانون آن كشور تلقی می گردد اعم از آن كه سبب تحصيل اين حق عقد باشد يا 
سبب های ديگر. در مورد سبب هايی مانند عقد يا ارث كه ممکن است سبب در يک كشور وقوع 
يابد و انتقال حق مالکيت به شخص به اقتضای قاعده محل مال در كشور ديگر حاصل گردد چون 
قاعده تعارض قوانين درباره	ی سبب متفاوت از اين قاعده دربارة نتيجه حاصله است ناگزير بايد 
مرز اعمال اين دو قاعده را در برابر يکديگر تعيين كرد. در اين موارد بايد درباره هريک از دو جنبه 
قضيه كه يکی مقدمه الزم برای ديگری است قانون يکی از آن دو كشور را صالح دانست. حصول 
حق مالکيت منوط به آن است كه از يک سو سبب به درستی تحقق يافته باشد از سوی ديگر قانون 
كشور محل مال نيز حصول تملک را نسبت به مال بر اساس آن سبب جايز شناخته باشد. بنابراين 

تنها بر اساس قانون صالح درباره سبب يا مال نمی توان تعيين تکليف كرد. 
12-3-	حقوق	دينی	

منشا حق دينی يا عمل حقوقی است مانند عقد يا واقعه حقوقی است مانند جرم. گاهی هم حق، از 
راه انتقال تملک می شود. چنان كه دارند سفته آن را ظهر نويسی كرده و به طلبکار خود می دهد و 
در اثر اين انتقال، حق ظهرنويس به دارنده كنونی آن می رسد. به تصريح م 20 ق. م ديون در حکم 

اموال منقول است. 
12-3-1-	نظرات	ارائه	شده	در	مورد	قانون	حاكم	بر	ديون	

12-3-1-1-	اجرای	قانون	اقامتگاه	داين	
اين نظريه بر مبنای قاعده حقوقی دوم استوار است كه اموال را وابسته به مالک می داند و برای مال 

يا حقوق مالی محل مستقلی از مالک آن قائل نيست. 
12-3-1-2-	اجرای	قانون	اقامتگاه	مديون	

از آن جا كه پايگاه دين، اقامتگاه مديون است لذا قانون حاكم بر دين نيز الزم است قانونی اقامتگاه 
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مديون باشد. 
12-3-1-3-	اجرای	قانون	محل	منشأ	دين	

مبنای اصلی اين نظريه آن است كه دين پايگاه حقوقی مشخصی دارد. اگر دين ناشی از قرارداد 
باشد، قانونی كه بر قرارداد حکومت می كند بر اين ناشی از قرارداد نيز حکومت خواهد كرد و اگر 
دين ناشی از جرم )مدنی( باشد همان قانونی كه بر جرم حکومت می كند )قانون محل وقوع جرم( 

بر دين نيز حکومت می كند. 
به نظر می رسد از ميان نظرات ارائه شده مناسب ترين قانون همان قانون محل اقامت مديون 
باشد. زيرا اين قانون منجر به تقارن صالحيت قانون گذاری و صالحيت قضايی می شود و می توان 
با اجرای قانون اقامتگاه مديون عالوه بر تعارض قوانين در موضوع ديون، معضل تعارض صالحيت 
محاكم را با تقارن هر دو قانون حل و فصل نمود. اما هنگامی كه دين به ثالثی غير از داين و مديون 

انتقال می يابد، الزم است قانون محل منشأ دين را بر آن حاكم دانست. 
12-3-2-	وثيقه	عام	طلبكاران	

طلبکاران اين حق را دارند كه اگر بدهکار برای اصرار آنان و به قصد فرار از پرداخت دين خود 
از طريق انجام معامالت صوری اموال خود را به ديگران انتقال دهد، ابطال نتايج حاصل از آن را 
درخواست كنند. در مورد معامالت صوری از حيث چگونگی قاعده برای تعيين قانون صالح منطق 
حکم می كند كه همان قاعده كه تعيين كننده قانون صالح در مورد طلب است درباره آن نيز قابل 
اعمال باشد. ولی اقدامات تامينی عليه اموال بدهکار از مسائل آيين دادرسی است و تابع قانون مقر 

دادگاه است. 
12-3-3-	اسناد	قابل	معامله	

اسناد و اوراق بهادار بسته به اين كه در شمار اسناد با نام يا بی	نام قرار گيرند تابع رژيم حقوقی 
متقاوتی هستند. 

12-3-3-1-اسناد	بانام
اسناد بانام اسنادی هستند كه نقل وانتقال آن ها بايد در دفتر شخص حقوقی ثبت شود. اين قبيل 
اسناد جزو ديون محسوب می شوند و لذا قانون قابل اجرا نسبت به آن ها را قانون حاكم بر ديون 
دانسته اند. اين قانون هم در مورد صدور سهام بانام و هم در مورد انتقال مالکيت آن ها صالحيت 

دار خواهد بود. 
12-3-3-2-اسناد	بی	نام

اسناد بی نام مانند سهام شركتها و اوراق قرضه اسنادی هستند كه به صورت سند در وجه حامل 
تنظيم شده اند و دارنده ی آن مالک شناخته می شود. از آن جا كه نقل و انتقال اين قبيل اسناد به قبض 
و اقباض به عمل می آيد و دين در سند تجسم يافته است بايستی آن ها را جزو اموال مادی به شمار 
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آورد و مانند ساير اموال مادی مشمول قانون محل وقوع آن ها دانست. )الماسی، 194:1373(
 در مورد اين اسناد گفته شده كه باتوجه به اين كه اين اسناد ماهيت مختلطی دارند يعنی بين 
دسته ی اموال مادی و دسته ی ديون قرار دارند برای تعيين قانون حاكم بايد ديد در هر مورد كدام 
جنبه غلبه دارد. از لحاظ اين كه جزو اموال مادی هستند تابع قانون محل خود می باشند و از اين 
لحاظ كه جزو ديون به شمار می آيند مانند اسنا بانام مشمول قانون حاكم بر دين هستند. هرگاه مسئله 
انتقال قراردادی اسناد بی نام مطرح باشد بايد قانون محل وقوع را نسبت به انها اعمال نمود زيرا در 
اين مورد جنبه ی مادی سند بر جنبه ی غير مادی آن غلبه پيدا می كند ولی چنان چه مسئله روابطبين 
دارنده ی سند و شخص حقوقی صادركننده آن و يا مسئله سلب مالکيت سند و در نتيجه اقداات 
دولتی مطرح باشد، بايد قانون مطبوع شركت يا شخص حقوقی متعهد را صالحيت دار دانست 
زيرا در اين مورد جنبه ی غير مادی سند غلبه می يابد و بايستی مانند سند بانام تابع قانون اقامتگاه 

مديون باشد. 
12-3-3-3-اوراق	بهادار	بورس

معامالت بورس به دو جهت تابع قانون كشور محل بورس است. يکی از آن جهت كه مقررات 
راجع به بورس در هركشور از مقررات نظم عمومی می باشد. ديگر اين كه تسليم ورقه بهادار قابل 
معامله به بورس از سوی دارنده آن برای انجام معامله و خريد آن در بورس، در حکم پذيرش ضمنی 

حاكميت قانون محل بورس از سوی طرفين معامله است. )سلجوقی، 377:1389(
12-3-3-4-اسناد	در	وجه	حامل

بدون  معمول  به طور  كه  منقول  اموال  معامالت  به  بی شباهت  تجاری،  اسناد  گونه  اين  معامالت 
تشريفات و با تسليم مال صورت می گيرد، نيست. 

به موجب ماده 39 قانون تجارت، سهام بی نام در زمره اسناد در وجه حامل می باشد. 
قانون حاكم در خصوص اين گونه اسناد از دو جنبه قابل بررسی است: يکی از لحاظ رباطه ميان 
دارنده سند و صادركننده سند؛ ديگری از لحاظ رابطه ميان كسانی كه آن اسناد را بين خود معامله 
می كنند. )رابطه بين سهامداران(. در مورد رابطه ميان دارنده و صادركننده اسناد بی نام، در خصوص 
سهام بی نام شركتها، قاعده تعيين قانون حاكم، همانند اسناد بانام، تابع قانون حاكم بر شخص حقوقی 
صادركننده سهام است. در مورد رابطه ميان دارنده سند بی نام از قبيل چک در وجه حامل، قانون 
محل پرداخت، می تواند به عنوان قانون حاكم مطرح شود. در خصوص رابطه ميان اشخاصی كه سند 
را بين خود معامله می كنند )رابطه بين سهامداران( تابع قانون حاكم بر قرارداد مابين آن ها می باشد. 
نکته پايانی كه بايد مورد اشاره قرار گيرد، اين است كه در خصوص اعتبار اسناد، قانون حاكم بر 

خود سند، قانون حاكم خواهد بود. 



18

دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالتسال ششم . شماره یازدهم و دوازدهم. بهار و تابستان- پاییز و زمستان 1393

13-مالكيت	های	معنوی
با توجه به اين كه مالکيتهای معنوی دارای صورتهای گوناگونی اند، همگی آن ها را در دو دسته ی 

مالکيتهای ادبی و هنری و مالکيتهای صنعتی تقسيم نموده اند)صفايی:15(. 
13-1-مالكيت	های	ادبی	وهنری

تکليف اين	گونه مالکيت	های معنوی در حقوق ايران در قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و 
هنرمندان مصوب آذر ماه 1343 معين شده است. قانون حاكم بر اين قبيل مالکيتها قانون محل ابراز 
فعاليت است زيرا اين محل به عنوان محل وقوع فرضی مال قبول شده اند و پايگاه روابط حقوقی 
مربوط به مالکيتهای معنوی در همين محل می باشد و قانون حاكم بر مالکيتهای ادبی و هنری، قانون 
محلی است كه اثر در آن جا انتشار يافته است. ماده 22 قانون مذكور نير حمايت از چنين حقوقی 
در ايران را منوط بدان دانسته كه محل چاپ يا پخش يا نشر يا اجرای اثر در ايران باشد و در اين 
مورد گفته شده در صورتی كه اثری پديد آمده ولی هنوز منتشر نشده باشد، می توان قانون صاحب 

اثر را برای آن صالح دانست. )صفايی: 15(
13-2-مالكيت	های	صنعتی

در مورد اين دسته از مالکيتهای معنوی نيز چون حق مخترع پس از دخالت دولت مورد شناسايی 
قرار می گيرد لذا قانون حاكم بر آن، قانون دولتی است كه حق اختراع يا امتياز نامه را به مخترع اعطا 
می نمايد. در مورد اين نوع مالکيتها در حقوق ايران دو گونه مقررات ديده می شود: يکی مقررات 
منعکس در قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب تير ماه 1310 و آيين نامه ی اجرايی آن و ديگر 
مقررات كنوانسيون پاريس برای حمايت از مالکيت صنعتی و تجاری و كشاورزی است كه ايران 

در سال 1337 بدان پيوسته است. )صفايی: 16(
به عبارت ديگرقاعده تعارض قوانين در مورد مالکيت صنعتی اعم از آن كه مربوط به ورقه 
اختراع يا اكتشاف و يا عالئم تجاری و صنعتی باشد تابع قتنون كشوری است كه در آن جا به ثبت 

آن مبادرت گرديده است. )سلجوقی، 365:1387(
به طور كلی می توان گفت مالکيت های معنوی نيز مشمول قاعده اعمال قانون درون مرزی 
هستند با اين تفاوت كه به علت عدم وجود خارجی در عالم واقع محل ابراز و ثبت آن را به عنوان 

محل اين مالکيتها در نظر می گيرند. 

نتيجه
توسط  تملک  مورد  اموال  بر  رژيم حقوقی حاكم  پيرامون  ايران،  بين الملل خصوصی  در حقوق 
اشخاص بيگانه، مواد 8 و 966 قانون مدنی مقرر گرديده اند كه بر اساس اين قواعد داخلی حل 
تعارض، اموال از قاعد محل وقوع خود پيروی می نمايند. در اين ميان تقسيم اموال به مادی و غير 
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مادی قاعده	ی حقوقی مزبور را از عموميت و جامعيت مستثنا نموده است. 
از اطالق عناوين مذكور در ماده 966 قانون مدنی مانند عنوان »ساير حقوق« شمول اين ماده 
نسبت به اعمال حقوقی راجع به اموال استنباط می گردد و حاكميت محل وقوع مال، شامل منشأ 

مالکيت نيز خواهد بود. 
در مواردی كه حق انتفاع ناشی از عقد در كشوری غير از كشور محل وقوع مال باشد، در اين 
صورت حصول حق مالکيت به موجب قانون محل عقد بايد به درستی صورت گرفته باشد و از 
سوی ديگر قانون كشور محل مال هم، حصول تملک را نسبت به مال بر اساس آن عقد جايز شمرده 
باشد. در مورد عقد وقف هم كه در شمار انواع حق انتفاع ناشی از عقد می باشد بايد قائل بر اين 
بود كه جز در مورد اهليت )كه تابع قانونی متبوع است( و قصد و رضا )كه تابع قانون محلی عقد 

است( بسته به انطباق آن با قانون كشور محل مال است. 
حق ارتفاق كه در مورد اموال غير منقول مورد پيدا می	كند، در مواردی كه ناشی از عقد است 
و عقد در كشوری غير از محل وقوع مال تحقق می يابد بايد قائل به حاكميت قانون محل مال غير 
منقول گرديد. و اگر ملک مورد حق ارتفاق در ايران و ملک صاحب حق ارتفاق در خارج واقع شده 

باشد حق ارتفاق تابع قانون ايران خواهد بود. 
از يک سو عقد رهن از عقد منشأ دين يا واقعه حقوقی منشأ آن مستقل است،  از سوی ديگر 
عقد رهن و حق عينی ناشی از آن دو مقوله جداگانه هستند. عقد رهن مصداق قاعده حل تعارض 
منعکس در ماده 968 قانون مدنی می	باشد اما حق عينی ناشی از اين عقد، تابع قاعده حل تعارض 

منعکس در ماده 966 قانون مدنی می باشد. 
در دعاوی موضوع حقوق بين	الملل خصوصی، راجع به حق كسب و پيشه يا تجارت در صورتی 
كه عناصر تشکيل دهنده حق در كشورهای مختلف وجود داشته باشند، دادگاه بايد عمده ترين 

عناصر را تشخيص دهد و بر اساس محل وقوع آن ها قانون صالح را تعيين كند. 
در مورد مالکيت های معنوی، قانون حاكم بر مالکيت های ادبی و هنری، قانون محلی است كه 
اثر در آن جا انتشار يافته است و در مورد مالکيت صنعتی تابع قانون كشوری است كه حق اختراع 

يا اكتشاف را به مخترع اعطا می	كند. 
اسناد و اوراق بهادار بسته به اين كه در شمار اسناد با نام يا بی	نام قرار گيرند، تابع رژيم حقوقی 
متفاوتی هستند. اسناد بی نام طبق ماده 39 قانون تجارت به صورت اسناد در وجه حامل تنظيم 
می شود و با قبض و اقباض معامله می شود، در زمره اموال مادی است و مشمول قانون محل وقوع 
آن ها می باشد. اسناد با نام نقل و انتقال آن بايد در دفتر شخص حقوقی ثبت شود اين اسناد جز ديون 

می باشند و تابع قانون حاكم بر ديون هستند. 
در حقوق بين الملل خصوصی ايران، در اجرای قانون محل وقوع مال نمی توان از اهدافی كه 
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قانون گذار ايرانی به دنبال آن بوده است، فراتر رفت. يکی از استثنائات وارد بر م 966 ق. م، موضوع 
اهليت اشخاص می باشد. 

در تمايز ميان شکل و ماهيت در مسأله تسليم مال در قراردادهای موجد حق عينی نسبت به 
اموال منقول 

می	توان قائل به حاكميت قانون محل سند بود چرا كه تسليم چنين مالی، خود نشانه بيرونی 
توافق طرفين در مورد انتقال آن است. 
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بيژنگ	اقدامي	

مسئوليت مدني در امالك و ساختمان ها

-	كارشناس	ارشد	حقوق	خصوصي	و	سردفتر	اسناد	رسمي	

در  مهم  مسئوليت هاي  از  يکي 
نگهداري  امر  ساختمانها،  و  امالک 
مالکان  يا  مالک  توسط  ساختمان 
مجاور  همسايگان  به  وگاه  است  آن 
ساختمانها آسيب هاي جبران ناپذيري 
وارد مي شود كه در جبران آن ممکن 
است آسيب ديده دچار مشکل گردد. 
بعضاً در اخبار و روزنامه ها مي خوانيم 
كه در فالن نقطه شهر مثاًل در تهران 
برج يا آپارتمان چند طبقه فرو ريخته 
شهروندان خسارت  از  تعدادي  به  و 
گاه  خسارت  اين  است  شده  وارد 
است.  توأمان  وگاه  جاني  وگاه  مالي 
مثاًل شهرداري يا شركت گاز يا برق 
عدم  بدليل  پروژه  اجراي  در  آب  يا 
توسط  اوليه  مراحل  در  دقيق  مطالعه 
را  اقداماتي  مشاوره،  و  مطالعاتي  تيم 
مجاور  امالک  به  كه  مي دهد  انجام 
آسيب مي رسد يا همسايه اي نسبت به 
ساخت و ساز وتبديل ويال به آپارتمان 
ديوار  به  بي احتياطي  براثر  چندطبقه 
همسايه مجاور خسارت وارد مي كند 
مهندس  نيست  معلوم  اين جا  در  كه 

شهرداري  به  كه  مهندسي  نظام  ناظر 
راهنمائي هاي  و  نظارت  معرفي شده 
دقيق را معمول داشته يا كارگران تحت 
فرمان معمار كه كار ساختماني را انجام 
داده، دقت الزم را كرده يا از مصالح 
مرغوب استفاده كرده يا شهرداري در 
دادن مجوز، رعايت دقيق نکات فني را 

كرده است يا خير؟
قانون  جز  به  ايران  حقوق  در 
ومبحث  سال9331  مدني  مسئوليت 
مدني  قانون  در  تسبيب  و  اتالف 
كه  يافت  را  مقرراتي  نتوان  شايد 
براحتي بتوان مسئول جبران خسارت 
آسيب  كرد. يک شهروند  راشناسائي 
با هزينه هاي فراوان، ماهها  بايد  ديده 
در داالن دادگستري رفت وآمد نمايد 
تا بتواند به حقوق خود برسد، آن هم 
اگر توان اقتصادي داشته باشد و وكيل 
پرداخت  الوكاله  حق  و  كند  اختيار 
بعضًا  بپردازد.  دادرسي  هزينه  نمايد، 
مشاهده مي شود، كه آسيب ديده بدليل 
توان  عدم  و  قانون،  با  آشنايي  عدم 
مالي از طرح شکايت و گرفتن وكيل 

و رفتن به دادگستري از حق خود يا 
صرف نظر كرده و يا به ثمن بخس به 
ضرر خود با طرف مقابل صلح مي كند! 
اين كه اين امر چقدر در جامعه كنوني 
ما موجبات تضييع حق شهروندان را 
فراهم مي كند يا چقدر در شوراي حل 
با مقررات  اختالف كه آشنايي كامل 
خسارت  جبران  و  مدني  مسئوليت 
يا چگونه رسيدگي  ندارند، مطرح و 
صورت  حق  احقاق  و  مي شود 
مي گيرد، شايد بر خيلي ها معلوم نباشد 
و نياز به تحقيقات تئوريک و ميداني 
آينده  در  انشااله  دارد،  جانبه  همه  و 
تدوين كنندگان قانون با جامعه حقوقي 
به  و  باشند  داشته  بيش تر  هماهنگي 
نظريه علماي حقوق )دكترين( توجه 
بيش تري شود و در امر قانون گذاري 
قضائي  كميسيونهاي  و  نکنند  عجله 
بدليل مشغله زياد در مجلس شوراي 
حقوق  علماي  تخصص  از  اسالمي 
تا  بگيرند  كمک  مقررات  تدوين  در 
نهادهايي مثل قواعد مسئوليت مدني 

در نظام دادگستري غريب نباشد. 

مقدمه:	
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مسئوليت	مدني	عام	وخاص
به نظر آقايان دكتر صفائي و رحيمي در كتاب الزامات خارج از قرارداد، مسئوليت مدني به معناي 
عام مترادف با ضمان قهري )ايفاي ناروا -اداره مال غير- استيفاء از عمل يا مال غير، غصب، اتالف، 
 )Responsibilite-civile( و مسئوليت مدني به معناي خاص اصطالح ترجمه فرانسوي آن )تسبيب
عبارت است از تکليف شخص به جبران زياني كه بر اثر عمل نامشروع )به جز غصب( به ديگري 

وارد مي شود. 
اما مسئوليت مدني قراردادي عموماً مواردش از متن و مفاد قرارداد قابل استنباط است و در 
محدوده همان توافق كه از قبل پيش بيني شده تفسير و تعبير و يا حکم آن صادر مي شود كه در 
قانون مدني مصاديق آن در مواد 226 تا 230 تحت عنوان خسارت حاصله از عدم اجراي تعهدات 
احصاء شده است و مسئوليت غير قراردادي يا خارج از قرارداد، الزام شخص يا اشخاص زيان 
زننده به جبران ضرر و زيان ناشي از عمل زيان آور و نامشروعي است كه روي داده و قراردادي 
در بين نيست و به قول مرحوم دكتر مهدي شهيدي ممکن است شامل عقد و شبه عقد ويا ناشي از 
جرم يا شبه جرم باشد البته مسئوليت مدني در قانون مدني ايران در قالب عناوين الزامات خارج از 
قرارداد يا ضمان قهري بيان شده است و در حقوق اسالم ظاهراً بايد مسئوليت مدني را در مبحث 

ضمان جستجو كرد. 

جايگاه	مسئوليت	مدني	در	ايران:
 با وجودي كه قانون مسئوليت مدني حاوي نوآوري ها و نکات مثبت فراواني است، متأسفانه در 
محاكم دادگستري و به اصطالح رويه هاي قضايي توجه چنداني به آن نشده و با گذشت سال ها از 
تصويب آن يعني از سال 1339 در آراي دادگاه ها كمتر مورد استفاده و استناد قرار گرفته، و شايد 
مهجور مانده است و اين نگراني وجود دارد وظاهراً در اثر اين بي توجهي و وضع مقررات پراكنده 

اين قانون در رديف قوانين متروک قرار گيرد. 
همان طور كه مي دانيم پس از سال ها تالش و اظهار نظرهاي حقوق دانان در داخل و خارج در 
امر مسئوليت مدني و خسارت معنوي در قانون آئين دادرسي كيفري در سال 1387 خسارت معنوي 
را از رديف ضرر و زيانهاي قابل مطالبه حذف كردند و شوراي محترم نگهبان قانون اساسي آن 
را خالف شرع اعالم كرد)نظريه شوراي نگهبان درمورخه 64/9/5 درمورد طرح قانون مطبوعات 
مصوب 64/8/14 مجلس شوراي اسالمي كه در تبصره يک ماده 30 آن خسارت معنوي پيش بيني 
شده بود صراحت دارد، كه تقويم خسارت معنوي به مال و امر مادي مغاير موازين شرعي است( 
البته با صراحتي كه اصل 171 قانون اساسي در مورد جبران خسارت معنوي دارد، حذف بند 2 
ماده 9 آئين دادرسي كيفري و اظهارنظر شوراي محترم نگهبان به غير شرعي بودن آن موثر در مقام 
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اين مشکل اجتماعي  نيست، معتقديم كه رويه قضايي در قالب آراي وحدت رويه مي توانست 
را مرتفع و جبران نمايد. و باالخره با عکس العمل قانون گذار در تبصره يک ماده 14 قانون آئين 
دادرسي كيفري مصوب سال 1392 مندرج در روزنامه رسمي شماره 20135 مورخه 1392/2/3 
خسارت معنوي بر اثر فشار افکار عمومي در جرايد و تاكيد علماي حقوق، بر اجراي اين نهاد فقهي 
كه در قانون اساسي به رسميت شناخته شده و آن چه را كه تاكنون مغفول مانده بود دوباره به جايگاه 
اصلي خود برگشت و همگام با قانون مسئوليت مدني سال 1339 از تاريخ 1393/8/3 در محاكم 
بايد رعايت و اجرا مي شود و اين كه چرا اين نهاد حقوقي كه ريشه اصلي قاعده الضرر مي باشد 
مغفول مانده بود و تکليف آسيب ديدگان از اين جهت با چه سرنوشتي مواجه بوده قضاوت برعهده 

خوانندگان اين مقال است. 
در حقوق ايران در سال 1307 بخشي از مباحث مسئوليت مدني به تصويب رسيد. در زمان 
تصويب اين قانون نظريه خطر)Risque( در رويه قضايي فرانسه جايگاه خوبي داشت چون بعضي 
از تهيه كنندگان قانون مدني آشنايي با حقوق اروپا بويژه فرانسه داشتند هيچ اثري در اين تحول 
در قانون مدني راه نيافت و قانون مدني، با اقتباس از قانون مدني فرانسه از ماده 301 به بعد را به 
الزاماتي را كه بدون قرارداد حاصل مي شود اختصاص داد و در فصل اول آن كلياتی شامل غصب 
و اتالف و تسبيب و استيفاء را بيان نموده )مواد 301 تا 337(از سال 1339 قانون مسئوليت مدني 
با يکي از عناوين اتالف وتسبيب موضوع حکم قرار مي گرفت. مطابق ماده 328ق. م اتالف فقط 
شامل عين يا منفعت مي شود و حقوق مالي را دربرنمي گرفت و ظاهراً از اين جهت ناقص بود و 
تهيه كنندگان قانون مسئوليت مدني در قوه مقننه از تکميل قانون مدني دم مي زدند و مدعي بودند كه 
با تصويب اين قانون، نقايص قانون مدني ايران بر طرف شده است قانون مسئوليت مدني با اقتباس 
از قانون تعهدات سوئيس وضع شد وحاوي نکات تازه اي بود1  ولي متأسفانه امروز چندان توجهي 

در محاكم و رويه قضايي2 به آن نمي شود. 
علي ايحال به نظر مي رسد اگر به قانون مسئوليت مدني به همراه قانون مدني توجه خاصي در 
محاكم مبذول گردد با تکليفي كه طبق اصل 167 قانون اساسي، قاضي دارد )بايد كوشش كند حکم 
هر دعوا را در قوانين مربوطه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاواي معتبر، حکم 
قضيه را صادر كند( مي توان به نحوي حسب مورد در هر پرونده به حداقل حقوق شهروندان نسبت 

به امالک وساختمانها و مقررات و مسئوليتهاي مدني آن حکم به حق صادر كرد. 

1. دكتر حسين آبادی – امير- استاددانشگاه شهيد بهشتی تهران دوره دكترا- مقاله:نقش دكتر كاتوزيان در تحول مسئوليت مدنی در 
حقوق ايران مندرج در روزنامه اطالعات – يکم اسفندسال87 صفحه 11. 

2. به نظر نگارنده البته به آن معنايی كه در فرانسه رويه قضايی به عنوان يکی از منابع حقوق مطمح نظر است در ايران )كه اكثراً تابع 
حقوق نوشته است( وجود ندارد چون در اين باره فقط به آرای وحدت رويه در هيئت عمومی ديوان عالی كشور اكتفاء می شود. 
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مسئوليت	مدني	مالک	ساختمان:
حقوق، برخاسته از نيازمندي هاي جامعه بشري است واصوالً تا مشکلي مثل شهرنشيني و آپارتمان 
سازي و ساختمان سازي پيش نيايد جايگاه حل مشکل آن در قانون يافت نمي شود. دكترين و رويه 
قضايي به فکر تجزيه وتحليل يا ايجاد رويه نمي افتند به همين دليل است كه امروزه مسئوليت مدني 
مالک ساختمان نيز مطرح است كه اگر مالک ساختمان در خرابي ساختمان تخلف كرده باشد چه 
تکليفي نسبت به زيان ديده دارد و اگر كار ساختمان را به كساني اعم از اشخاص حقوقي )نظارتي( 
يا حقيقي )در ساخت وساز( سپرده چه مسئوليتي متوجه آنان است آيا مسئوليت شخصي فقط 
متوجه مالک است؟ يا اين مسئوليت تضامني است؟ درساختن و ايجاد بناي ساختمان دستهايي در 
كار است ابتدا مالحظه سندمالکيت و سپس مطالعه و موقعيت محلي و جغرافيايي در سطح شهر يا 
خيابان يا كوچه سپس تهيه كروكي اوليه و ارائه آن به شهرداري و انتخاب مهندسين ناظر، با كمک 
سازمان نظام مهندسي و ارائه نقشه كه به تائيد مهندس ناظر رسيده و سپس بازديد شهرداري و 
تائيد نقشه ترسيمي ارائه شده و رعايت قوانين و مقررات شهرداري در دادن مجوز ساخت، يعني 
صدور پروانه ساخت به مالک و پس از آن اقدام به ساختن ساختمان با ابعادي كه نقشه مورد تائيد 
شهرداري تعيين كرده است. مالحظه مي شود كه مالک به تنهايي در ساخت وساز آن، دخل وتصرف 
نداشته است، حال اگر در مرحله مطالعه به ساختمانهاي مجاور توجه نشود و احتمال ورود خسارت 
به آنان در نظر گرفته نشود در همين مرحله شركت مشاور مطالعاتي مسئول است و بعد اگر در 
تهيه نقشه توسط نقشه بردار كه به ابعاد وپيرامون و حاشيه هاي آن توجه نکرده باشد مسئول قلمداد 
مي شود، سپس اگر در ساخت و ساز در امربکار بردن مصالح مرغوب، مهندس معمار توجه كافي 
نکرده باشد و بعدها موجب فرو ريختن ساختمان شده و خسارت مالي و جاني ببار آورد، مسئول 
است، بعد مهندس شهرداري كه نظارت كرده و به همراه مهندس ناظر سازمان نظام مهندسي متضامنًا 
مسئول هستند، فلذا در مي يابيم حسب مورد خسارتي كه وارد مي شود ممکن است به ساختمان 
مجاور باشد يا عابري كه بر اثر ريختن آوار،  ناشي از بکار بردن مصالح نامرغوب  بالکن روي سرش 
دچار آسيب شده و هر اتفاقي كه بر اثر بي احتياطي هاي اوليه ناشي شده در نهايت چه كساني را 
بايد مسئول شناخت؟ آيا مالک به تنهايي كه با حسن نيت كار را واگذار به اهل فن كرده به تنهائی 
بايد مسئول شناخته شود يا در محکمه همه كساني كه به نوعي در جايگاه خود، مسئوليت داشته اند 
بايد حاضر شوند؟ طبق بررسي هاي به عمل آمده در گذشته در نظام حقوقي كامن ال اصوالً تمايلي 
ابنيه وجود نداشته به عنوان نمونه در سال  به شناسائي مسئوليت مدني براي مالک ساختمانها و 
1984ميالدي باستناد بند6 ماده يک قانون مسئوليت مدني انگليس دادگاه پژوهش مسئوليت مدني 
ناشي از بي احتياطي شهرداري را به علت طراحي معيوب يک ساختمان و احداث آن، محکوم به 
پرداخت خسارت به مستاجري نمود كه دست وي به خاطر قرار گرفتن بين پنجره و چارچوب آن 
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صدمه ديده بود. 3
فلذا در مي يابيم كه در بناي ساختمان اشخاص زيادي مدخليت دارند. و نبايد مسئوليت آن ها 

را ناديده گرفت. 
مسئوليت مدني امالک وساختمانها در حقوق ايران، با توجه به اين كه در ايران مبناي مسئوليت 
مالک )تقصير( است، زيان ديده بايد تقصير مالک را ثابت كند اگر مالک با داليلی مانند اثبات رعايت 
احتياط هاي الزمه، بتواند عدم تقصير خود را ثابت كند از مسئوليت معاف است، همچنين به نظر 
مي رسد اثبات فورس ماژور مانند حقوق فرانسه مالک را از مسئوليت معاف مي سازد درحقوق ايران 
اگر زيان ديده در ورود ضرر نقش داشته باشد مانند حقوق فرانسه سبب معافيت كامل مالک نيست، 
بلکه سبب تخفيف در مسئوليت مالک مي شود )ماده چهار قانون مسئوليت مدني( البته زيان ديده 
بايد ثابت كند كه خسارت ناشي از خرابي ساختمان بوده است. در فقه نيز اشاره شده است كه اگر 
خسارت ناشي از خرابي نبوده و در اثر عامل ديگر مانند برخورد آوار ناشي از خرابي ساختمان باشد 
نمي توان مسئوليت خاص مالک را مطرح كرد و اين موضوع فرق مي كند با آن كه مالکي از عيب يا 
احتمال فروريزي ساختمان مطلع بوده و طبق ماده 519قانون مجازات اسالمي سال1392 بايد اقدام 
به برطرف كردن عيب يا نقص كرده باشد. يعني امکانات رفع خطر را اعم از تعمير يا بازسازي 
فراهم كند ماده 519 مزبور مي گويد: هرگاه ديوار يا بنائي كه بر پايه استوار و غير متمايل احداث شده 
است در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملک ديگري يا معبر گردد اگر قبل 
از آن كه مالک امکان اصالح يا خراب كردن آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب گردد ضمان 
منتفي است مشروط برآنکه به نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد 
)مثاًل با نصب تابلوي هشدار دهنده( چنان چه مالک با وجود تمکن از اصالح يا رفع يا آگاه سازي و 
جلوگيري از وقوع آسيب، سهل انگاري نمايد ضامن است و ايضاً ماده 517 قانون مزبور بيان ميدارد 
اگر مالک يا كسي كه عهده دار احداث ملکي است، بنايي را بنحو مجاز بسازد يا بالکن و مانند آن 
را با رعايت نکات ايمني و ضوابط فني كه در استحکام بنا الزم است در محل مجاز احداث كند 
)مثاًل با پروانه ساختمان( و اتفاقا موجب آسيب يا خسارت گردد ضامن نيست. تبصره: اگر عمل 
غير مجاز به گونه اي باشدكه نتوان آن را به مالک مستند نمود)يعني اشکال در پروانه ساخت(مانند 
آن كه مستند به مهندسان ذيربط ساختمان باشد ضمان ازمالک منتفي و كسي كه عمل مذكور مستند 

به اوست ضامن است. 
بنابراين مبناي ماده 333 قانون مدني ايران تقصير است و دشواري اثبات تقصير گاه زيان ديده را 
از طرح دعوي منصرف مي نمايد، قانون گذار مي تواند مبناي ماده را در اصالحات آينده با مستفاد از 

3. دكتر داراب پور- مهراب- استادياردانشکده حقوق دانشگاه شهيدبهشتی تهران- مقاله مسئوليت مدنی ناشی از خسارت امالک 
صفحات 166 و 167مندرج در مجله تحقيقات حقوقی شماره 44. 
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تئوري تقصير به تئوري خطر با تعهد ايمن استفاده كرده و تغيير دهد. در اين صورت در حال حاضر 
مالک براي فرار از پاسخگو نبودن به ديگران در ايجاد بنا دخالت داشته اند بايد از بيمه استفاده كند 
و اين مسئوليت را بيمه نمايد. ولي كاًل بهتر بود كه مقررات مرتبط با مسئوليت مدني در يک قالب 
مدون و معيني تدوين مي شد و از اين همه پراكندگي مواد قانوني در مقررات مدني و جزائي و غيره 

جلوگيري مي شد. فلذا در بررسي هاي بعدي بايد عنوان ساختمان را شناسايي كرد. 

واژه	ساختمان	يعني	چه؟
در معناي كلي هر سازه اي را مي توان ساختمان ناميد و منظور از ساختمان يعني بناهاي ساخته شده 
با مصالح بنايي )آهن، سيمان، گچ، آجر و غيره...( مي باشد و بنايي را كه به وسيله ديوار از ديگر 
بناهاي همجوار خود، يک بناي مستقل و مجزا و استواري را تشکيل مي دهد ساختمان مي نامند و 

انواعي دارد مثل مسکوني و بازرگاني و تجاري، آموزشي، صنعتي و غيره... مي باشند. 
در حقوق فرانسه در ماده 1386 واژه )Batiment( به معناي ساختمان بکار رفته نويسندگان 
قانون مدني ايران در ماده 333 قانون مدني آن را به ديوار وعمارت و كارخانه ترجمه كرده اند علي 
رغم اين كه مفهوم ساختمان در عرف روشن است اما در مورد مصاديق آن در حقوق فرانسه اختالف 
است به همين جهت رويه قضايي دست به تعيين دقيق مفهوم آن زده است قبل از تصويب ماده 
1384 ق. م فرانسه در مورد مسئوليت ناشي از اشياء، رويه قضايي فرانسه با تفسيري وسيع از واژه 
ساختمان سعي بر آن داشت تا ماده 1386 را بر اشياء بي جان ديگري تسري دهد وبرخي از آراء 
به اشيايي نظير درخت )ماشين حرارتي يک كشتي( واژه ساختمان اطالق شده و ماده 1386 مورد 
استناد قرار گرفته است اما امروزه واژه ساختمان صرفاً به معني غير منقول نيست از ميان انواع اموال 
غيرمنقول فقط آن چه عرفاً به معني ساختمان است مشمول ماده 1386 قانون مدني فرانسه است و 
مسئوليت ناشي از بقيه اشياء خواه منقول، خواه غير منقول در قلمرو ماده 1384 خواهد بود بنابراين 

در تعيين واژه ساختمان موارد زير ضروري است:
1- عرفاً يک »ساخت« »La constactioc الزم است )يعني كه مصنوع ودست ساز بشر است( 
وجود داشته باشد بنابراين فرو افتادن صخره، يا ناهمواري يا لغزندگي سطح زمين از دايره شمول 

مفهوم ساختمان بيرون است. 
2- ساختمان بايد واقعاً غير منقول باشد بنابراين اطاقک چوبي و موقتي يا پرچين بر پا شده 
از چوب و گل )Palisade( به معناي ساختمان نيست به همين جهت برخي متعقدند ساختمان 
بايد ملحق و ساخته شده در زمين )Constaraction- ion- in Corporee- au sol( باشد واين كه 
بايد غير منقول وطبيعي باشد. يعني )immeuble-par-naure( باشد واال غيرمنقول حکمي يعني 

)Destination immeublespar( مشمول ساختمان نيست. 



27

دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالتسال ششم . شماره یازدهم و دوازدهم. بهار و تابستان- پاییز و زمستان 1393

غير منقول حکمي مالي است كه ذاتاً منقول است. ولي بنا به مصالحي قانون گذار آن مال را در 
حکم غير منقول دانسته است ماده 17 قانون مدني كه از ماده 522 قانون مدني فرانسه اقتباس شده 
مقرر مي دارد )حيوانات و اشيائي كه مالک آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو 
و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و به طوركلي هر مال منقول كه براي 
استفاده از عمل زراعت تخصيص داده باشد از جهت صالحيت محاكم و توقيف اموال جزء ملک 
محسوب و در حکم اموال غير منقول است. وهمچنين است تلمبه و گاو وحيوانات ديگري كه براي 

آبياري زراعت يا خانه يا باغ اختصاص داده شده است. 
3- به نظر برخي عرفاً ساختمان بايد به مجموعه اي از مصالح ساختماني، مانند سيمان آجر 
وسنگ وچوب وغيره اطالق گردد صرف نظر از اين كه اين ساختمان به چه هدفي مورد استفاده قرار 
مي گيرد، نوع استفاده ازقبيل سکونت و انبار و غيره تاثيري در اين مفهوم ندارد و همچنين مهم نيست 

كه ساختمان روي زمين ساخته شده يا داخل زمين ساخته شده باشد. 
4- شرط بعدي اين است كه ساختمان بايد به اتمام رسيده باشد اسکلت در حال احداث مشمول 
عبارت ساختمان نيست اين مورد برخي ازآراي ديوان عالي فرانسه ديده شده است. درحقوق ايران 
با فقدان يک نص كلي در مورد مسئوليت ناشي از اشياء تا جايي كه عرف اجازه دهد مي توان مفهوم 
وسيع از ساختمان و وسايل برقي و تمام تاسيسات حرارتي وبرودتي كه در ساختمان بکار رفته و 
عرفاً جزئي از بنا است در صورت خرابي در حيطه ماده 333 قانون مدني گنجاند درفرانسه هم طبق 
نظر برخي علي رغم تفسير محدود ماده 1386 قانون مدني آن كشور، تمام اموال منقول و غيرمنقول 
كه در ساختمان بکار رفته )و جزئي از بنا است( ساختمان تلقي شده است. 4 حال اگر ساختمان 

خراب شود يا ويران شود بايد پيرامون واژه خرابي بحث كرد. 

واژه	خرابي:	
ماده 333 قانون مدني كه از ماده 1386 ق. م فرانسه اقتباس شده به شرح ذيل است: )صاحب ديوار 
يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد مي شود مشروط به اين كه 
خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالک مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده 

است. 
در حقوق فرانسه خرابي يعني )زيرو رو شدن و فروپاشي است( 

است. خرابي  اطالق شده  كارخانه(  يا  عمارت  و  ديوار  )خرابي  به  واژه  اين  ايران  درحقوق 
ساختمان را در صورتي مي توان ماده 1386 قانون مدني فرانسه و ماده 333 قانون مدني ايران تطبيق 

4. يزدانيان – دكترعليرضا - مقاله تطبيقی مسئوليت مدنی مالک ساختمان در حقوق ايران و فرانسه مندرج در فصلنامه حقوق – 
مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان سال 1389 صفحه280
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داد كه غيرارادي باشد. فلذا ظاهراً خساراتي كه در نتيجه تخريب ساختمان به صورت ارادي توسط 
مالک صورت مي گيرد شامل موارد فوق نمي شود يا خسارتي كه در خالل مرمت و تعمير بنا وارد 
به معني خرابي مندرج در موارد فوق نيست و خسارات منسوب به فورس ماژور هم  مي شود 

مشمول مواد مزبور نمي باشد و بايد به قواعد ديگري رجوع كرد. 
به عنوان مثال: اگر مستاجري كه بر اثر خراب شدن ساختمان مورد اجاره خسارت ديده باشد. 
با استناد به احکام و قواعد اجاره خواهد بود. و مستاجر حق استناد به  دعواي وي عليه مالک 
مواد فوق مربوط به مسئوليت مدني را نخواهد داشت. برعکس اگر شخص ثالث هنگام ويران 
شدن ساختمان در آن نزديکي بوده و متحمل خسارت شود مطالبه خسارت به استناد و مواد فوق 
امکان پذير است و حق استناد به احکام اجاره و غيره را ندارد. در حقوق ايران ظاهراً همين معني 
مستفاد مي گردد. 5 تفاوت را مي توان با مراجعه به رفرنس صفحه 9 اين مقاله در مقايسه با حقوق 

انگليس مالحظه كرد. اما مالک بنا يا ساختمان كيست؟

مالک	بنا:	
ماده 333قانون مدني ايران و همچنين ماده 1386 قانون مدني فرانسه مالک بنا را به عنوان شخصي 
كه مسئول جبران خسارات ناشي از ويراني بنا است معرفي كرده اند. قانون مدني در ماده فوق واژه 
صاحب را مترادف مالک بکار برده است كه سابقه فقهي دارد در قانون فرانسه هم كه مورد اقتباس 
قانون مدني ايران بوده مقررات خاصي در مورد شناسائي مالک ديوار ديده مي شود بنابراين براي 
تشخيص مالک و تحميل مسئوليت بر او مي توان از مواد مختلفي كه ما را در شناسائي مالک ياري 
كند كمک گرفت. بنا براين ممکن است مالکيت مشاع يا مفروز باشد در اين صورت شخصي كه 
مالک شناخته مي شود مسئول جبران خسارت خواهد بود. مشروط براين كه عدم مراقبت وی اثبات 
شود، در ضوابط شناسائي مالک طبق ماده 22 قانون ثبت، همين كه ملکي مطابق قانون در دفتر امالک 
به ثبت رسيده دولت فقط كسي را كه ملک به اسم او ثبت شده يا كسي كه ملک مزبور به او منتقل 
گرديده مالک خواهد شناخت. فلذا شناسائي مالک اموال غيرمنقول دشوار نخواهد بود و شخصي 
كه مدعي انتقال ملک يا عدم مالکيت خود باشد مي تواند با اثبات اين ادعا از مسئوليت معاف شود. 
6 البته به نظر نگارنده اين موضوع منافاتي ندارد كه كسي با ارائه سند عادي طبق قانون مدني خود را 

مالک قلمداد كند. و به اين وسيله مالک بنايي يا ساختماني باشد همينکه مدعي قانوني باشد و ادعاي 
مالکيت او معارضي نداشته باشد مي توان او را حسب االقرار وي مالک شناخت و از نظر مسئوليت 
مدني ضامن دانست چون قانون ثبت هم نمي گويد مالکان دارنده سند عادي، سندشان باطل است 

5. صفحه 283 همان منبع در رفرنس صفحه 19 اين مقاله
6. دكتر نظری- ايراندوخت – كتاب مسئوليت مدنی مالک – انتشارات جنگل – چاپ اول سال 1389 ص110
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لکن به انحاء مختلف پيام مي دهد كه به اداره ثبت اسناد و امالک محل مراجعه كنند و با تقاضاي 
ثبت و تعيين پالک سندمالکيت رسمي بگيرند. 

مسئوليت	مالک	در	حقوق	ايران:
در حقوق ايران طبق ماده 333 قانون مدني مالک ساختمان مسئول جبران خسارت ناشي از خرابي 
آن است. و اگر مالک به طور موقت به صورت اجاره، ساختمان را به ديگري مي سپارد تغييري در 
مسئوليت مالک ندارد و در صورت خرابي بنا، مسئول است. البته در فرانسه بين مالک و محافظ 
تفاوت قائل شده اند. ومفهوم )محافظ( با مالک متفاوت است، مالک يعني كسي كه سند مالکيت 
ساختمان بنام اوست. و متصرف محافظ يعني كسي كه بر مال كنترل دارد وضامن است البته هرگاه 
وفق ماده 338 قانون مدني ساختمان فروخته شود، يا تمليک گردد ولي به تصرف خريدار داده نشود 
به محض اتمام مراحل تشريفات ايجاب و قبول از منظر مواد 1386 قانون مدني فرانسه و ماده 333 

قانون مدني ايران خريدار، مالک ساختمان به حساب مي آيد. 
در رويکردی ديگر اگر شخصي براي مدت طوالني زمين اجاره كند و با اجازه موجر ساختمان 
احداث كند و اگر اين بنا فرو ريزد اين جا مالک مسئول نيست مستاجر مسئول است )وفق ماده 504 
و333 قانون مدني ايران( يا مثاًل شخصي در زمين اوقافي كه مالک آن اوقاف است بر حسب قرارداد 
اجاره و با اجازه مالک بنائي ايجاد مي كند مشمول تفسير باال است چون در اين گونه موارد دو سند 
جدا گانه در اداره ثبت صادر مي شود سندمالکيت عرصه متعلق به اوقاف و سندمالکيت اعيان كه 

متعلق به مستاجر است و مالک اعيان حق نقل و انتقال آن را با سند مالکيت اعيان دارد. 
در مورد مالکين مشاعي آپارتمانها نيز در صورت ويراني بايد حکم به مسئوليت همه مالکان داده 
شود و حال آيا اين مسئوليت كه به طور نسبي بين همه تقسيم مي شود آيا تضامني است يا خير؟ 
در حقوق ايران، اگر چه زيان ديده حق مراجعه به مالکين را دارد اما اين امر به منزله تضامن نبوده 
و آثار تضامني ندارد. )مفهوم ماده 321 قانون مدني ايران( در ايران قانون تملک آپارتمانها در سال 

1343 مصوب شده است. 
طبق قانون فرانسه مالکين آپارتمانها دو نوع مالکيت دارند، اختصاصي و مشترک، مواد يک وسه 
آئين نامه اجرائي قانون تملک آپارتمانها در سال 1347 اين دو نوع مالکيت را تشريح كرده است. در 
قسمتهاي مشترک حق انحصاري براي مالکين قائل نشده است و در صورت ويران شدن آپارتمان 
و ايراد خسارت بايد براين اعتقاد بود كه اگر قسمت اختصاصي فرو ريزد زيان ديده بايد به مالک 
همان قسمت رجوع كند و اگر قسمت مشترک خراب شود بايد مسئوليت بر دوش تمام مالکين 
باشد. 7 در نهايت اين كه طبق ماده 9 قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389 باآئين نامه اجرايي 

7. ص385 همان منبع در رفرنس صفحه20 اين مقاله
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اخيرالتصويب آن، پيش فروشنده ساختمان كه اگر او را نوعاً مالک بشناسيم درقبال خسارات ناشي 
از عدم رعايت ضوابط قانوني در برابر پيش خريدار و اشخاص ثالث مسئول است و بايد مسئوليت 
خود را از اين جهت بيمه كند و چنان چه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد كه از طريق بيمه 
پرداخت مي شود پيش فروشنده ضامن پرداخت مابه التفاوت است. ذكر اين نکته الزم است كه با 
بيمه كردن ساختمان از سيستم تئوري تقصير فاصله گرفته فقط كافيست رابطه سببيت بين خسارت 
وارده و ساختمان مشخص شود و نيازي به اثبات تقصير پيش فروشنده نمي باشد. و كم كم حقوق 
ايران در اين باب به تئوري خطر يا تضمين نزديک مي شود. و ديگر اين كه اوالً شركت بيمه بعد 
از پرداخت خسارت دنبال مقصر يا مسبب مي رود ثانياً پيش فروشنده خالصي ندارد و بايد مابه 

التفاوت )بين پرداختي بيمه و ميزان خسارت وارده( را بپردازد. 

حق	رجوع	مالک	به	كساني	كه	سبب	ويراني	ساختمان	بوده	و	موجب	خسارت	
به	ديگري	شده	اند	

طبق نظر علماي حقوق ايران، اگر در عقد اجاره اي بين مالک و مستاجر شرط شده است كه مستاجر، 
 تعميرات الزم را انجام دهد و مستاجر از ايفاي وظايف خودداري كرده باشد )تفريط( و خسارتي از 
جهت عدم مرمت به بار آمده باشد مالک ساختمان خسارت را بپردازد )چون مسئول است( آيا پس 
از جبران خسارت مي تواند به مستاجر رجوع كند تا جبران خسارت خود را بخواهد؟ جواب مثبت 
است. چون طبق قرارداد اين حق براي وي متصور است به نظر مي رسد طبق همين قاعده مالک حتي 
بتواند به معمار و سازنده هم مراجعه كند كه اگر در ساختن، تعدي و تفريط كرده، يا عيبي به بار آمده 
باشد و موجب خسارت شده در مدت تضمين متعارف يا تعيين شده بايد بتواند به معمار رجوع 
نمايد اين موضوع در حقوق فرانسه شناخته شده است و مورد قبول واقع شده ولي در حقوق ايران 
طبق ماده 333 قانون مدني مالک ضامن است وحق مراجعه به كسي را ندارد و به نظر   مي رسد اگر 
سازنده بنا را معيوب ساخته، طبق مسئوليت قراردادي بتواند مالک به معمار رجوع نمايد و از سازنده 
مطالبه خسارت نمايد. در حقوق ايران اگر ساختمان به صورت معيوب فروخته شده باشد، زيان ديده 
حق دارد، بر مبناي ماده 333 قانون مدني رجوع كند. يا بر اساس ماده يک قانون مسئوليت مدني با 
اثبات تقصير بايع به وي مراجعه كند و زيان ديده حق دارد در رجوع به بايع به ساير مقررات قانون 
مدني خيارات )عيب( متوسل شود. البته بايد استناد به خيار عيب وفق قرارداد بيع رجوع نمايد و 
اگر خيار عيب را اعمال كند ممکن است منجر به فسخ يا مطالبه ارش شود. ولي اگر به عيب استناد 
كند حق مطالبه خسارت خواهد داشت و گاه ممکن است خريدار با مراجعه به فروشنده و سازنده 

)معمار( هر دو را متضامناً به جبران خسارت در دادگاه محکوم نمايد. 
نکته حائز اهميت در اين مقاله اين است كه درماده 333 قانون مدني ايران، آيا به تدابير احتياطي 
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در مورد خطر ويراني ساختمان توجه شده است يا خير؟
در حقوق ايران علي رغم سکوت قانون مدني ايران بموجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداري 
مصوب سال 1345 )تدابيري در امر حفظ شهر از جهت خطر سيل، حريق وهمچنين رفع خطر از 
بنا و ديوارهاي شکسته و خطرناک را از وظايف شهرداري دانسته و نحوه اعمال اين مفهوم بر اساس 
تبصره الحاقي به بند 14 ماده 55 قانون مزبور است كه شهرداري پس از كسب نظر كارشناس فني به 
مالکين ابالغ براي رفع خطر مي كند و اگر دستور شهرداري درمدت معين شده اجرا نشود شهرداري 

رأسا اقدام به رفع خطر نموده و هزينه را از مالک مي گيرد. 
درمورد مسئوليت مدني متصرفين، مالک و سازندگان سازه ها يا ساختمانها در ايران تحقيقي 
جامع صورت نگرفته است و معلوم نيست راجع به مسئوليت سازنده ساختمان به جز مهندس ناظر 
آن هم خيلي محدود، آيا مي توان مقرراتي را پيدا كرد و سازنده را مسئول شناخت؟ اما ظاهراً در 
حقوق انگليس كارهايي انجام شده است. فلذا اين طور استنباط مي شود كه در حقوق ايران چنان چه 
رابطه ی سببيت اشخاص در ورود ضرر ثابت شود موجب مسئوليت مدني است اين موضوع كمي 
شبيه حقوق انگليس است چون آن جا مسئوليت مدني در نتيجه تقصير پذيرفته شده است ولي صرفًا 
بر پايه تقصير بنا نهاده نشده است يعني تقصير را ركن نمي داند. لکن به وجود ضرر بيش تر تکيه 
دارد و به قول معروف نبايد در ايران به قاعده تسليط بيش از قاعده الضرر بها داد كه موجبات ضرر 
و زيان و جان و مال مردم فراهم گردد. به نظر دكترداراب پور در مقاله مورد اشاره نگارنده برخي از 
حقوق دانان مي گويند: در حقوق ايران ضرر بايد منتسب به زيان زننده باشد و همين امر براي اثبات 
مسئوليت كافي است يعني هركس به ديگري ضرر وارد كند مسئول است خواه تقصير داشته باشد 
يا نداشته باشد و برخي مي گويند در حقوق ايران مثل حقوق انگليس مثاًل زمين بازي، پارک هاي 
عمومي و خصوصي و باغچه ها بايد براي كودكان امن باشد. پس اگر كودكي در آن جا باشد يا سيم 
برق بدون پوشش باشد)بدون عالئم هشدار دهنده يا محصور كردن متعارف( متصرف كه آن جا را از 
شهرداري اجاره كرده مسئول است چون كنترل بر عهده اوست و هركس از اين جهت آسيب ببيند 
او به عنوان متصرف مسئول است الزم نيست مالک باشد و اين امر در قانون مسئوليت مدني انگليس 
تصريح شده است. لکن آثاري از آن در قوانين و مقررات ايران ديده نمي شود شايد بتوان با توسل به 
قواعد ديگري در قرارداد في مابين مالک و متصرف يا سازنده، حکم مقتضي صادر كرد وبايد مطابق 

با اوضاع و احوال پرونده به صورت منطقي و متعارف با پرونده برخورد شود. 

مسئوليت	متصرفين	امالک	نسبت	به	امالک	مجاور	)از	نظر	دكتر	صفائي(8

قم  مهر  چاپ   – قرارداد  از  خارج  مدنی)الزامات  مسئدوليت  كتاب   – اله  حبيب  و  سيدحسن   – رحيمی  و  صفائی  دكتر   .8
-سال1391صفحات326و329
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 ماده 30 و132 قانون مدني ايران حکايت دارد. كه هرمالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه 
انتفاع را دارد اال مواردي كه قانون استثناء كرده باشد. يکي از استثناء ها و محدوديتهاي حق مالکيت 
تصرفاتي است كه موجب تضرر همسايه شود يعني قاعده تسليط در مقابل قاعده الضرر قرار 
مي گيرد )الناس مسلطون علي اموالهم- الضررو الضرار في االسالم( يعني كسي نمي تواند در ملک 
خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه بر قدر متعارف و براي رفع حاجت 
يا رفع ضرر از خود باشد مواد فوق از فقه استنباط شده و به صورت مواد قانوني در آمده است و از 
طرفي مواد 353 و 354 قانون مجازات اسالمي سابق كه حاليه مختصر مفاد آن در ماده 521 قانون 
مجازات فعلي الحق خالصه شده، مقرر مي دارد هرگاه كسي در ملک خود آتش روشن كند كه 
عادتاً به محل ديگري سرايت نمايد يا بداند كه به جاي ديگري سرايت خواهد كرد و در اثر سرايت 
موجب تلف يا خسارت شود، عهده دار آن خواهد بود، گر چه به مقدار نياز خود روشن كرده باشد. 
ظاهراً مالک اگر در ملک خود تصرفي نمايد كه متعارف نباشد و بروز خطر شود مکلف به 
جبران خسارت آن خواهد بود مثاًل افروختن آتش براي پخت وپز يا رفع سرما نبايد به قيمت آتش 

سوزي در ملک همسايه تمام شود. 
و يا هرگاه كسي در ملک خود آتش روشن كند و آتش به جائي سرايت نمايد و سرايت به 
او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهاي وارده مي باشد. اگر به مقدار نياز خود روشن كرده 
باشد كه از باب تسبيب در ايجاد خسران وزيان مسئوليت دارد. به نظر نگارنده آن چه از مفهوم ماده 
353 و 354 قانون مزبور برداشت مي شود روشن كردن آتش به صورت غير متعارف، تقصير است و 
به طوركلي نبايد روشن كردن آتش منجر به ضرر ديگري شود چون در اين صورت قاعده ضمان 

جاري مي شود. 

مسئوليت	متصرفين	امالک	نسبت	به	امالک	مجاور	از	نظر	مرحوم)دكتر	كاتوزيان(9:
 هر تاسيس صنعتي ديگري كه برروي زمين نصب شود و هر تغييري كه زمين را خطرناک كند مانند 
كندن چاه از حيث مسئوليت مالک در حکم بنا است ايشان اعتقاد دارند اگر كسي در ملک خود 
يا ملک مباح ديگري ديواري را با پايه محکم بنا كند لکن در اثر حادثه پيش بيني نشده مانند زلزله 
سقوط كند و موجب خسارت گردد. صاحب آن عهده دار خسارت نمي باشد. در حقوق ايران هر 
كس مسئول خطاي خود بايد باشد )ماده يک قانون مسئوليت مدني( و بايد خطايي صورت گيرد 

تا مسئوليتي بار شود و نمي توان به اتکاي استحسان براي كسي مسئوليتي بدون تقصير قائل شد. 
و در خصوص مسئوليت امالک مجاور مي گويد: حکومت قاعده الضرر جنبه اجتماعي دارد 

9. كاتوزيان – دكتر. اميرناصر – كتاب الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئوليت مدنی، غصب و استيفاء – دوره دوجلدی – 
چاپ سال 1384-انتشارات دانشگاه تهران صفحات312به بعد و571. 
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چون اصل 41 قانون اساسي مي گويد: هيچ كس نمي تواند اعمال خويش را وسيله اضرار غير يا 
تجاوز به منافع عمومي قرار دهد وشرايط براي ايجاد مسئوليت را وفق مقررات بشرح ذيل مي داند: 
1- تصرف به قدر متعارف باشد. 2- براي رفع حاجت يا رفع ضرر باشد. ركن ماده 132 قانون مدني 
به گونه اي است كه هرگاه در متعارف بودن به اندازه تصرف و هدف از انجام دادن آن ترديد باشد 
بايد تصرف مضر را ممنوع داشت براي مثال اگر راه متعارف ديگري براي رفع حاجت و رفع ضرر 

مالک موجود باشد انتخاب راهي زيانبار نشانه بي مباالتي با قصد اضرار است. 

نتيجه:
 با بررسي مواردي كه مورد بحث قرار گرفت در حقوق ايران تنها ماده اي كه بتوان به آن تکيه كرد 
ماده 333 قانون مدني است كه آنهم از ماده 1386 قانون مدني فرانسه اقتباس شده است ولي وفق 
مقررات ديگر قانون مدني ايران اين مسئوليت در ماده 333 منوط به تقصير شده است كه البته بايد 

اثبات شود. 
سختي اثبات تقصير در دادگاه بعضاً زيان ديده را از مطالبه خسارت منصرف ميکند و از طرفي 
اگر در فاصله زماني كوتاهي پس از انتقال با عقد تمليکي )ماده 338 قانون مدني ايران( ساختمان 
ويران شده و خسارت ببار آيد با مبنايي كه ماده 333 قانون مدني ايران دارد يعني تئوري تقصير، 
ظاهراً زيان ديده حق رجوع نخواهد داشت، زيرا با انتقال ملک، ديگر فروشنده مالک، نيست بلکه 
مالک خريدار يا منتقل اليه است لذا راهي براي رجوع ندارد. ولی اگر خسارت در نتيجه عيبي 
حادث شود كه خريدار از آن آگاه نبوده باشد شايد بتواند طبق قرارداد رجوع كند و يا در صورتيکه 
خسارت از عدم مواظبت وي ناشي شود، زيان ديده حق مراجعه ندارد، در حالي كه اگر مسئوليت 
بر مبناي خطر يا تضمين حق باشد مالک در هرحال مسئول پرداخت خسارت است و از اين جهت 
بيمه  از باب مسئوليت حداقل، ساختمان را  اتومبيل  مالکين تشويق مي شوند كه مانند دارندگان 
كنند و از قانون گذار انتظار مي رود كه نقايص قانون مدني علي الخصوص ماده 333 قانون مدني 
ايران را اصالح و بروز نمايد. ويا الاقل كل مقررات مرتبط با مسئوليت مدني و مجازات اسالمي و 
ديگر مقررات پراكنده مسئوليت مدني را در يک مجموعه اي شبيه قانون مسئوليت مدني سال1339 
جمع آوري و تدوين و تکميل نمايد تا از اين همه پراكندگي مقررات جلوگيري شود و شهروندان 
به راحتي به تکاليف خود آگاه باشند و شبهه قاعده قبح عقاب بالبيان براي عامه مردم، كه بعضًا 
فرصت مطالعه يا مراجعه به روزنامه رسمي كشور را ندارند و عموماً فاقد تخصص حقوقي هستند 
فراهم نگردد، هر چند جهل به قانون طبق حقوق عرفي رافع مسئوليت نيست ولي اين كه اعمال اين 
قاعده )جهل به قانون رافع مسئوليت نيست(چه قدر با فقه و يا انصاف منطبق باشد قضاوت به عهده 

خواننده اين مقاله مي باشد. 
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عليرضا	امانی

جبران خسارت در بيوتکنولوژی )بخش دوم(

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

فصل	دوم(	خسارت	در	زيست	فن	آوري	
از بخش  متنوع،  بسيار  كاربردهاي  با  زنده  ژنتيکي موجودات  امروزه دست ورزي و اصالحات 
دارويي و مراقبت هاي بهداشتي گرفته تا بخش كشاورزي و محيط زيست، اميدهاي فراواني را در 
زمينه كاهش فقر و گرسنگي و مقابله با بيماري ها در جهان پديد آورده است. اين تحول علمي در 
كنار نياز به سرمايه اندک و ظرفيت انتقال سريع فن آوري مربوطه به كشورهاي نيازمند موجب شده 
تا اين فن آوري به شدت مورد توجه قرار گرفته و تالش گسترده اي براي دستيابي و بهره مندي از 

مواهب آن آغاز گردد. )رضوانيان، 1388( 
اما تجربه ثابت كرده است كه هر پيشرفتي خالي از ضرر نيست. تمام ابداعات و اختراعات در 
كنار مزاياي فراوان خود، مواردي از خطر را نيز به همراه دارند. اين موضوع ذات هر فن آوري و جزء 
الينفک آن است. اين موضوع در خصوص محصوالت تراريخته كه در نتيجه استفاده از روش هاي 

جديد مهندسي ژنتيک به وجود آمده اند نيز مي گردد. 
در اين بخش از اين نوشتار سعي براين است كه به بررسي خسارات وارده ناشي از عمليات 
زيست فن آوري اعم ازمراحل توليد، انتقال و مصرف پرداخته شود. ليکن نکته مهم و قابل اشاره 
آن است كه در هيچ يک از تحقيقات و نوشته هاي مربوطه به زيست فن آوري، بحثي از خسارت 
به ميان نيامده و صرفاًٌ خطرات )احتمالي( ناشي از آن مورد توجه بوده است و البته به نقل از احد 
از محققين اين موضوع در كنار برخي مشکالت ديگر از جمله تعيين قلمرو و رژيم حقوقي، آئين 

دادرسي، مسئوليت جبران خسارت و... مواردي هستند كه نياز به تعيين تکليف دارند. )همان( 
و سپس  فن آوري  زيست  از  ناشي  بررسي خطرات  به  ابتدا  مبحث  اين  در  منظور  همين  به 

چگونگي تحقق و تطبيق آن با خسارات موجود در حقوق ايران )مادي و معنوي( مي پردازيم. 
2	1(	خطرات	ناشي	از	زيست	فن	آوري	

گرچه گسترش سريع زيست فن آوري، قابليت هاي عظيم و فرآورده هاي بي شمار حاصل از آن 
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موجب ايجاد تحول و دگرگوني شگرفي در چهره جهان شده، با اين حال نگراني هاي حاصل از 
تاثيرات منفي اين دانش به عاملي جهت تعمق و نگراني دست اندركاران مبدل گرديده است. 

در حالي كه برخي از دانشمندان )ريفکين، همان، 139( مي گويند گزارش ها حکايت از وقـــوع 
زيانهايي ناشي از زيست فن آوري دارد، بيوتکنولوژيست ها با ترديد به موضوع نگريسته و معتقدند 
كه تاكنون اثرات زيان آوري از محصوالت مهندسي ژنتيک و بيوتکنولوژي از نقطه نظر علمي به 
اثبات نرسيده است. )صنعتي، همان، 11( اما بي ترديد بايد گفت كه امکان بروز خسارت ناشي 
ازعمليات زيست فن آوري به صورت بالقوه وجود دارد. اين خطرات در حوزه هاي مختلفي من 

جمله محيط زيست، انسان و جانوران نمود مي يابد كه ذياًل به بحث پيرامون آن مي پردازيم. 

2ـ1ـ1(	محصوالت	تراريخته1	و	محيط	زيست	
بحث علمي در مورد محيط زيست يک بحث سياسي يا اقتصادي نيست بلکه نوعي ارتباط شخصي 
ما با محيط زيست است. آيا محيط زيست به اين واسطه كه چون منبع ارزشمندي براي بشر است 
مورد محافظت قرار می گيرد يا اين كه دليل حفاظت از آن بايد ارزش هاي اخالقي است؟ به طور 
كلي تضاد آشکاري بين نيازهاي انسان و توجه به طبيعت وجود دارد كه اين امر يک موضوع 
كليدي در توسعه و گسترش محصوالت تراريخته محسوب مي شود. )رهنما، 1387، 4( هر زمان 
كه موجودي ژنتيکي در طبيعت رها مي شود، همواره اين احتمال ولو اندک وجود دارد كه نظم 
حاكم بر محيط زيست را از مسير خود خارج كند. چرا كه اين موجودات هم چون گونه هاي غير 
بومي، به طور مصنوعي به محيط زيست پيچيده و در هم تنيده اي وارد مي شوند كه در آن رشته اي 
از روابط بسيار منسجم در طول تاريخ در حال تکامل، شکل گرفته است. ورود هر گونه غير طبيعي 
مي تواند موجب بر هم خوردن اين نظم موجود گردد. )ريفکين، همان، 145( محصوالت تراريخته 
حاوي خصوصيات ژنتيکي نويني اند كه در ديگر گياهان، ويروس ها و باكتري ها يافت نمي گردد. 
محصوالت داراي ژن هاي پيوندي مقاوم در برابر ويروس ها اگرچه مي توانند به موهبتي بالقوه براي 
كشاورزان در برابر جهان تبديل شوند ليکن مي توانند نگراني هايي ميان دانشمندان مبني بر احتمال 
تركيب ژن هاي پروتئين پوششي با ژن هايي از ويروس هاي خويشاوند خود ايجاد نمايند. اين حالت 
به توليد ويروس هايي با ويژگي هاي جديد مي انجامد. اين ويروس ها موجب از بين رفتن ايمني 
كه ژن هاي  دارد  نيز وجود  احتمال  اين  )همان، 163(  برابر علف هاي هرز مي شوند.  در  گياهان 
موجود در محصوالت تراريخته از طريق دانه هاي گرده به گياهان مجاور منتقل شوند و يا با انتقال 
به علف هاي هرز باعث تبديل آن ها به ابر علف هرز گردند. توليد ناخواسته اين ابر علف هرزها 

موجب ايجاد بحران جدي در محيط زيست مي شود. )رهنما، همان، 4( 
1. Transgenic products
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تخريب خاصيت رويش خاک، كاهش يا معدوم شدن تنوع گياهان مغذي، افزايش مواد سرطان 
زا در آب و خاک كه باعث كاهش زاد و ولد وطول عمر موجودات مي شود ازجمله ديگر خطرات 

ناشي از استفاده از اين فن آوري است. )خوانساري، همان، 74( 
يکي ديگر از خطرات موجود استفاده از علف كش هاست. مهندسي ژنتيک موجب مقاومت 
گياهان و علف هاي هرز در برابر علف كش ها مي گردد و به همين دليل كشاورزان به مصرف بيش 
از حد علف كش ها روي مي آورند. اين موضوع موجب ايجاد آثار سوئي بر سالمت انسان و محيط 

زيست مي شود. )رهنما، همان، 5( 
مشکل اساسي ديگر، استفاده از محصوالت و كشفيات مختلف هسته اي و مواد شيميايي است. 
بسياري از اين فن آوري ها كه استفاده از آن ها از نظر اقتصادي و اجتماعي بسيار با ارزش جلوه كرده 
است، بعدها ثابت شده كه داراي عوارض منفي چند برابر از بهره وريشان مي باشند. به طور مثال 
در گذشته از دستگاههاي مواد اشعه X براي درمان بيماري سل استفاده مي شد ليکن پس از آن كه 

مشخص گرديد استفاده از اين اشعه سرطان زاست اين روش درمان نيز متوقف گرديد. 
متأسفانه مشکالت ناشي از روش هاي ژنتيک و بيوتکنولوژي غير قابل برگشت است. اين در 
حالي است كه عوارض جانبي ساير علوم و پيشرفتهاي صنعتي برگشت پذيرند. براي مثال وقتي 
از گاز كلروفنوروكربن استفاده نشود، تخريب اليه ازون متوقف و اليه ازون ترميم مي گردد ولي 
عوارض حاصل از دستکاري DNA سلولهاي توليد مثل در نسل هاي آينده همچنان باقي مي ماند. 

)خوانساري، همان، 74 و 75( 
	2	1ـ2(	تراريخته	و	جانوران	

استفاده از مهندسي ژنتيک در جانوران موجب ايجاد آثارسوئي هم براي جانوران و هم براي انسان ها 
مي شود. متأسفانه امروزه علي رغم افزايش آزمايشات ژنتيک بر روي حيوانات، توجه بسيار اندكي بر 
مصائب وارده بر آنان مي شود. دانشمندان مشغول آزمايش بر روي هزاران حيوان داراي ژن پيوندي، 
را مطلوب تر  اهلي  بدينوسيله وضعيت حيوانات  تا  كلونی3 در سراسر جهان هستند  شيمری2 و 
سازند و در سايه اين آزمايش ها، شيوه هاي موثرتري در توليد داروها و مواد شيميايي ابداع نمايند 
و راه هاي درماني براي بيماري هاي انساني بيابند. وارد ساختن ژن هاي بيگانه در رمز ژنتيکي يک 
حيوان مي تواند واكنش هاي متعددي را به همراه داشته و به رنج و نــاراحتي بي سابقه اي در جانوران 

بيانجامد. برخي از اين ناراحتي ها از قرار ذيل اند:
اول اين كه ورود يک ژن به كروموزوم كاماًل اتفاقي و نتيجه آن غير قابل پيش بيني است. يعني 
اين كه ژن پيوندي بروز خواهد يافت يا نه به خودي خود دردســر آفرين است به ژن هاي باني، 

2. اتحاد بافتهائی كه ماهيت ژنتيکی متفاوت دارند. 
3. تکثير سلول ميزبان
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افزايش دهنده و كاهنده بستگي دارد. دوم اين كه ژن پيوندي مي تواند فعاليت ژن هاي طبيعي حيوان 
ميزبان را مختل سازد و به جهش جانبي مي انجامد. سوم اين كه انتقال ژن هاي پيوندي از حيوان 
ميزبان به نحو صحيح صورت نمي گيرد و مستلزم انجام صدها آزمايش برروي حيوانات ديگر است. 
انجام اين آزمايشات دردآور موجب ايجاد صدمات بسياري به جانوران مي شود. چهارم اين كه ژن 
پيوندي ممکن است فقط بر روي يک عضو اثر مثبت داشته باشد و بر روي ساير اعضاء اثر منفي 
بگذارد. عمده اين گونه آزمايشات با هدف افزايش سرعت، افزايش وزن و كاهش ميزان چربي 
ترتيب داده مي شوند. نتيجه اين آزمايشات افزايش فشار بر حيوانات، اختالالت بيش تر و ناراحتي 

بي دليل جانوران است )ريفکين، همان،  180 185( 
اما خطر ديگر ناشي از مهندسي ژنتيک بر روي حيوانات، تاثير منفي حيوانات دست ورزي 
شده بر روي انسان هاست. امروزه تالش برآن است تا با كمک اين دانش دست به توليد جانوراني 
زده شود كه داراي ساختار ژنتيکي مشابه با ساختار ژنتيکي انسانند تا از اندام هاي آن ها بتوان در 
بدن انسان استفاده نمود. ليکن اين موضوع مي تواند داراي آثار منفي خاصي باشد. مهم ترين ايــن 
آثار، انتقال بيماري هاي عفوني از حيوانات به انسان است. به عنوان نمونه طاعون توسط يک نوع 
باكتري كه در داخل بدن كک هاي موجود در بدن جوندگان است شکل مي گيرد. بدين نحو كه با 
رشد باكتري ها، مسير گوارش كک ها مسدود شده و آن ها را در معرض گرسنگي قرار مي دهد. در 
چنين شرايطي اين مــوجودات به تغذيه از بدن ميزبان هاي خود از قبيل گاوها و گـــوسفندها و 
خرگوش ها روي مي آورند. در نتيجه انتقال اعضاي بدن اين جانوران به انسان اين بيماري به انسان 

سرايت مي نمايد. )ولفسون، 1382، 97( 
2	1	3(	تراريخته	و	انسان	

حوزه انساني به واسطه وسعتش مهم ترين بخشي است كه دستخوش تحوالت و آثار منفي زيست 
فن آوري قرار مي گيرد. اين تاثيرات به اشکال متعدد بر موقعيت هاي مختلف بشري از جمله سالمت 
و غذا، اقتصاد و اجتماع و اخالق جلوه گر مي شوند. بر همين اساس در اين بخش به تفکيک به 

بررسي آن خواهيم پرداخت. 
	2	1	3	1(	بهداشت	و	سالمت	بشري	و	غذا	

آمارها حکايت ازآن دارد كه حدود هفتاد درصد از مردم دنيا جهت معيشت خود به طور مستقيم 
يا غير مستقيم وابسته به كشاورزيند. www. worldbank. org لذا امنيت غذايي مهم ترين چالش 

كشورهاي در حال توسعه مي باشد. 
از همين رو استفاده از محصوالت دست ورزي شده ژنتيکي كشاورزي، مي تواند كمک شاياني 
در حل اين مشکل نمايد. در سيستم كشاورزي موجود، دو راهکار براي افزايش توليدات كشاورزي 
و غذايي وجود دارد. اول افزايش فشردگي كشاورزي در مناطقي كه در حال كشاورزي است و 
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دوم گسترش سطح زير كشت. در زراعت فشرده از نهاده هاي زيادي مانند بذرهاي اصالح شده، 
كودهاي شيميايي و... استفاده مي شود تا بتوان حداكثر بهره برداري را داشت كه نتيجه آن تخريب 
محيط زيست است اما حالت دوم منجر به حذف اكوسيستم و تنوع زيستي است كه هر دوي اين 
موارد موجب ورود آثار منفي بر سالمت انساني مي باشد )رهنما، همان، 3( از سويي ديگر استفاده 
از مواد بيولوژيک كه با بيوتکنولوژي تهيه و انبوه سازي شده اند به جاي كودهاي شيميايي در توليد 
حداكثري محصوالت غذائي، عامل تاثير گذار ديگري بر سالمت انسان است. زيرا عوامل مضر اين 
مواد از طريق خاک به محصوالت كشاورزي منتقل ودرنسوج بدن انسان تجمع يافته وباعث ايجاد 

اختالل درآن مي شوند. )خوانساري، همان، 72( 
حساسيت زايي و سمي بودن غذاهاي تراريخته، يکي ديگر از اين آثار است. ژن هاي جديد وارد 
شده به محصوالت زراعي ممکن است با توليد پروتئين هاي جديد باعث حساسيت زايي شده و يا 
با القاي تغييرات متابوليکي در گياهان ميزان تركيبات حساسيت زا يا سمي گياه را افزايش دهد. به 
همين جهت سازمان غذا و دارو درسال1992 استفاده ازبرچسب هاي مخصوص بر روي محصوالت 
غذايي تراريخته را ضروري اعالم كردتا مصرف كنندگان به راحتي متوجه نوع محصول شوند. 

)ريفکين، همان، 192(. 
2-	1	-	3	-	2(	آثار	اقتصادي	و	اجتماعي

در حال حاضر نيروهاي قوي اقتصادي و سياسي، جوامع مختلف را به استفاده از بيوتکنولوژي 
بـــا روش هاي مهندسي ژنتيک وادار مي كنند و اميد دارنـــد بازار بيش تري بـــراي استفاده از 
ايـن محصوالت در كشورهاي در حال توسعه و يا توسعه يافته پيدا كنند. )خوانساري، همان، 72( 
ليکن اين توسعه زماني ميسر خواهد شد كه زمينه اجتماعي مساعدي براي پرورش آن باشد. مثاًل 
كاربرد اين تکنولوژي در حوزه كشاورزي زماني به بهبود وضعيت فقرا مي انجامد كه بستر اجتماعي 
اين  به  دسترسي  زمينه  در  محدوديت  هرگونه  كه  است  روشن  بنابراين  باشد.  موجود  مساعدي 
تکنولوژي، به فقر آموزشي و در نهايت به توزيع ناعادالنه درآمدها خواهد انجاميد. )يعقوبي، 1384، 
267( پيامد اين موضوع آن است كه محصوالت تراريخته در انحصار صرفاًَ چند شركت بزرگ قرار 
گيرند و اين شركت ها هرگونه حاكميتي كه مد نظر دارند به بازار اعمال نمايند. )رهنما، همان، 8( 

2	ـ1	ـ3	ـ3(	آثار	اخالقي	
ابهامات و مشکالت فراواني در مورد جنبه هاي اخالقي دست ورزي و تغيير دادن ژن هاي موجودات 
ماهيت يک  تغيير  آن ها جواز  مهم ترين  دانشمندان مطــرح شده است كه  برخي  از سوي  زنده 
موجود زنده توسط انسان است و به همين دليل است كه بسياري از فعاليت هاي شبيــه سازي 
حيوانات و انسان از سـوي برخي كشورها ممنوع يا كاماًل محدود شده است. مساله اساسي مربوط 
به نگراني هاي اخالقي به »ارزش ذاتي« موجودات زنده باز مي گردد كه بر اساس آن، طبيعت ذاتي 
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نبايد به صرف اهداف بشري دستخوش تغيير شود. )مهاجر و  موجودات زنده، محترم است و 
همکاران، همان، 36(

در يک نگاه كلي از لحاظ مذهبي گفته مي شود كه ايجاد تغيير در ارگانيسم و زندگي موجودات 
زنده نه يک اختراع، بلکه دخالت در نظام آفرينش الهي است و اين نظام چنين حقي را به انسان 

مداخله گر نمي دهد. )يعقوبي، همان، 266( 
گاهي نيز اين نظريه مطرح مي شود كه ژن هاي يک موجود بخشي از طبيعت و هويت آن است و 
دست ورزي ژنتيکي باعث آسيب به ماهيت آن مي گردد. عده اي هم عقيده دارند كه ما نبايد زيبايي 
و توازن خلقت را بر هم زنيم. دراين نظريه هر ژن بخشي از شبکه پيچيده حيات است و انتقال آن 
به موجود ديگر باعث تخريب آن شبکه شده و لذا ممکن است توازن طبيعت به هم بخورد. )رهنما، 

همان، 10(
2	2(	بررسي	چگونگي	تحقق	خسارت	

قباًل گفتيم كه به علت وجود تحقيقات بسيار اندک در باب زيست فن آوري، تعريف خاصي از 
خسارت هاي ناشي از آن در دست نيست و همان عده اندک محقق نيز، جملگي اعتقاد بر ورود خطر 
ناشي از استفـــاده از محصوالت تراريخته دارند. البته عده اي معتقدند كه اين خطرات احتمالي اند 
و با قاطعيت راجع به ورود آن سخن نمي گويند. ليکن عده اي ديگر بر اين باورند كه اين خطرات 

جزء الينفک محصوالت دست ورزي شده اند و قاطعانه اعتقاد دارند كه همواره موجودند. 
خسارت در لغت به معناي ضرر كردن، زيان بردن، زيانکاري و زيانمندي آمده است. )معين، 

1371، 1419( از ديدگاه حقوقي خسارت به شرح ذيل تعريف شده است. 
الف: مالي كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده، به متضرر داده شود. 

ب: زيان وارده را هم خسارت گويند. )لنگرودي، 1376، 260( 
بنابراين تعريف، خسارت هم به اصل زيان وارد شده اطالق مي گردد و هم مالي كه براي جبران 

اين زيان بايستي به متضرر پرداخت شود. )اسماعيلي، 1377، 18(
خسارت بر دو قسم مادی و معنوی است. 

مقصود از خسارت مادي، خسارتي است كه در نتيجه از بين رفتن اعيان اموال )مانند سوختن 
خانه و كشتن حيوان( يا كاهش ارزش اموال )مانند احداث كارخانه اي كه از بهاي امالک مجاور 
بکاهد( و مالکيت معنوي )مانند صدمه زدن به شهرت و نام تجاري و عالمت صنعتي( يا از بين 

رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان مي رسد. )كاتوزيان، 1384، 244( 
در ترمينولوژي حقوق خسارت مادي خسارتي است كه به بدن شخص يا دارائي او وارد شده 

باشد مانند جراحت وارد كردن و شکستن پنجره. )لنگرودي، همان، 262(
اين نوع خسارت به سه طريق از بين رفتن مال، از بين رفتن منفعت و از بين رفتن حق ايجاد 
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می گردد. 
 اما خسارت معنوي زياني است كه به آزادي و حيثيت افراد و اعتبار اشخاص يا احساسات و 
عواطف خانوادگي، مذهبي، ملي يا بعد غير مالي آفريده فکري، هنري، علمي، صنعتي وارد شود يا 
درد و رنجي است كه در نتيجه از دست دادن سالمتي جسمي پديد آيد يا ناراحتي رواني اي است 
كه در زيان ديده به جهت كريه شدن چهره او از حادثه اي يا از دست دادن عزيزي يا مالحظه درد 
و رنجش به وجود آيد. به عبارت ديگر كه ارائه دهندة مالک است، خسارت معنوي عبارت است 
از خسارت غير مالي وارد بر روح، جسم، اعتبار، احساسات و عواطف و انديشه و هنر شخص يا 
خسارت وارده بر شخص و حقوق مربوط يه شخصيت و آزادي هاي فردي و حيثيت و شرافت و 
اعتبار او. )نقيبي، 1386، 43( در حقوق ايران و بر اساس بند 2 ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري 
مصوب 1290 ضرر و زيان معنوي از طريق كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص و يا وارد آمدن صدمات 

روحي رخ می دهد. 
در اين كه امکان ورود ضرر و زيان ناشي از عدم رعايت مقررات ايمني زيستي، حتي گاهي با 
رعايت اين قوانين وجود دارد، ترديدي نيست. )داراب پور، 1389، 44( يعني هرگونه دخالت در 
امور محصوالت تراريخته در هر مرحله اي اعم از توليد، انتقال و مصرف خطر زا و توام با ريسک 
است. ريسک يا احتمال خطر عبارتست از احتمالي كه باعث وجود خطر مي شود و شناسايي خطر 
شامل عواملي است كه باعث اثرات ســوء احتمالي مي شوند. مشخصات يا خصوصيات ريسک، 
و  وقوع خطر  احتمال  از  تركيبي  ريسک  مي كند.  معلوم  را  ريسک  ارزيابي  براي  الزم  اطالعات 
خسارت مرتبط با آن خطر است. يک عامل خطر ساز توانايي توليد خسارت و ديگر نتايج ناخواسته 
را دارد. )توحيدفر و همکاران، 1387، 58( بنابراين وقتي گفته مي شود يک محصول تراريخته خطر 
زاست بدين معني است كه مي تواند بالقوه توليد خسارت نمايد. بنابراين بايد قائل بر اين باشيم كه 
خسارت جزء الينفک محصوالت تراريخته است و همواره بايد منتظر وقوع خسارت از ناحيه اين 

محصوالت باشيم. 
صرفنظر از اين مطلب، ماده 6 قانون ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران مصوب 1388/5/21 
و ماده 27 پروتکل ايمني زيستي كارتاهنا، وجود خسارت را پذيرفته اند. بنابراين به راحتي مي توان 
در خصوص وجود خسارات نـــاشي از عمليات زيست فن آوري سخن گفت و تنها بحث موجود 

ارائه تعريفي مناسب از آن است. 
2	2	1(	خسارت	در	مقررات	ايمنی	زيستی

 بنابر تعريف ارائه شده در بند 3 از ماده يک قانون ايمني زيستي ايران، ايمني زيستي »به مجموعه اي 
از تدابير، سياست ها، مقررات و روش هايي براي تضمين بهــره برداري از فوايد فن آوري زيستي 
جديد و پيش گيري از آثـــار سوء احتمالي كاربرد اين فن آوري بر تنوع زيستي، سالمت انسان، 
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دام، گياه و محيط زيست« گفته مي شود. بنابراين هرگونه تخطي از اين تدابير، سياست ها، مقررات و 
روش ها كه باعث ورود ضرر به محيط زيست، سالمت انسان، دام و گياه شود اصطالحاً خسارات 

ناشي از زيست فن آوري نام دارد. 
پـــر واضح است كه درغيــر اين صورت مقنن به فکر ارائه تعريف از ايمني زيستي نبود و 
مصاديق وچارچوب آن را مشخص نمي نمود. لذا بايد گفت كه هرگونه اقدام اعم از فعل يا ترک 
فعل كه منجر به مخدوش شدن چارچوب وضع شده گردد و به هر نحوي بر عناصر مصرحه 

قانون گذار ضرر وارد نمايد، تعريف خسارت بر خود مي گيرد. 
با توجه به تعاريفي كه قباًل از خسارات مادي و معنوي ارائه شد مي توان گفت كه خسارت ناشي 

از زيست فن آوري، هر دو شق خسارات مذكور را در بر مي گيرد. 
در تعريف خسارت مادي آمد كه خسارتي است كه بر اثر تلف مال اعم از عين و منفعت يا 
كاهش قيمت آن و يا از بين رفتن حقوق و منافع مشروع فرد بر او وارد مي شود. بنابراين شکي 
نيست كه تخطي از چارچوب ارائه شده در بند 3 ماده يک قانون ايمني زيستي نيز منجر به ورود 
اين نوع ضرر است. به بيان ديگر عبور از تدابير، سياست ها، مقررات و روش هاي موضوعه، موجب 
ايجاد ضرر مادي بر فرد مي گردد. زيرا بر عين اموال او اعم از دام، گياه و اراضي و... و نيز حقوق و 
منافع او از جمله حق استفاده از محيط زيست خسارت وارد مي شود. بتابراين در وجود ضرر مادي 

ترديدی نيست. 
همچنين ضررهاي وارده ناشي از زيست فن آوري از جمله خسارات معنوي نيز مي گردد. به 
گونه اي كه اوالً، از بين رفتن اموال يک فرد مي تواند به سالمت روح و روان او آسيب وارد نمايد. 
ثانياً، جهش ژنتيکي انسان و يا محيط زيست اطراف او صرفنظر از تحقق يا عدم تحقق خسارات 
مادي، صرفاً مي تواند منجر به ورود برخي بيماري هاي رواني در فرد گردد. ثالثاً: هر گونه خسارت 
وارده بر افراد غير كه ناشي از مصرف محصوالت دست ورزي شده توليدي يا انتقالي يک فرد باشد 

به راحتي مي تواند بر حيثيت و شخصيت اجتماعي و اعتبار او خدشه وارد نمايد. 
بنابراين با توجه به تعريفي كه قباًل از خسارت معنوي ارائه شده بدين شرح كه عبارت است 
از خسارت وارده بر روح، جسم، اعتبار، احساسات و عواطف و انديشه و هنر شخص يا خسارت 
وارده بر شخص و حقوق مربوط به شخصيت و آزادي هاي فردي و حيثيت و شرافت و اعتبار او 
كه می تواند از طريق مادی و يا غيرمادی جبران گردد، به راحتي مي توان گفت كه خسارات ناشي از 

زيست فن آوري اين شق از خسارت را نيز در بر مي گيرد. 
2	2	2(	طرق	تحقق	خسارت	در	زيست	فن	آوری	

 ماده 3 قانون ايمني زيستي ايران اشعار مي دارد: »توليد، رها سازي، نقل و انتقال داخلي و فرامرزي، 
صادرات، واردات، عرضه، خريد، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغيير شکل يافته 
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ژنتيکي با رعايت مفاد اين قانون مجاز است...« 
همچنين ماده يک پروتکل كارتاهنا مي گويد: »هدف اين پروتکل آن است كــه در زمينه انتقال، 
 دست ورزي و كاربرد سازواره هاي تغيير يافته زنده كه حاصل بيوتکنولوژي جديد هستند و ممکن 
است اثرات زيان آوري بر حفظ و پايداري تنوع زيستي داشته باشند، اصول ايمني و حفاظتي به 
طور كافي مراعات گرديده، مخاطرات آن ها براي سالمتي انسان در نظر گرفته شود و نقل و انتقال 

بين مرزي با دقت بيش تري صورت گيرد«. 
از جمع اين دو ماده مي توان چنين نتيجه گرفت كه تحقق خطر در تمامی مراحل اعم از توليد، 

انتقال )داخلي و خارجي(، مصرف و خريد و فروش متصور است. 
در مرحله توليد، خطر همواره محيط و فضاي توليد و توليد كننده و ابواب جمعی وی را تهديد 
مي نمايد. اين تهديد در مرحله انتقال عالوه بر مسير و محيط انتقال، فرد انتقال دهنده و افراد حاضر 
در مسير انتقال را نيز شامل مي شود. مکان مصرف، مصرف كننده و عاملين خريد و فروش از جمله 

ديگر موارد مورد تهديد خطرات ناشي از زيست فن آوري مي باشند. 
به موجب ماده 2 قانون ايمني زيستي ايران »رها سازي« محصوالت تراريخته از جمله موارد 
خطرزا بيان شده است. طبق تعريف بند 6 ماده يک همان قانون رها سازي به اولين انتشار غير 
محصور موجود زنده تغيير شکل يافته در محيط زيست طبيعي و كشاورزي به منظور تکثير و يا 

توليد تجاري گفته مي شود. 
انتشار ناخواسته محصوالت تراريخته نيز مشمول اين مجموعه مي شود. بند 8 از ماده يک قانون 
مذكور انتشار ناخواسته را هرگونه انتشار غير عمدي موجود زنده تغيير شکل يافته از جمله بر اثر 
حوادث غير مترقبه مي داند. بنابراين هرگونه انتشار موجود تراريخته اعم از عمد و غير عمد في 
نفسه موجب بروز خسارت مي شود. خطرهاي مربوطه نه تنها در مناطق چهارگانه تحت مديريت 
سازمان محيط زيست يعني پارک هاي ملي، آثار طبيعي ملي، مناطق حفاظت شده و پناهگاه حيات 
وحش رخ مي دهد، بلکه ممکن است در هر شهر روستا و كوير و بيابان و جنگل نيز به وجود بيايد. 
)داراب پور، همان، 50( در صادرات و واردات نيز ممکن است خسارت رخ دهد. براساس ماده 3 
پروتکل كارتاهنا صادرات به انتقال عمدي فرامرزي موجود زنده تغيير شکل يافته از داخل كشور 
به خارج از مرزهاي رسمي كشور و واردات به انتقال عمدي فرامرزي موجودات مذكور از خارج 
از كشور به داخل مرزهاي رسمــي گفته مي شود. اين خسارات مي تواند ساير كشورهايي را كه در 

طول مسير صادرات يا واردات محصوالت تراريخته قرار دارند نيز تهديد نمايد. 
همه اين خسارات بالقوه هستند و امکان دارد علي رغم انجام اقدامات فوق هيچ گونه ضرر و 
زياني وارد نشود و البته تا زماني كه خسارتي وارد نشود، بحث از جبران آن معنا ندارد. )همان، 50(
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فصل	سوم(	جبران	خسارت	در	زيست	فن	آوري	
پيش تر گفته شد كه در فعاليت هاي زيست فناورانه همواره اين قابليت وجود دارد كه منجر به ورود 

خسارت به اشخاص گردد. 
همچنين ممکن است كه اقدام به فعاليت زيست فن آوري هيچ گونه ضرر و زياني در بر نداشته 
باشد و البته تا زماني كه خسارتي وارد نشود، بحث از جبران آن بي معناست. همچنين بيـان شد 
كه درنوشته هاي ارائه شده از سوي محققين اين رشته، عمـدتاً بحثي از »خسارت« نيست و صرفًا 
»خطر« ناشي از زيست فن آوري ملحوظ نظر قرارگرفته است و به تبع آن از نيز »جبران خسارت« 
صحبتي به ميان نيامده و فقط از واژه »اخالق« با عنوان »اخالق در زيست فن آوري« يا »اخالق و 

امنيت زيستي« استفاده مي گردد. 
اخالق در زيست فن آوري به مجموعه اي از تفکرات، اعتقادات و خط مشي هايي اطالق مي شود 
كه حدود مجاز آزمايش ها و تجربيات ژنتيکي قابل انجام بر روي موجودات زنده را از ديدگاه مسائل 
اخالقي مورد سنجش قرار مي دهد. )مظاهري اسدي و خانی جزنی، 1387( ليکن واقعيت اين است 
كه طرح مسائل اخالقي در پيشرفت اين علم محدوديت هايي ايجاد مي نمايد و الزم است كه با 
ايجاد قوانين و مقررات الزم، در جهت ايجاد رفاه و امنيت عمومي براي انسان، موجودات زنده و 

محيط زيست اقدام نمود. 
همين امر موجب تدوين معاهدات بين المللي و قوانين و دستورالعمل هاي داخلي در كشورها 
شد كه جملگي آن ها به بررسي خسارات ناشي از زيست فن آوري و چگونگي جبران آن توجه 

دارند. 
بر اساس بند 1 ماده 2 پروتکل كارتاهنا، كليه كشورهاي عضو مکلف به تصويب قوانين داخلي 
ملهم از پروتکل مي باشند. ايران نيز پس از عضويت در پروتکل مزبور، مبادرت به تصويب قانون 

ايمني زيستي نمود. 
ماده 27 پروتکل در خصوص مسئوليت و جبران خسارت اشعار مي دارد: »همايش اعضاء كه به 
عنوان گردهمائي اعضاء جهت بررسي اين پروتکل مي باشد بايد در اولين نشست خود، با در نظر 
گرفتن و برآورد مراحل در حال اجراي قوانين بين المللي، فرايندي را در جهت اصالح قوانين و 
روش هاي بين المللي در زمينه تعهد و جبران خسارات ناشي از انتقاالت بين المللي در زمينه تعهد 
و جبران خسارات ناشي از انتقاالت فرامرزي سازواره هاي زنده تغيير يافته اقتباس كرده و موظف 

است در جهت تکميل اين فرآيند ظرف مدت چهارسال اقدام مقتضي به عمل آورد«. 
با توجه به اين ماده و صرف نظر از اين كه بسيار مبهم و گنگ است به نظر مي رسد كه اوالً 
پروتکل هيچ گونه سازوكاري در جهت جبران خسارات وارده ناشي از عمليات زيست فن آوري 
پيش بيني ننموده و آن را موكول به اولين نشست اعضاء ظرف چهار سال آينده از تاريخ تصويب 
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نموده كه البته تاكنون اين اتفاق رخ نداده است. ثانياً در فرض پيش بيني، اين مقررات صرفاً ناظر 
بر خسارات ناشي از انتقاالت بين المللي )قانوني( محصوالت تراريخته شده و انتقاالت بين المللي 
)غيرقانوني( و ساير خسارات ناشي از اين محصوالت از جمله در مراحل توليد و مصرف را در بر 
نمي گيرد. بنابراين در چنين اوضاع و احوالي به نظر مي رسد كه بايد به قانون داخلي مراجعه نمود. 
هدف قانون ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران، سياست گذاري، تعيين و تصويب راهبردها در 
عرصه ايمني زيستي و امور مرتبط با آن از قبيل هماهنگي و تصويب آئين نامه ها و دستورالعمل ها 
مي باشد، ليکن در باب مسئوليت و جبران خسارت قواعد عمده اي مطرح نشده است )داراب پور، 
همان، 45( و صرفاً ماده 6 كلياتي را در اين خصوص مطرح مي سازد. برهمين اساس در اين بخش 
تالش برآن است تا با توجه به مفاد ماده مذكور، شيوه هاي جبران خسارات ناشي از زيست فن آوري 

مورد تحليل قرار گيرد. 
3	1(	مسئوليت	هاي	ناشي	از	زيست	فن	آوري	

قباًل گفتيم كه هرگونه فعاليت در عرصه زيست فن آوري متضمن خطر و به تبع آن ورود خسارت 
است. اين خسارات موجب تضييع حقوق اشخاص مي گردد كه به نوعي با اين محصوالت در 
ارتباطند. بنابراين مي بايستي راهکارهائي وجود داشته باشد كه اين خسارات جبران شده يا به حداقل 
برسند. به همين منظور و به جهت احياء حقوق ضايع شده اشخاص، در اين بخش به بررسي 

مسئوليت هاي ناشي از زيست فن آوري)مدني و كيفري( مي پردازيم. 
3	1	1(	مسئوليت	مدني	ناشي	از	زيست	فن	آوري	

 اصل كلي در مسئوليت مدني اين است كه كليه خسارات وارده به اشخاص جبران شود. بدين شيوه 
كه زيانديده حق دارد از طريق مراجعه به مسئول، مطالبه خساراتي را نمايد كه در نتيجه فعل يا 
ترک فعل عامل زيان، به او وارد شده است. قانون ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران نيز در اين 
راستا قدم برداشته و با وضع ماده 6، بحث جبران خسارات كه همان هدف مسئوليت مدني مي باشد 
را مطرح نموده است. اين ماده مقرر داشته است: »در صورتي كه هريک از دستگاههاي اجرائي 
ذي صالح در خصوص اقدامات اشخاص حقيقي يا حقوقي فعال در زمينه فناوري زيستي جديد 
تخطي از مفاد اين قانون مشاهده نمايند، مکلفند ضمن تعليق موقت مجوز شخص خاطي، مراتب 
را براي رسيدگي قضائي به مرجع ذي صالح قضائي ارجاع 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 هاي اجرائي وي 
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ممانعت به عمل خواهد آمد«. 
ظاهر اين ماده چنين است كه قانون گذار خسارات وارده بر اشخاص را قابل جبران و عامل را 
مسئول آن مي داند. اما اندكي تعمق و دقت اين نتيجه را در پي خواهد داشت كه اجراي آن مواجه با 
چند ايراد بزرگ و اساسي است كه احقاق حقوق تضييع شده زيانديده را مواجه با مشکل مي سازد. 
مهم ترين ايراد اين است كه زيانديده راساً حق مراجعه به محاكم و مطالبه خسارات وارده بر 
خود را ندارد و اين حق صرفاً در انحصار دستگاههاي ذي صالح )دستگاههاي اجرايي( قرار داده 

شده است. )مهاجر و همکاران، همان، 41( 
به تعبيري ديگر زيانديده زماني مي تواند اقامه دعوي نمايد كه چند شرط محقق شده باشد. بدين 
ترتيب كه دستگاههاي اجرائي ذي صالح كه علي القاعده دستگاههاي دولتي مي باشد، اقدامات 
صورت گرفته از ناحيه عامل زيان را تخلف تشخيص دهند. نوع تشخيص تخلف نيز جالب است. 
يعني تخلف صرفاً بايد عدول از مقررات و مفاد همان قانون باشد. بنابراين اگر تشخيص داده شود 
اقدامات صورت يافته در چارچوب قانون و با دريافت مجوز موضوع بند »ج« ماده 45 همان قانون 

بوده است به هيچ عنوان مسئوليتي در پي نخواهد داشت. 
پس از اين كه دستگاه ذي صالح، فعل يا ترک فعل عامل را تخطي از مقررات تشخيص داد، 
مکلف است موضوع را به مرجع قضايي اعالم نمايد و پس از اين اقدام دستگاه ذي صالح است 
كه براي زيانديده اين حق ايجاد مي شود تا مبادرت به اقامه دعوي به طرفيت عامل نمايد. بنابراين 
مادامي كه دستگاههاي دولتي دراين خصوص اقدامي معمول ندارند عماًل حقي براي اقامه دعوي 

زيانديده ايجاد نمي شود و او اين اجازه را ندارد كه به محاكم رجوع نمايد. 
همچنين ماده مذكور مقرر داشته است: »... در صورت تائيد تخلفات توسط مرجع قضايي اگر 
تخلف موجبات تضييع حقوق ساير اشخاص را فراهم نموده باشد و يا خساراتي را به ساير اشخاص 

و يا زيست بوم وارد نموده باشد، شخص متخلف به جبران خسارت وارده محکوم شده...«. 
حال سؤال اينجاست كه با توجه به اين موضوع كه مرجع قضايي در صورت تائيد تخلف، 
صرفاً مکلف به صدور حکم به جبران خسارات وارده است، آيا نياز به تقديم دادخواست از ناحيه 

زيانديده وجود دارد يا خير؟ 
طرح اين سؤال از آن جهت است كه مرجع قضائي در مرحله اول اعالم تخلف از ناحيه دستگاه 
ذي صالح تکليف ديگري به جز اين امر ندارد و با فرض اعالم موضوع از سوي دستگاه دولتي و 

عدم اقامه دعوي از سوي زيانديده، اساساً مرجع قضائي مواجه با چه تکليفي است؟ 

4. كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بعد از انجام آزمايشات ميداني، تعهد رهاسازي موجودات زنده تغيير شکل يافته ژنتيکي در 
محدوده هاي مسئوليتي فوق الذكر را دارند، ضمن تهيه شناسنامه موجود زنده مزبور و رعايت بند)ج( ماده 4 ايـــن قانون، موظف به 

اخذ مجوز از دستگاههاي ذي صالح ياد شده مي باشد. 
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در پاسخ بايد چنين بايد گفت كه: به نظر مي رسد كه زيانديده مي بايستي طرح دعوي نمايد و 
موضوع از موارد سهوي است كه قانون گذار مرتکب شده و قانون در اين زمينه دچار خالء است 
زيرا به موجب ماده 2 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب 
1379/1/21 »هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوائي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذي 
نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده 

باشد«. 
بنابراين به وضوح مشاهده مي نمائيم اگر چه حسب ماده 6 قانون ايمني زيستي دادگاه ها مکلف 
به صدور حکم بر جبران خسارت زيانديده مي باشند، ليکن صراحت قانون بر اين است كه دادگاه ها 

زماني مي توانند وارد رسيدگي شوند كه شخص ذينفع، اقامه دعوي نموده باشد. 
بحث مهم ديگر اين است كه اگر چه در قانون مزبور به كرات از صدور مجوز براي اشخاص 
حقيقي يا حقوقي بحث به ميان آمده است، ليکن عمده فعاليت هاي عرصه زيست فن آوري در 
كشور، صرفاً در انحصار دولت است. بنابراين سؤال ديگر اين است كه در چنين حالتي و در صورت 
ورود خسارت، مسئوليت جبران آن بر عهده چه شخصي است. دولت يا فردي كه به عنوان مستخدم 

دولتي مشغول انجام وظيفه است؟ 
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه اگر چه قانون گذار به موجب ماده 6 قانون مذكور شخص 
حقيقي يا حقوقي متخلف را مسئول جبران مي داند، ليکن در خصوص فرضيه فوق الذكر چنين به 
نظر مي رسد كه به تبعيت از ماده 11 قانون مسئوليت مدني مي بايستي مستخدم دولتي را مسئول 
جبران خسارت وارده بدانيم مگر زماني كه اثبات شود خسارت وارده مستند به عمل او نبوده و 
يا ناشي از نقص وسايل بوده است. مضافاً اين كه در غير اين صورت يعني در فرضي كه قائل به 
مسئوليت دولت باشيم مواجه با يک مشکل اساسي خواهيم شدو آن هم اين است كه هم مرجع 
صالح اعالم تخلف، دستگاه ذي صالح دولتي است و هم مسئول جبران خسارت دولت است و 
بنابراين همواره مواجه با دعوي دولت عليه دولت خواهيم بود كه خودبه معضلي بزرگ تبديل 

خواهد شد. 
3	1	2(	مسئوليت	كيفري	ناشي	از	زيست	فن	آوري	

در قسمت قبل درخصوص مسئوليت مدني ناشي ازعمليات زيست فن آوري ومشکالت وخالء هاي 
قانوني مربوطه سخن گفتيم. در اين بخش قصد داريم كه در خصوص مسئوليت كيفري موجود در 
اين حوزه صحبت نمائيم. همچنين گفتيم كه در قانون ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران، صرفًا 

ماده 6 است كه به بحث مسئوليت پرداخته است. قسمت ذيل اين ماده اشعار مي دارد:
»... در صورت تکرار براي با دوم، عالوه بر جبران خسارت به پرداخت دو برابر خسارات وارده 
به صورت جزاي نقدي محکوم و كليه مجوزهاي صادره قبلي باطل و از فعاليت هاي اجرائي وي 
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ممانعت به عمل خواهد آمد«. 
بنابراين مشاهده مي شدكه قانون گذار، براي شخص متخلف مسئوليت كيفري نيز درنظر گرفته 
و او را تهديد به اعمال مجازات هاي جزاي نقدي و لغو پروانه نموده است. اما مشکل اينجاست كه 
اعمال اين مجازات زماني رخ مي دهد كه شخص متخلف براي بار دوم مرتکب تخلف شود و در 
مرتبه اول تخلف هيچ گونه مجازاتي شامل حال او نخواهد شد و البته شايسته بود كه براي هرگونه 
تخلفي و در هر مرحله اي، تعيين مجازات مي شد تا بدين ترتيب از تکرار تخلف در اين حوزه 

جلوگيري به عمل خواهد مي آمد. 
3	2(	طرق	جبران	خسارات	ناشي	از	زيست	فن	آوري	

قباًل بيان شد كه خسارت ناشي از زيست فن آوري در هر دو شکل مادي و معنوي قابليت تحقق 
دارد. در قوانين عام موضوعه جبران خسارات مادي از طريق جبران عيني )باز گرداندن عين و از بين 
بردن منبع ضرر( و جبران بدلي )پرداخت مثل يا قيمت( و جبران خسارات معنوي از طريق اعمالي 

نظير عذرخواهي و پرداخت وجه صورت مي پذيرد. 
بر اساس ماده 6 قانون ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران جبران خسارت از طريق پرداخت 
وجه از ناحيه مسئول صورت مي پذيرد كه اين موضوع، مشترک ميان خسارات مادي و معنوي است. 
به تعبيري ديگر قانون گذار صرفاً پرداخت وجه را جهت جبران خسارت به رسميت شناخته و براي 

طرق ديگر جبران، اعتباري قائل نشده است. 
مي دانيم  كه  زيرا همان گونه  تعيين خسارت چيست؟  مبناي  و  معيار  اينجاست  ليکن مشکل 
محصوالت تراريخته عمدتاً ناشناخته اند و به تبع آن مي توانند عوارض ناشناخته اي داشته باشند. 
بر اين اساس تعيين ميزان خسارت ناشي از اين عوارض بسيار سخت به نظر مي رسد. )مهاجر و 
همکاران، همان( مضافاً اين كه مي دانيم عوارض معنوي و رواني ناشي از اين محصوالت به مراتب 

بيش تر از عوارض مادي آن است و عماًل امکان جبران آن با هيچ قيمتي وجود ندارد. 
صرفنظر از آن، موضوع حائز اهميت ديگر اين است كه اگر مسئول ورود خسارت از تمکن مالی 

الزم جهت جبران خسارات وارده برخوردار نباشد تکليف زيانديده چه خواهد شد؟ 
 می دانيم كه خسارات ناشی از زيست فن آوری می توانند موجب ورود خساراتی هنگفت شوند 
كه گاهی امکان جبران آن از سوی عامل وجود ندارد. در اين حالت به نظر می رسد كه بايد به قوانين 
عام رجوع شود و به ذينفع اين حق را داد تا با استناد به مقررات مندرج در قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی در جهت وصول مطالبات خود اقدام نمايد كه اين 
خود نيز امری به نفع عامل زيان و به ضرر زيان ديده است. زيرا زيان ديده است كه مکلف به تعرفه 
اموال بال معارض عامل زيان است و در صورتی كه موفق به انجام اين امر نگردد مديون می تواند با 

استفاده از مقررات قانون اعسار نسبت به تقسيط ديون خود اقدام نمايد. 
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البته اين موضوع در پيش نويس قانون ملحوظ نظر واقع گرديده و به اشخاص مرتبط با اين 
دانش تکليف به بيمه نمودن فعاليت هايشان شده بود ولی در زمان تصويب قانون حاضر مورد 

بی توجهی قرار گرفت. ماده 9 پيش نويس اشعار می داشت:
»دارنده مجوز، مسئول كليه خسارات ناشی از فعاليت های موضوع مجوز می باشد و مکلف است 

به منظور جبران خسارت زيان ديدگان، مسئوليت مدنی خود را بيمه نمايد...« 
لذا الزم است كه به جهت جلوگيری از تضييع حقوق زيانديده و جلوگيری از ايراد فشار مالی 

بر او مساله لزوم بيمه فعاليت های مرتبط با زيست فن آوری مورد نظر قرار گيرد. 

نتيجه 
 دخالت و تاثيرات دانش زيست فن آوري بر روي ساير علوم و تحوالت ناشي از اين امر مورد 
شناسايي و بررسي قرار گرفت. شاهد آن بوديم كه نتيجه حاصل از اين تحوالت، ايجاد منافع در 
زمينه هاي مختلف از جمله بهداشتي، درماني و دارويي، كشاورزي و دامي و هسته اي و... براي 
بشريت مي باشد اما با وجود تمامي اين منافع، بالترديد بايد به خطرات ناشي از اين دانش كه داراي 
سهم بيش تري نسبت به منافع هستند و در برخي از مواقع شناسايي شده و در غالب موارد ناشناخته 
باقي مانده اند توجه داشت. اين خطرات مي توانند تبديل به خساراتي گردند كه در پاره اي مواقع به 
جهت ناشناخته بودن نوع و موضوع، جبران ناپذير بوده و يا جبران آن ها با صعوبت همراه خواهد 

بود. 
 بنابر نتايج حاصل از اين تحقيق روشن گرديد كه با توجه به مقررات موجود من جمله قانون 
ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران كه در حال حاضر تنها قانون مربوط به موضوع مي باشد 
فعاليت هاي راجع به زيست فن آوري اعم از توليد، رها سازي، نقل و انتقال، خريد و فروش و 
مصرف بايد با رعايت مفاد قانون صورت پذيرد و دولت مکلف است تمهيدات الزم را در اين 
خصوص فراهم آورد. بنابراين مشخص مي گردد، تالش مقنن بر آن است كه به هر طريق ممکن اين 
فعاليت ها را ضابطه مند نمايد و هدف اين امر نتيجه اي جز جلوگيري از ايجاد خطرات و به تبع آن 
وقوع خسارت نمي باشد. لذا با توجه به اين پيش بيني قانون گذار مي توان گفت اقداماتي كه از جانب 
اشخاص فعال در اين عرصه بر خالف سياست ها، تدابير، مقررات و روش هاي اتخاذ شده قانوني 
رخ دهد حاوي تعريف خسارت و در نتيجه مسئوليت زا بوده و اشخاصي كه مرتکب اين تخطي 
شوند اعم از اين كه حقيقي يا حقوقي باشند مکلف به جبران خسارات وارده ناشي از اقدام خود 
خواهند بود. بنابراين اگر اقدامات انجام شده درچارچوب مجوز صادره از ناحيه مرجع ذي صالح 
قانوني باشد و اتفاقاً خسارتي در پي داشته باشد قابل جبران نخواهد بود. در حاليکه قبالً  فرضيه 
نگارنده برآن بود كه مطابق با اصول عام و كلي موجود در علم حقوق، هر عمل زيانباري اعم از فعل 
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يا ترک فعل در عرصه زيست فن آوري خسارت تلقي مي گردد و بنابر اصل لزوم جبران خسارت و 
اين كه هيچ خسارتي نبايد بدون جبران بماند عامل ورود زيان تکليف به جبران خسارات ناشي از 
اقدامات خود دارد. همچنين دانستيم كه با استناد به مفاد قانون صدرالذكر در صورت وقوع خسارت 
مورد نظر قانون گذار، شخص مسئول محکوم به پرداخت خسارت وارده به زيان ديده مي گردد كه 
اين موضوع نيز به نوبه خود داراي ايرادات متعددي است من جمله اين كه برابر با اصول كلي كه 
فرضيه نگارنده نيز برآن بنا بود جبران خسارت عالوه بر پرداخت مالي طرق ديگري مانند اعاده به 
وضع سابق را نيز در بر مي گيرد كه متأسفانه مورد توجه و نظر قانون گذار واقع نگرديد. مضافاً اين كه 
بسياري از خسارات را نمي توان از طريق پرداخت وجه جبران نمود و يا اين كه هيچ معيار و مالكي 
براي تعيين ميزان خسارت ارائه نشده است. بنابراين پيشنهاد مي گردد تا قانوني جامع و دربردارنده 
تمامي ابعاد و آثار حوزه وسيع زيست فن آوري تدوين و تصويب گردد كه اين نگراني ها به حداقل 

موجود تقليل يابد. با اين توضيح كه:
 اول: همان گونه پيش تر بيان شد طرح قانون مصوب حاضر در 19 ماده و از سوي كميسيون 
كشاورزي مجلس شوراي اسالمي ارائه گرديد كه نهايتًا  در 11 ماده به تصويب آن مجلس رسيد. 
بديهي است كه با توجه به مرجع طرح، نگاه قانون گذار نگاهي تک بعــدي و صرفاٌ درجهت امور 
كشاورزي و دامي است. در حالي كــه عرصه زيست فن آوري فعاليت هاي ديگر از قبيل پزشکي، 
هسته اي، شبيــه سازي انسان و... كه به مراتب مهم تر و خطر آفرين تر از حوزه مورد نظر قانون گذار 

مي باشند را در بر مي گيرد كه متأسفانه هيچ توجهي بدانها نشده است. 
 دوم: ارائه تعريفي جامع و مشخص از خسارت و تعيين انواع آن اعم از مادي و معنوي از جمله 
ضرورياتي كه كمبود آن در قانون ايمني زيستي به چشم مي خورد. زيرا بر اين هستيم كه خسارات 

ناشي از زيست فن آوري هر دو شق فوق الذكر را در بــر مي گيرد. 
 سوم: به همان ميزان كه ارائه تعريفي جامع از خسارت در قانون مورد بي مهري قرار گرفته، طرق 
جبران آن نيز مشمول همين قضيه است. لذا به نظر مي رسد كه قانون پيشنهادي در بر دارنده تمامي 

طرق جبران متناسب با نوع خسارت باشد. 
 چهارم: يکي از مهم ترين نکات مورد نظر، ارائه آئين دادرسي مختص به فعاليت هاي زيست 
فن آوري است. زيرا با توجه به خطرات بالقوه اين فعاليت ها و در نتيجه ورود خسارات هنگفت 
و گاه غير قابل جبران به نظر مي رسد ضرورت آن وجود دارد كه در جهت جلوگيري از تضييع 
حقوق زيان ديده رسيدگي به دعاوي مربوطه و اجراي حکم به فوريت و بدون رعايت تشريفات 
صورت پذيرد. اگرچه قانون گذار در ماده 6 قانون مصوب، رسيدگي اين دعاوي را به صورت فوق 
العاده اعالم داشته لکن اين موضوع با رويه حـاكم بر سيستم دادرسي كشور كه معموالً  توام با »اطاله 
دادرسي« است منافات دارد و از قيــد واژه فوق العاده چنين استنباط مي شود كه در تعيين اوقات 
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رسيدگي همکاري الزم در جهت تعيين وقت نزديک تر به عمل آيد. 
 پنجم: پيشنهاد مي گردد كليه فعاالن اين عرصه اقدامات خود را تحت پوشش خدمات بيمه 
مسئوليت قرار دهند تا در صورت ورود خسارت، زيان ديده دغدغه اي در خصوص جبران خسارات 

وارده به خود نداشته باشد. 
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فصل نامه ايمني زيستي، دوره اول، شماره دوم، زمستان 1387. 
2ـ حبيبا، سعيد امکان صدور ورقه اختراعات فن آوري زيستي و موافقنامه راجع به جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مجله 

دانشکده حقوق و علوم سياسي، شماره 60، تابستان 1382. 
3ـ خوانساري، نعمت اله بيوتکنولوژي شمشير دولبه مجله رهيافت، شماره 19، پاييز 1377. 
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4ـ داراب پور، مهراب مسئوليت مدني بين المللي دولت ها در پروتکل ايمني زيستي كارتاهنا پژوهشنامه حقوقي دانشگاه گيالن، 
شماره اول، پاييز 1389. 

5ـ رضوانيان، مسعود تالش در زمينه شکل گيري رژيم بين المللي مسئوليت و جبران خسارات پروتکل ايمني زيستي ماهنامه 
وزارت خارجه، شماره 235، بهمن 1388. 

6ـ رهنما، حسن  اخالق زيستي و توليد محصوالت تراريخته فصل نامه اخالق در علوم فناوري، سال سوم، 1387 
7ـ سعيدي، عباس بيوتکنولوژي در كشاورزي مجله رهيافت، شماره 19، پاييز 1377. 

8ـ شجاع الساداتي، سيدعباس تحقيقات بيوتکنولوژي، مجله رهيافت، شماره 19، پاييز 1377. 
9ـ صنعتي، محمدحسين شرحي بر پروتکل جهاني كارتاهنا دبيرخانه مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيکي و تکنولوژي زيستي، 

 .1380
10ـ صادقي، محمود همانند سازي انسان از نظر مراجع، اديان آسماني و بررسي آن از نظر فقه اسالمي مجموعه مقاالت اخالق 

زيستي )بواتيک(، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائي، 1384. 
11ـ كورول، ريتا ويسون، آلبرت بيوتکنولوژي و توسعه )نيکوسرخوش( مجله رهيافت، شماره 15، بهار 1376. 

12ـ مظاهري اسدي، مهناز و خاني جزني، جمال اخالق در فن آوري زيستي نوين فصل نامه اخالق در علوم وفناوري، سال سوم، 
شماره هاي 3 و 4 1387. 

13ـ موذن زادگان، حسن علي و عظيمي فر، بابک سودمندي تجزيه و تحليل مولکولي DNA در كشف علمي جرائم مجموعه 
مقاالت اخالق زيستي )بواتيک(، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائي، 1384. 

14ـ مهاجر، مينا و صفائي، حسين و مهدوي دامغاني، عبدالمجيد مالحظات اخالقي و حقوقي در كاربرد محصوالت تراريخته با 
نگاهي به قانون ملي ايمني زيستي فصل نامه اخالق در علوم و فناوري سال ششم، شماره 1، 1390. 

15ـ ولفسون، رابرت توسل به بيوتکنولوژي براي كدامين مقصد نشريه فلسه، كالم و عرفان سياحت غرب، شماره 7، دي 1382. 
16ـ يعقوبي هرگالن، صمد بيوتکنولوژي و جامعه بشري فصل نامه دانشگاه تبريز، شماره 21، 1384. 

ج(	پايان	نامه	و	كار	تحقيقي	
1ـ خـــادمي، حجت بررسي نظام بين المللي حقوق مالکيت فکري در ارتباط بـــا علم بيوتکنولوژي پايان نــامه كارشناسي 

ارشد )دانشگاه شهيد بهشتي(، 1382. 
2ـ زررخ، احسان موقعيت سنجي قانوني و نياز سنجي تقنيني زيست فن آوري طرح پژوهشي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 

اسالمي، 1389. 
3ـ قاسمي، يوسف حمايت از اختراعات زيست فن آوري در حقوق مالکيت فکري پايان نامه كارشناسي ارشد )دانشگاه شهيد 

بهشتي(، 1382. 
4ـ قلي پور، غالم رضا بررسي خسارت معنوي در حقوق ايران، كار تحقيقي )دانشگاه گيالن(، 1388. 

د(	سايت	ها	
1. www. biosafety society. ir    انجمن ايمني زيستي ايران 
2. www. Britanica. com   فرهنگ بريتانيکا
3. www. Ibch. nrcgeb. ac. ir   دبيرخانه ايمني زيستي
4. www. ITAN. com    تحليل گران تکنولوژي ايران
5. www. OECD. com    سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه
6. www. OTA. org    دفتر بررسي تکنولوژي امريکا
7. www. Worldbank. org   بانک جهاني
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محمود	درويش	ترابی*
دكتر	سيد	ابراهيم	قدسی	

فاطمه	خدادادی	

بررسی سّن بلوغ به عنوان سّن مسئوليِت كيفری با تکيه بر قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392

-	دانشجوی	دكتری	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی	دانشگاه	مازندران،	عضو	هيأت	علمی	دانشگاه	پيام	نور	

-	دانشيار	دانشكدة	حقوق	و	علوم	سياسی	دانشگاه	مازندران

-	دانشجوی	كارشناسی	ارشد	دانشگاه	تربيت	مدرس

مقدمه:	
هيچ  ايران،  جنايی  سياسِت  در 
سازوكاری برای حمايت از كودكان 
است،  نشده  پيش بينی  نوجوانان،  و 
چرا كه بدون در نظر گرفتِن شرايط 
با  اقليمی و اجتماعی ايران و صرفاً 
از  جزايي  قوانين  اقتباس  به  توجه 
فقه، سِنّ مسئوليِت كيفری، سِنّ بلوغ 

در نظر گرفته شده است. 
سِنّ  با  بلوغ  سِنّ  هيچگاه 
چه،  نيست؛  يکی  كيفری  مسئوليت 
امکان دارد فردی با وجود نايل شدن 
به سن بلوغ، دركی از مفاهيم كيفری 
نداشته باشد يا به عبارت ديگر هنوز 
نرسيده  كيفری  مسئوليت  سِنّ  به 
باشد. يا بر عکس، به سِنّ مسئوليت 
آن كه  بدون  گرديده،  نائل  كيفری 

هنوز بالغ شده باشد. 
سِنّ بلوغ در كشورهای مختلف 
دنيا با توجه به شرايط جغرافيايی و... 
نمی توان  نتيجه  در  است،  متفاوت 
سِنّ  عنوان  به  را  مشخصی  سِنّ 
تجويز  دنيا  مردم  همه  برای  بلوغ 
جوانی  يک  مثال،  عنوان  به  نمود. 

كه در منطقه گرمسير مثل عربستان 
جوانی  به  نسبت  می نمايد،  زندگی 
زودتر  می كند،  زندگی  ايران  در  كه 
لحاظ  از  و  می رسد  بلوغ  سِنّ  به 
آن دو جوان،  بلوغ،  به سِنّ  رسيدن 
در يک مقطع زمانی مشخص به بلوغ 
نمی رسند، در نتيجه معيار بلوغ برای 
تعيين مسئوليت كيفری امری عبث و 

بيهوده است. 
از  هم  موضوع  مقاله،  اين  در 
منظر و جايگاه تاريخی و شأن نزول 
جامعة  موجود  شرايط  هم  و  آن 
می گيرد.  قرار  بررسی  مورد  ايرانی، 
بايد  آن چه  می خواهيم،  همچنين 
ارزشيابی  و  داوری  مورد  را  باشد 
قرار دهيم. ضمناً در بررسی موضوع 
از روش مطالعة كتابخانه ای، به نتايِج 

مورد نظر خواهيم رسيد. 
در اين تحقيق، دو پرسش مطرح 

می گردد: 
1- آيا سِنّ بلوغ با سِنّ مسئوليِّت 

كيفری يکی است؟
2- آيا سِنّ بلوغ در كليّة جوامع 

می تواند يکسان باشد؟ 
بخش  شش  به  حاضر  نوشتار 
تعريف  اول  بخش  می شود،  تقسيم 
بلوغ، كه در اين بخش ابتدا بلوغ را 
تعريف كرده و مشخص می نماييم؛ 
بلوغ ارتباط كامل با شرايط تکوينی 
ارتباطی  اشخاص دارد و نمی تواند 
و  كامل  )درک  اجتماعی  بلوغ  با 
باشد،  داشته  افراد(  رفتار  معقوالنه 
كيفری  مسئوليت  سن  به  همچنين 
مقررات  و  جوامع  برخی  در 
پرداخته خواهد شد.  نيز  بين المللی 
بخش دوم به بررسی سن مسئوليت 
اسالمی  انقالب  از  قبل  كيفری 
سوم  بخش  در  می يابد.  اختصاص 
سن بلوغ از منظر فقه مورد ارزيابی 
قرار می گيرد. در بخش چهارم، سن 
انقالب  از  بعد  كيفری  مسئوليت 
مورد توجه قرار می گيرد. در بخش 
پنجم اين موضوع با توجه به قانون 
مورد   2931 اسالمی  مجازات 
بررسی قرار می گيرد، و بخش آخر، 

نتيجه گيری است. 

* darvishtorabi@yahoo. com
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بخش	اول:	تعريف	بلوغ
 بلوغ، مرحله ای از رشد انسان است كه باعث گذار از كودكی و رسيدن به بزرگسالی می شود. فردی 
كه دوران بلوغ را پشت سر گذاشته باشد، بالغ ناميده می شود و از نظر جنسی، توانايی توليد را 
مثل دارد. بلوغ بيش تر اشاره به تغييرات جسمانی در بدن مرد و زن دارد. اين دگرگونی با نام بلوغ 
جسمانی شناخته می شود. عالوه بر آن، بلوغ روانی نيز اشاره به رشد روانی و شخصيتی فرد دارد. 
بلوغ جسمانی معموالً در دوران نوجوانی اتفاق می افتد. بلوغ روانی ديرتر و پس از بلوغ جسمانی 

روی می دهد. )بلوغ جسمانی نوجوانان، مقاله 23 تنظيم خانواده، 22(
انسان و ساير جانوران  بلوغ جسمانی به مجموعه تغييرات فيزيکی و فيزيولوژيکی در بدن 
گفته می شود كه بر اساس آنها، بيش تر بر اثر ترشح هورمون های گوناگون، بدِن كودک تبديل به 
بدن بزرگسال می شود. بيش تر اين تغييرات جنبة جنسی دارند و به غدد و اندام های جنسی مرتبط 
می شوند. به همين علت بلوغ باعث ايجاد آمادگی، احساس نياز و توانايی سکس و توليد مثل 
می شود. زماِن فرآيندها و نشانه های بلوغ در پسران و دختران متفاوت است. جهِش بلوغ، اصطالحًا 
به رشد جسمانی بسيار سريعی گفته می شود كه معموالً در اوايل بلوغ رخ می دهد كه در نهايت 

موجب افزايش قد، وزن و رشِد عضالت بدن می شود. )ميالنی، 1385، ج 3، 15(
بلوغ در پسران ديرتر از دختر دختران روی می دهد و معموالً سنين ده تا شانزده سالگی زمان 
بروز بلوغ جسمانی در پسران است. سرعت بلوغ نيز در پسران كمتر از دختران است و به همين 
دليل، دوران بلوغ و تکميل نشانه های آن در پسران بيش از دختران طول می كشد.( بلوغ جسمانی 

نوجوانان، مقاله 24 تنظيم خانواده، 17(
ِح هورمون هايی می كند كه بيضه را  در پسرها غدة هيِپوفيز واقع در قاعدة مغز شروع به تَرشُّ
برای توليد هورموِن جنسی مردانه يعنی تِستوسترون تحريک می كنند. اين هورمون ها باعث ايجاد 
تغييراتی مثل بزرگی اعضای تناسلی و رشِد موی بدن و سپس توليد اسپرم و افزايش ميل جنسی 

می شوند. )همان 18(
نشانه های بلوغ در پسران كه معموالً از آن ها با عنوان صفات ثانويه جنسی نيز نام برده می شود، 
ِح هورمونهای جنسی و افزايش توليد اسپرم - رشد آلت تناسلی - رويش  عبارتند از: ُرشد بيضه، تَرشُّ
موی صورت )ريش و سبيل( - رويس موی زهار در پائين شکم و اطراف اندامهای جنسی - رويش 
مو در زير بغل و ساير بخشهای بدن - تغيير در صدا و كلفت شدن يا مردانه شدن آن - رشد بدنی 

و تغييرات جسمانی. 
نخستين نشانه شروع بلوغ در دختران، قاعدگی است كه معموالً بين نه تا هجده سالگی آغاز 
می شود. به طور متوسط دختران برای نخستين بار در سن سيزده سالگی دچار عادت ماهيانه يا 
ِح هورمون هايی می كند كه  قاعدگی می شوند در دختران بعد از بالغ شدن غدة هيپوفيز شروع به تَرشُّ
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تخمدان ها را برای توليد هورمون های جنسی زنانه يعنی استروژن و پروژسترون، تحريک می كنند. 
اين هورمون ها باعث ايجاد تغييرات فيزيکی از جمله بزرگی پستان ها و لگن ها و رشد موهای عانه 
و زير بغل می شوند و به دنبال آن، تخمک گذاری و قاعدگی را تحريک می كنند. »3- بلوغ جسمانی 
نوجوانان، مقاله 23 تنظيم خانواده، صفحه 25« از نظر جسم، با رشد استخوان ها و عضالت بدن، 
بويژه استخوان لگن و نيز به دليل رشد پستان ها، جهش بلوغ در دختران به سرعت و در مدتی كوتاه 
قابل مشاهده است. افزايش قد معموالً تا هجده سالگی ادامه می يابد. )بلوغ جسمانی نوجوانان، مقاله 

23 تنظيم خانواده، 26(
ِح هورمون های استروژن و پروژسترون از عوامل بروز اين تغييرات است. نشانه های  افزايش تَرشُّ
بلوغ و يا صفات ثانويه جنسی دختران عبارتند از: قاعدگی - رشد پستان ها - رويش مو در اطراف 

اندامهای تناسلی - رويش موی زير بغل - زنانه شدن صدا - افزايش و توزيع چربی در بدن. 
همان طوری كه می دانيم، بلوغ يک امر تکوينی است و بايستی دوران مشخص فيزيولوژيکی در 
زندگی فرد اتفاق افتد تا به دنبال آن بلوغ حاصل شود، در نتيجه نمی توان سن خاص و مشخصی 
را برای بلوغ نسبت به همه جوانان در نظر گرفت. شايد امکان داشته باشد، در يک سن مشخص 
تعدادی از جوانان به بلوغ برسند، آيا اين موضوع برای همه جوانان در آن سن اتفاق می افتد؟ قطعًا 
پاسخ منفی است. علی الخصوص سّن 9 سال تمام قمری برای دختر )هشت سال و نه ماه شمسی( 
كه به عنوان معيار سّن مسئوليت كيفری در نظر گرفته شده است، امری بر خالف عرِف معموِل 
جامعة ايرانی است، چرا كه تعداد زيادی از دختران در اين سّن، به بلوغ شرعی نمی رسند. علت اين 
امر آن است كه، عادت ماهانه برای دختران، نشانة تکوينی بلوغ است، و اين موضوع برای دختران 
در يک سّن مشخص رخ نمی دهد. شايان ذكر است كه عادت ماهانه دختران در حال حاضر بيش تر 
در سنين 13 الی 14 سال شمسی اتفاق می افتد. برای مثال، سن بلوغ جنسی 366 نفر از دختران 
دانشجوی دانشگاه مازندران عبارتند از: 9 تا 10 سال »2 درصد«، 10 تا 11 سال »2/1 درصد«، 11 تا 
12 سال »9/5 درصد«، 12 تا 13 سال »19 درصد«، 13 تا 14 سال »34 درصد«، 14 تا 15 سال »20 
درصد«، 15 تا 16 سال »11/2 درصد«، 16 تا 17 سال »2/4 درصد«، 17 تا 18 سال »1/6درصد«. 
)قدسی، 1390، 80( همان طوری كه در اين تحقيق مشاهده مينماييم، حتی يک دختر هم زير سّن 9 
سال تمام شمسی به بلوغ نرسيده، و در مجموع دخترانی كه زير سّن 12 سالگی به بلوغ رسيدند، 
فقط 13/6 درصد جمعيت مورد تحقيق را در بر می گيرد، در حالی كه دخترانی كه بين سن 12 تا 
16 سال به سّن بلوغ رسيده اند 84/2 درصد جميّت مورد تحقيق را تشکيل می دهند. حال با اين 
اوصاف اگر بخواهيم سّن بلوغ را به عنوان سّن مسئوليت كيفری برای دختران در نظر بگيريم، حتی 
با آموزه های شرعی كه عالئم بلوغ در دختران را عادت ماهانه می داند، در تعارض است و به طريق 

اولی وضع چنين قوانينی، بر خالف شرع، عقل و مصالح اجتماعی است. 



56

دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالتسال ششم . شماره یازدهم و دوازدهم. بهار و تابستان- پاییز و زمستان 1393

 مطالعة سير تحول قوانين جزايي نيز حکايت از آن دارد كه از قديم االيام عموماً در مقابل اطفال 
بزهکار، واكنش جوامع مختلف با نوعي انعطاف و رأفت توام بوده است. در كشور ما نيز اين تحول، 
مظهر تغييرات تاريخي مهمي بوده است. در دين زرتشت مجازات بزرگساالن در مورد كودكاِن كمتر 
از سّن 15سال اِعمال نمي شد و برخي نصاِب سّن رشد جزايي در اين دين را تا 20 و 21 سالگي 

نيز دانسته اند. )نجفی توانا، 1389، 124(
ترديدي وجود ندارد كه سّن مسئوليت كيفري از مباحث مهم حقوق كيفري اطفال و نوجوانان به 
شمار می آيد. چرا كه با رسيدن به اين مرحله، طفل يا نوجوان بزهکار مواجه با همان مجازاتي می گردد 
كه برای فردِ بزرگساالن در صورِت ارتکاب بزه، در نظر می گيرند. بر همين اساس قانون گذاراِن اكثر 
كشورها، سّن مشخصی را به عنوان نصاِب مسئوليِت كامل كيفري قرار داده اند، كه با رسيدن به آن، 
فرد را مسئول اَعمال و رفتار خود می دانند. اكثر كشورها با در نظر گرفتن مصالحی سن 18 سالگي 
را به عنوان نصاِب مسئوليت كامل كيفري تشخيص می دهند. حتی برخي از كشورها تدابيرِ تربيتي، 
حمايتي، كيفري و حتي مراجع و تشکيالت اختصاصي اطفال را به جوانان 20 يا 21 ساله نيز قابل 
تسّري دانسته اند و برخي ديگر اين سّن را به 25 سالگي نيز ارتقاء داده اند. ولی در برخي از كشورها 
كه در اقّليت قرار دارند، سّن مسئوليِت كيفري اطفال و نوجوانان، پايين تر از حِد نصاِب جهاني تعيين 
شده است. كشور فنالند، يونان و لهستان 17 سالگي و پرتغال، روماني و تونس 16 سالگي را پيش بيني 
كرده اند. ولی باز هم در اين كشورها، مراجع قضايي با استفاده از روش هاي قانوني در تعيين سياسِت 
جنايِی قضايي تمام مالحظات تربيتي، حمايتي و شرايط نوجوان را مورد توجه قرار داده، و در نتيجه 

كيفرهاي قانوني بسيار منعطف نسبت به آنان اعمال مي نمايند. )همان، 131 و 132(
 نصاِب سّن حداقل براي عدم مسئوليِت مطلِق كيفري در اكثر مقررات بين المللي نيز مورد تأكيد 
و تذكر قرار گرفته است. مقررات جهاني به ويژه مواد 10 و 11 كنوانسيون بين المللي پکن با تکيه 
بر تعاليم و روش هاي روانشناسي و جرم شناسي توصيه مي كنند، كشورها حتي المقدور از حضور 
اطفال در دادرسي ها به علت آسيب هاي روحي و رواني كه ممکن است متوجه آنان شود جلوگيري 

به عمل آورند. )همان، 133(
درخصوص تعيين حداقل سّن عدم مسئوليِت كيفري قطعنامه نهايي انجمن بين المللي حقوق 
جزا چنين مقرر مي دارد: »قانون گذار بايد يک حداقل سني را تعيين كند كه قبل از آن مرحله امکان 
اعمال يک سيستم جزايي ويژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. اين حداقل سن نبايد كمتر از 14 

سالگي در زمان ارتکاب جرم باشد.« )همان، 124( 

بخش	دوم:	سياسِت	جنايی	ايران	در	تعيين	سّن	مسئوليِت	كيفری	قبل	از	انقالب	
اولين قانونی كه در باب مسئوليت كيفری وجود دارد، قانون جزای عرفی پيشنهادی نصرت الدوله، 
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وزير عدليه، مصوب 5 جمادی االولی 1335 هيات وزيران است كه اجرای موقت آن را تصويب 
كرده ولی اين مصوبه به تصويب مجلس آن زمان نرسيده و عماًل به مرحلة اجرا در نيامد. 

در ماده 66 آمده است: »در صورتی كه شخص مرتکب غيربالغ و غيرمميز باشد از مجازاتی كه 
برای مرتکب بالغ مميز مقرر است معاف خواهد بود ولی بايد بر حسب اوضاع و احوال او را با 
قيد التزام به اوليای او تسليم نمود يا به حکم محکمه به تربيت خانه فرستاد كه در آن جا محفوظ 
و به تربيت مقرر تربيت شود و نهايت مدتی كه برای اين توقيف مقرر می شود حد بلوغ است.« 
يعنی كسی  است.  تمييز  و  بلوغ  كيفری،  مسئوليِت  سّن  است،  آمده  ماده  اين  در  همان طوری كه 
دارای مسئوليِت كيفری است كه از اين دو مقوله »بلوغ« و »تمييز« برخوردار باشد، و نظر به اين كه 
قانون گذار، سنّی را برای بلوغ و تمييز در نظر نگرفته بود، در نتيجه تشخيص آن با دادگاه بوده كه 
بالتبع، با استفاده از پزشک و اهل خبره، بلوغ و تمييز مشخص و معين می گرديد و با اين كيفيت، 

سّن مسئوليِت كيفری نسبت به هر مرتکب، متفاوت می بود. 
همچنين ماده 67 در خصوص مرتکبين مميز غيربالغ چنين می گويد: »اشخاص مميز غيربالغ كه 
مرتکب جنايتی شوند مجازات آن ها حبس تاديبی از يکسال و نيم تا پنجسال است و هرگاه مرتکب 
جنحه شوند مجازات ايشان زياده از نصف مجازات اشخاص بالغ كه مرتکب همان جنحه گردند 

نخواهد بود.«
در ماده 68 در خصوص مرتکبين غيربالغ چنين آمده است: »اشخاص غيربالغ هرگاه مرتکب 
اين كه  باشد در محکمة جنحه محاكمه می شوند مگر  ايشان جنايت  اگر چه جرم  جرمی شوند 
شخص بالغی شريک يا معاون ايشان بوده باشد كه در اين صورت هر دو در محکمة جنايی محاكمه 

خواهند شد.«
هر چند قانون جزای عرفی به واسطة عدم پيش بينی دادگاه اطفال و كانون اصالح و تربيت، 
دارای نواقصی بود، ولی با توجه به وضع زمانِی مقررات فوق الذكر، و عدم تعيين سّن مشخص 
برای مسئوليِت كيفری و احراز »بلوغ« و »تمييز« به عنوان مالک تشخيِص مسئوليت، قابل توجه و 

دفاع می باشد. 
دومين قانونی كه در باب مسئوليِت كيفری وجود دارد، قانون مجازات عمومی 1304 است، كه 
با توجه به اين كه بر اساس تحوالت كيفری موجود در جوامع غربی آن زمان وضع گرديد، در نوع 
خود از قوانين درخور توجه به حساب می آيد. قانون گذار در خصوص مسئوليِت كيفری مقررات 

خويش را در فصل هشتم، در شرايط و موانع مجازات بيان نمود. 
مطابق ماده 34: »اطفال غير مميز را نمي توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزايي هر طفلي كه 
دوازده سال تمام نداشته باشد حکِم غير مميز را دارد. در صورتي كه اطفاِل مميِز غيِر بالغ مرتکب 
جرمي شوند بايد به اولياء خود تسليم گردند با التزام به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخالق 
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آنها.« همان طوری كه مالحظه می نماييم، قانون گذار سّن مسئوليِت كيفری را سّن »تميز« در نظر 
گرفته و سّن تميز را از شروع 13 سالگی مدنظر خود قرار داده و به طور مطلق افراد زير 13 سال 
را فاقِد مسئوليِت كيفری تشخيص داد. همچنين قانون گذار بين سّن تميز و بلوغ تفاوت قائل شد 
و سّن بلوغ را از شروع 16 سالگی در نظر گرفته و برای اين دسته از افراد كه به سّن 18 سال تمام 
نرسيدند، مسئوليت نسبی در نظر گرفته و محل اجرای مجازات آنان را دارالتأديب در نظر گرفت. 
ضمناً چنان چه اين دسته از افراد مرتکب جرم جنايی می شدند در محکمة جنحه محاكمه، مگر آن كه 
به تَبَع شريک يا معاون جرم، محاكمة آنان در محکمة جنايی صورت می گرفت. همچنين احکام 
راجع به تکرار جرم نسبت به اطفال و افراد زير 18 سال تمام اِعمال نمی گرديد، و در صورتي كه 
محکمه نمی توانست سّن واقعي متهم را تشخيص دهد، قدرِ متيقِن سّن، مناط حکم قرار می گرفت. 

»مواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 قانون مجازات عمومی« 
در نتيجه با توجه به موقعيت زمانی وضِع قانون يادشده، در باب مسئوليِت كيفری، مقررات 
مذكور در نوع خود مترقّی، قابل دفاع و در خور اعتناء بودند، چرا كه افراد زير 13 سال را فاقِد 
مسئوليِت می دانستند و بين سن 13 تا 18 سالگی، مسئوليِت نسبی وجود داشت و چنان چه اطفال 
مميز غير بالغ كه به سن پانزده سال تمام نرسيده اند مرتکب جنحه يا جنايتي می شده فقط به ده الي 
پنجاه ضربه شالق محکوم مي شدند كه ميزان شالق متحمله در يک روز زياده از ده و در دو روز 
متوالي زياده از پانزده شالق نمی بود. چنان چه اشخاص بالغ كه سّن آن ها بيش از پانزده سال تمام 
بوده ولي به هيجده سال تمام نرسيده اند هرگاه مرتکب جنايتي می شدند مجازات آن ها حبس در 
دارالتأديب بوده كه مدت آن زايد بر پنج سال نبوده و اگر مرتکب جنحه می شدند مجازات آنان كمتر 

از نصف حداقل و زيادتر از نصف حِدّ اعالي مجازات مرتکب همان جنحه نمی بود. 
سومين قانونی كه در باب مسئوليِت كيفری وجود دارد، قانون مجازات عمومی 1352 است، كه 
با توجه به آموزه های جرم شناسی، تغييراتی را در وضع قوانين سابق بر خود بوجود آورد. قانون گذار 
حدود مسئوليِت كيفری اطفال را در فصل هشتم و از مواد 33 لغايت 35 بيان می نمايد. مهم ترين 
موضوعی كه قانون گذار بدان توجه می نمايد، تشکيل دادگاه اطفاِل بزهکار و كانون اصالح و تربيت 
می باشد. قانون گذار همانند قانون سال 1304 برای افرادِ زير 12 سال تمام هيچ گونه مسئوليِت 
كيفری در نظر نمی گيرد. نسبت به اطفال بيش از 12 و تا 18 سال تمام، مسئوليِت نسبی در نظر 
می گيرد كه َحسب مورد و با توجه به نوع رفتار طفل و عمل ارتکابی از تسليم به اولياء و سرپرستان 
قانونی طفل شروع و تاحبس در دارالتأديب حداكثر تا هشت سال خاتمه می يافت. ضمناً محکمه 
نسبت به مجازات اطفالی كه در دارالتأديب بسر می بردند و از خود حسن رفتار نشان می دادند، 
اجازة تجديدنظر در حکم صادره قبلی را می داد. همچنين در هر مورد كه سن متهم يا مجنی عليه در 
تصميمات و آراء مراجع جزايی موثر می بود، هر گاه سن واقعی شخص معلوم نبود، مرجع قضايی 
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با كسب نظر از كارشناس قدر متيّقِن سن او را تعيين می كرد. 

بخش	سوم:	سّن	بلوغ	از	منظر	فقه
بلوغ در لغت به معنی رسيدن به نهايت امر است. خداوند در آية 6 سورة نساء چنين می فرمايد: 
»َوابتَُلوا اليَتَاَمی َحتّی اَِذا بََلُغوا النَِّکاَح َفإِن َءانَستُم مِّنُهم ُرشداً َفادَفُعوا إِلَيهِم اَمَوالَُهم« ويتيمان را بيازماييد 
تا آن گاه كه به حّد ازدواج برسند، پس اگر در آنان بصيرتی يافتيد كه می توانند بر اساس آن در 
مصرف مال خردورزی كنند، اموالشان را به آنان بدهيد. همچنين در آية 59 سورة نور آمده است: 
ُ َعلِيٌم  ُ لَُکم َءايتِهِ َواللَّ »َو اَِذا بََلَغ االَطَفاُل مِنُکِم الُحُلَم َفليَستَئِذنُوا َكَما استَئَذَن الَِّذيَن مِن َقبلِهِم يُبَيُِّن اللَّ
َحِکيٌم« و هنگامی كه كودكان شما به حّد ُحُلم رسيدند، بايد برای ورود به خانة شما اجازه بگيرند. 
ُحُلم و احتالم به معنای جماع در حال خواب می باشد و كنايعه از رسيدن كودک به يک حد جنسی 
است كه قوای جنسی او تحريک می شود. همچنين مطابق آية 58 سورة نور: ».... َوالَِّذيَن لَم يَبُلُغوا 
اٍت...« مراد اين آيه اطفالی هستند كه به حد بلوغ جنسی نرسيدند. همچنين  الُحُلَم مِنُکم ثاَلَث َمرَّ
در آيه 152 سورة انعام آمده است: »َو ال تَقَربُوا الماَل اليَتِيَم االّ بِالَتِی ِهَی اَحَسُن َحتّی يَبُلَغ اَُشّده« به 
مال يتيم نزديک نشويد مگر به طريقه ای بهتر تا اين كه به حد اشد )كه همان تکامل جنسی و رشد 
است( برسد. همان طوری كه مالحظه می نماييم، در اين آيات بلوغ بواسطة، رسيدن به رشد عقلی و 
همچنين توانايی جنسی، مشخص و معين می گردد و سن مشخصی برای آن وجود ندارد. )قدسی، 

1390، 78 و 79(
از نگاه روايات و احاديث، بلوغ در سنين مختلف اتفاق می افتد. در دسته ای از روايات به بلوغ 
جنسی اشاره شده است. همانند: صحيحة علی بن جعفر، كه امام فرمود وقتی كه كودک ُمحتلم 
گردد و به اخذ و عطاء آشنا شد ديگر يتيم نيست. همچنين روايتی است از امام صادق )ع( از رسول 
خدا)ص( نقل می كند كه در آن آمده است كه پيامبر )ص( به علی )ع( در وصيّت خود فرمودند: 

»يا علی اليتم بعد االحتالم«. 
در دستة دوم از روايات، بلوغ سنی در آن قيد شده است. همانند: موثقه عبدالل بن سنان كه در 
اين حديث بلوغ برای پسران 13 سال و دختران 9 سال ذكر شده است. و موثقة عمار ساباطی كه 
امام صادق )ع( در جواب اين سؤال كه چه وقت نماز برپسران واجب می شود؟ فرمودند: وقتی كه 
به سّن 15 سالگی برسند و اگر قبل از سيزده سالگی محتلم شوند، نماز بر آنان واجب می گردد و 
قلم تکليف نسبت به آنان جريان می يابد و دختر مانند اوست هرگاه به سّن سيزده سالگی برسد و 
يا قبل از سيزده سالگی حيض گردد، نماز بر او واجب می شود و قلم تکليف نسبت به او جريان 
می يابد. و روايت ابی حمزه ثمالی، كه از امام محمدباقر )ع( در جواب اين سؤال كه كودكان چه 
وقت مکلف می شوند؟ فرمودند در سّن 13 و 14 سالگی. عرض شد اگر در اين سّن محتلم نشدند 
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حکم چگونه است؟ فرمودند: هر چند محتلم نگردند، زيرا در اين سّن مکلف می شوند و احکام بر 
آنان جاری می گردد. 

دسته سوم از روايات، تنها رشد عقالنی و جسمانی را معيار بلوغ قرار داده اند. شيخ طوسی بلوغ 
را يکی از سه امر، احتالم، كمال عقل و توان جسم در نظر گرفته است و صاحب جواهر گفته است 
كه بلوغ را بايد از راه لغت و عرف شناخت و از موضوعات شرعی نيست )مانند عبادات( كه جز 

از اين راه شناخته نشود. 
از مجموع اين روايات استفاده می شود كه سن بماهو سن موضوعيت ندارد و بلوغ سنی، اَماره 
برای تحقق بلوغ جنسی و غريزی است و تحقق بلوغ جنسی و غريزی در سنين متفاوت نسبت به 

اشخاص و افراد مختلف، متفاوت می باشد. )همان، 81 - 79(

بخش	چهارم:	سياسِت	جنايی	ايران	در	تعيين	سّن	مسئوليِت	كيفری	بعد	از	انقالب
سياسِت جنايی قانون گذار جمهوری اسالمی ايران، در خصوص تعيين سّن مسئوليِت كيفری، با 
توجه به گذشت بيش از سه دهه از انقالب، يکی از مسائل بسيارمهم و دغدغه های چالش بر انگيز 
در نظام كيفری محسوب گشته، و اطفال و نوجوانان را كه موضوع بحث مقررات مربوطه می باشد 

را، درگير خود نموده است. 
وضع مقررات راجع به مسئوليِت كيفری اطفال و نوجوانان در بعد از انقالب، بدون در نظر 
گرفتن مقررات عرفی قبل از انقالب و اسناد بين المللی صورت پذيرفت، به عبارت ديگر تعارض و 
تناقض آشکار بين مقررات فعلی و مقررات عرفی و اسناد بين المللی وجود دارد. در حالی كه مقررات 
عرفی و اسناد بين المللی، هيچ تعارضی با مقررات شرعی نداشته، و به جای آن كه قانون گذار بعد از 
انقالب، گام های اساسی جهت پيشرفت به جلو داشته باشد، متأسفانه گام هايی به عقب برداشته، و 
در اين راستا مشکالتی را برای اطفال و نوجوانان، خانوادة آنان، تشکيالت قضايی و علی الخصوص 

اجتماع بوجود آورده است. 
بعد از انقالب اسالمی و با توجه به طرز تفکر قانون گذار مبنی بر اين كه قوانين جزايی، بايستی 
منبعث از قواعد شرعی باشد، به مرورزمان قوانين عرفی تغيير می بايد و در باب مسئوليِت كيفری 
اطفال قانون گذار در فصل هشتم از قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب 1361/07/21 و در مادة 
26، چنين بيان می دارد: »اطفال در صورت ارتکاب جرم مبّري از مسئوليِت كيفري هستند و تربيت 

آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عنداالقتضاء كانون اصالح و تربيت اطفال مي باشد. 
تبصره 1 - منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. 

تبصره 2 - چنان چه غير بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب بشود، عاقله ضامن است لکن در 
مورد اتالف مال اشخاص، خودِ طفل ضامن است و اداء  آن به عهده ولي طفل مي باشد. 
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تبصره 3 - در جرائم مهمه هر گاه براي تربيت اطفال بزهکار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند 
تنبيه بايستي به كيفيتي باشد كه ديه به آن تعلق نگيرد.« 

با توجه به مادة يادشده، قانون گذار اطفال را مبّری از مسئوليت كيفری دانستند، بدون آن كه سنی 
را به عنوان مالک طفل بودن در نظر بگيرد و آن را مشروط به حد بلوغ شرعی دانسته است. هر 
چند كه حد بلوغ شرعی در مقررات جزايی بيان نشده بود، روية معمول محاكم، در نظر گرفتن 
سن 9 سال تمام قمری برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر بوده و بر اين اساس هرگاه 
دختر 9 و پسر 15 سال تمام قمری مرتکب جرمی می شدند، همانند ساير افراد دارای مسئوليِت 
كيفری، به مجازات مقرر در قانون می رسيدند. هر چند با توجه به عدم تعيين سّن بلوغ شرعی در 
مقررات جزايی، اين استدالل قابل دفاع بود كه محکمه می تواند، جهت احراز بلوغ شرعی طفل را 
به متخصصين امر معرفی نمايد، و بدون در نظر گرفتن سّن مشخص و با توجه به امر تکوينی آن، 
اگر مرتکب بالغ تشخيص داده می شد، مجازات و االّ مسئوليتی نداشت، ولی متأسفانه اين رويه به 

ندرت در محاكم اتفاق می افتاد. 
گرديد،  بيان  كيفری  مسئوليِت  باب  در  انقالب  از  قبل  قانون گذاری  سير  در  همان طوری كه 
قانون گذار اقداماتی رو به جلو و در خور توجه بر می داشت، به گونه ای كه قوانين جديد وی نسبت 
به قوانين ماقبِل آن مترقی تر بود، ولی متأسفانه با اولين وضِع قانوِن بعد از انقالب در باب مسئوليِت 
كيفری، قانون گذار سير قهقرائی را در پيش و حتی نسبت به اطفالی كه به حد بلوغ شرعی نرسيده 
ولی مرتکب جرائم مهمه شدند )هر چند كه معيار جرايم مهمه رانيز مشخص نکرد( تنبيه بدنی آنان 
را نيز در صورت ضرورت پيش بينی نمود و ضمن آن كه سّن مسئوليِت كيفری را با حّد بلوغ شرعی 

خلط نمود، معيار مشخصی را نيز تعيين ننمود. 
در سال 1370 و با وضع قانون مجازات اسالمی، حدود مسئوليِت جزايی در باب چهارم و در 
مادة 49 چنين آمده است: »اطفال در صورت ارتکاب جرم مبّري از مسئوليِت كيفري هستند و تربيت 

آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عنداالقتضاء كانون اصالح و تربيت اطفال مي باشد. 
تبصره 1 - منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. 

تبصره 2- هر گاه برای تربيت اطفال بزهکار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به 
ميزان و مصلحت باشد.«

در مادة 49 قانون مجازات اسالمی، قانون گذار، مادة 26 قانون راجع به مجازات اسالمی را با 
تغييرات بسيار جزيی، تکرار نمود و همانند مادة قبلی، اطفال را مبّری از مسئوليِت كيفری دانست، 
بدون آن كه سنّی را به عنوان مالک طفل بودن در نظر بگيرد، و آن را مشروط به حّد بلوِغ شرعی 
دانست. هر چند كه حّد بلوِغ شرعی در مقررات جزايی بيان نشد، روية معمول محاكم، با توجه 
به تبصرة 1 ماده 1210 قانون مدنی، در نظر گرفتن سن 9 سال تمام قمری )هشت سال و نه ماه 
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شمسی( برای دختر و 15 سال تمام قمری )چهارده سال و هفت ماه شمسی( برای پسر می باشد 
و بر اين اساس هرگاه دختر 9 و پسر 15 سال تمام قمری مرتکب جرمی شود، همانند ساير افراد 

دارای مسئوليت كيفری، مجازات مقرر در قانون نسبت به وی اعمال می گردد. 
قانون گذار سال 1370 ضمن آنکه، اشکاالت موجود در قانون سال 1361 را مرتفع ننمود، به 
نظر مشکالتی را نيز بر آن افزود. به عنوان نمونه، در مادة 147 بيان داشته: »هرگاه نابالغ مميز كسی 
را قذف كند به نظر حاكم تأديب می شود...« ولی معياری از بالغ مميز و غير مميز در قوانين معين 
نگرديد، به عنوان مثال دختر هشت سال و نه ماه شمسی كه دارای مسئوليت جزايی است، از چه 
سنی به عنوان نابالغ مميز تلقی می گردد، تا مجازات مادة فوق الذكر نسبت به وی اعمال گردد. 
همچنين منظور از تأديب به نظر حاكم چيست؟ آيا منظور همان تعزير است؟ چرا كه در مادة 16 
قانون مجازات اسالمی، تعزير را چنين تعريف می نمايد: »تعزير، تأديب و يا عقوبتی است كه نوع و 
مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس، جزای نقدی و شالق 
كه ميزان شالق بايستی از مقدار حد كمتر باشد« اگر اعتقاد داشته باشيم تأديب همان تعزير است، 
در اين حالت عماًل قانون گذار در ماده 147 به گونه ای وضع قانون نموده، كه اصل كلی مندرج در 
مادة 41 را كه عبارتند از: »اطفال در صورت ارتکاب جرم مبّري از مسئوليِت كيفري هستند« را مورد 

خدشه قرار داده است. 
نمونة ديگر از مشکالتی كه قانون گذار با توجه به اصل كلی عدم مسئوليِت كيفری اطفال بوجود 
آورده است، ماده 221 قانون مجازات اسالمی است، مطابق اين ماده: »هرگاه ديوانه يا نابالغی عمداً 
كسی را بکشد خطا محسوب وقصاص نمی شود بلکه بايد عاقلة آن ها دية قتل خطا را به ورثة مقتول 
بدهند« مالحظه می كنيم، كه اين ماده در تعارض آشکار با صدر مادة 49 است. فی الواقع قانون گذار 
در دو ماده دو امر متفاوتی را پيش بينی نمود. در ماده 49 اصل عدم مسئوليِت كيفری اطفالی كه به 
حّد بلوغ شرعی نرسيدند را پيش بينی نمود و در ماده 221 پذيرش مسئوليت اين دسته از افراد، در 
قتل عمد، كه قانون گذار رفتار عمدی آنان را خطای محض تلقی و مجازات خطای محض را بر آنان 

بار می نمايد، و در نتيجه مسئوليت كيفری بر آنان بار می شود. 

بخش	پنجم:	سياسِت	جنايی	ايران	در	تعيين	سّن	مسئوليِت	كيفری	مطابق	قانون	
مجازات	اسالمی	1392

با توجه به وجود نواقص مقررات وضع شده در اين راستا، انتظار می رفت تا قانون گذار در تصويب 
قانون مجازات اسالمی، به طور كلی اشکاالت موجود را مرتفع نمايد، ولی همان طوريکه توضيح 
خواهيم داد، ضمن آن كه در جرايم تعزيری و در حالِت خاصی از جرايم مستوجب حد و قصاص 
اين مشکل را مرتفع نمود، ولی با تعيين سّن مسئوليِت كيفری، مطابق سّن بلوغ شرعی، مشکالِت 
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موجود گذشته، همچنان پا برجاست. 
سّن مسئوليِت كيفری در فصل دوم از بخش چهارمِ كتاب اوِل قانون مجازات اسالمی 1392 و 
در مواد 146 و 147 و 148 بيان گرديد. مطابق مواد ياد شده »افراد نابالغ مسئوليِت كيفری ندارند.«، 
»سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمری است«، »در مورد افراد نابالغ، 

بر اساس مقررات اين قانون، اقدامات تأمينی و تربيتی اعمال می شود«. 
قانون گذار، با تغييراتی كه نسبت به قوانين قبلی به عمل آورد:

 اوالً به جای بيان عدم مسئوليِت اطفال، از افراد نابالغ به عنوان فردِ فاقِد مسئوليِت كيفری نام برد. 
 ثانياً سن بلوغ را به صراحت بيان نمود و آن را 9 سال تمام قمری )هشت سال و نه ماه شمسی( 

برای دختر و 15 سال تمام قمری )چهارده سال و هفت ماه شمسی( تعيين نمود. 
ثالثاً نسبت به جرائمی كه توسط افراد نابالغ صورت گيرد، مقررات اين قانون در باب اقدامات 

تامينی و تربيتی را حاكم دانست. 
با توجه به مواد فوق الذكر و مادة 14 قانون جديد كه مجازات های مقرر برای اشخاص حقيقی 
را چهار قسم، حد، قصاص، ديه و تعزير دانسته و نظر به مواد 88 لغايت 95 همان قانون در فصل 
دهم »مجازات ها و اقدامات تامينی و تربيتی اطفال و نوجوانان« در خصوص مسئوليِت كيفری اطفال 

و افراد نابالغ می توان چنين گفت كه:
1-	افراد نابالغ )دختر و پسر زير 9 و 15 سال تمام قمری( مسئوليِت كيفری ندارند. ماده 146

2-	سّن مسئوليِت كيفری برای دختر و پسر 9 و 15 سال تمام قمری است. ماده 147 
تعزيری،  جرائم  ارتکاب  در صورت  شمسی  سال   12 تا   9 پسران  و  دختران  به  نسبت  	-3

تصميمات زير اتخاذ خواهد شد: 
الف-	تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت 
در حسن اخالق طفل يا نوجوان. هر گاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص 
مذكور در اين بند تعهد به انجام اموری از قبيل موارد ذيل و اعالم نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر 

را نيز أخذ نمايد: 
الف - 1-	معرفی طفل يا نوجوان به يک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصيل يا حرفه 

آموزی. 
يا روانشناس و ديگر متخصصان و  به مددكار اجتماعی  يا نوجوان  معرفی طفل  الف -2-	  

همکاری با آنان. 
الف - 3-	اقدام الزم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک. 

الف - 4-	جلوگيری از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه. 
الف - 5-	جلوگيری از رفت و آمد طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه. 
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ب-	تسليم به اشخاص حقيقی و حقوقی با مصلحت انديشی دادگاه با الزام به انجام دستورات 
بند الف در صورت عدم صالحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانونی يا عدم دسترسی به آن ها 
با رعايت ماده 1173 قانون مدنی. در اين بند، قبول افراد واجد صالحيت برای پذيرش اين تعهد 

الزامی است. 
پ-	نصيحت به وسيلة قاضی دادگاه. )ماده 88( 

4 - نسبت به دختران و پسران 9 تا 12 سال شمسی در صورت ارتکاب جرائم موجب حد 
و قصاص، يکی از بندهای الف، ب و پ فوق الذكر قابل اعمال خواهد بود. )تبصره 2 ماده 88(

5 - نسبت به دختران و پسران 12 تا 15 سال شمسی در صورت ارتکاب جرائم تعزيری، 
تصميمات زير اتخاذ خواهد شد: يکی از بندهای الف، ب، پ و يا، 

ت-	اخطار و تذكر و يا أخذ تهعد كتبی به عدم تکرار جرم. 
ث-	نگهداری در كانون اصالح و تربيت از 3 ماه تا 1 سال در جرايم تعزيری درجه 1 تا 5 يعنی 
جرايمی با مجازات های، حبس بيش از 2 سال، جزای نقدی بيش از 80 ميليون ريال، محروميت از 
حقوق اجتماعی بيش از 5 سال تا 15 سال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی، مصادره اموال. 
اجرای مقررات بند ث در مورد بزهکاران غيربالغ 12 تا 15 سال شمسی مرتکب جرايم تعزيری 

درجه 1 تا 5 الزامی است. )تبصره 1 ماده 88(
6 - نسبت به دختران و پسران 12 تا 15 سال شمسی در صورت ارتکاب جرائم موجب حد و 

قصاص، يکی از بندهای ت يا ث قابل اعمال خواهد بود. )تبصره 2 ماده 88( 
7 - نسبت به دختران و پسران 15 تا 18 سال شمسی در صورت ارتکاب جرائم تعزيری، 

تصميمات زير اتخاذ خواهد شد: 
الف-	نگهداری در كانون اصالح و تربيت از 2 تا 5 سال در جرايم تعزيری درجه 1 تا 3. 
جرايمی با مجازات های، حبس بيش از ده سال، جزای نقدی بيش از 360 ميليون ريال، مصادرة 

اموال. )بندالف ماده 89(
ب-	نگهداری در كانون اصالح و تربيت از 1 تا 3 سال در جرايم تعزيری درجه 4. جرايمی 
با مجازات های، حبس بيش از 5 تا 10 سال، جزای نقدی بيش از 180 ميليون ريال تا 360 ميليون 

ريال. )بند ب ماده 89( 
ج-	نگهداری در كانون اصالح و تربيت از 3 ماه تا 1 سال يا پرداخت جزای نقدی از ده ميليون 
ريال تا چهل ميليون ريال يا انجام 180 ساعت تا 720 ساعت خدمات عمومی رايگان در جرايم 
تعزيری درجه 5 يعنی جرايمی با مجازات های، حبس بيش از 2 تا 5 سال، جزای نقدی بيش از 
80 ميليون ريال تا 180 ميليون ريال، محروميت از حقوق اجتماعی بيش از 5 تا 15 سال. )بند پ 

ماده 89( 
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ضمناً اين امکان وجود دارد كه با لحاظ وضعيت متهم، به جای نگهداری در كانون اصالح و 
تربيت يا پرداخت جزای نقدی مندرج در بندهای الف تا پ، حکم به اقامت در منزل در ساعات 
معين يا نگهداری در كانون اصالح و تربيت، در 2 روز آخر هفته، برای مدت 3 ماه تا 5 سال صادر 

شود. )تبصره 2 ماده 89(
د-	پرداخت جزای نقدی از يک ميليون ريال تا ده ميليون ريال يا انجام 60 ساعت تا 180 ساعت 
خدمات عمومی رايگان در جرايم تعزيری درجه 6 يعنی مجازات های، حبس بيش از 6 ماه تا 2 
سال، جزای نقدی بيش از 20 ميليون ريال تا 80 ميليون ريال، شالق از 31 تا 99 ضربه، محروميت 

از حقوق اجتماعی از 6 ماه تا 5 سال، انتشار قطعی حکم در رسانه ها. )بند ت ماده 89(
ه-	پرداخت جزای نقدی تا يک ميليون ريال در جرايم تعزيری درجه 7 تا 8 يعنی جرايم با 
مجازات های، حبس تا 6 ماه، جزای نقدی تا 20 ميليون ريال، شالق تا 30 ضربه، محروميت از 

حقوق اجتماعی تا 6 ماه. )بند ث ماده 89( 
يا قصاص شده اند،  بالغ زير 18 سال كه مرتکب جرايم موجب حد  افراد  در خصوص  	-8
چنان چه دادگاه تشخيص دهد قدرت درک ماهيت جرم انجام شده را نداشته و يا حرمت عمل 
ارتکابی را درک نکنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد و با 
توجه به سّن آنان، به مجازات پيش بينی شده در اين فصل )ماده 88 و 89( محکوم می شوند. ضمنًا 
دادگاه می تواند برای تشخيص رشد و كمال عقل، نظر پزشک قانونی را اخذ و يا از طريقی كه خود 

تشخيص می دهد اين امر را احراز نمايد. )ماده 91 و تبصرة آن(
9 - در خصوص افراد بالغ زير 18 سال كه مرتکب جرايم موجب حد يا قصاص شده اند، 
چنان چه دادگاه تشخيص دهد قدرت درک ماهيت جرم انجام شده را داشته و يا حرمت عمل 
مورد  باشد، حسب  نداشته  آنان شبهه وجود  كمال عقل  و  در رشد  يا  و  كنند  را درک  ارتکابی 

مجازات های مقرر در باب حدود و قصاص نسبت به آنان اعمال می گردد. 
با توجه به مطالب مورد اشاره كه در مواد 88، 89، 91، 146 و 147 قانون مجازات اسالمی 1392 
آمده است، قانون گذار گام های مثبت و مفيدی در باب مسئوليت كيفری اطفال برداشته و بسياری 
از موانع و مشکالتی را كه مطابق قانون مجازات اسالمی 1370 وجود داشته را مرتفع نموده، كه 

عبارتند از:
الف-	در جرايم تعزيری نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار، حسب مورد، با توجه به سن آنان 

يکی از تصميمات مقتضی منعکس در مواد 88 و 89 در باره آنان اعمال خواهد شد. 
ب-	دادگاه در خصوص اعمال تجديدنظر در تصميمات قبلی خويش در خصوص بند الف و 
ب ماده 88 هيچ محدوديت و ممنوعيت قانونی ندارد و با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين 
گزارش مددكاران اجتماعی از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، می تواند، تصميمات قبلی خويش 
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را تغيير دهد. )تبصره 3 ماده 88( 
ج-	در خصوص تصميم بند ث ماده 88 و مجازات های مقرر در ماده 89 دادگاه می تواند با 
توجه به گزارش های رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در كانون اصالح و تربيت يک بار 
در رای خود تجديدنظر كند و مدت نگهداری را تا يک سوم تقليل دهد يا نگهداری را به تسليم 
طفل يا نوجوان به ولی يا سرپرست قانونی او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبنی بر تجديدنظر در 
صورتی اتخاذ می شود كه طفل يا نوجوان حداقل يک پنجم از مدت نگهداری در كانون اصالح و 
تربيت را گذرانده باشد. رای دادگاه در اين مورد قطعی است. ضمناً اعمال تجديدنظر ياد شده، مانع 
از اعمال آزادی مشروط و يا تخفيف مجازات با توجه به شرايط قانونی آن نخواهد شد. )ماده 90(

د-	اعمال تخفيف مجازات در صورت وجود جهات و شرايط آن، كه در اين حالت دادگاه 
می تواند تا نصف حداقل مجازات ها را تقليل دهد و اقدامات تامينی تربيتی اطفال و نوجوانان را به 

اقدام ديگری تبديل نمايد. )ماده 93( 
ه-	تعويق يا تعليق اجرای حکم صادره از دادگاه در خصوص اطفال و نوجوانانی كه مرتکب 
جرايم موجب تعزير گرديده و مجازات آنان مطابق بند پ و ت و ث ماده 89 بوده است. )ماده 94( 
البته قيد كلمة »اطفال« در اين ماده عمل لغوی است، چرا كه در مادة 89 با توجه به اين كه قانون گذار 
راجع به نوجوانانی كه بين 15 تا 18 سال بوده و مرتکب جرم تعزيری می گردند، مجازات هايی را 
تعيين نموده، و با عنايت به اين كه نسبت به اطفال، تصميمات مقرر در ماده 88 اعمال خواهد شد، 

در نتيجه اطفال از شمول مادة 94 خارج می گردند. 
و-	محکوميت های كيفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفری است )ماده 95(

قالب  تا 15 سال كه مطابق مادة 88، در  با مرتکبين 9  بندی نوع برخورد دادگاه  تقسيم  ز-	
»تصميم«، در حالی كه نسبت به نوجوانان 15 تا 18 سال مطابق مادة 89 اين برخورد در قالب 

»مجازات« منعکس گرديده است. 
علی رغم محسنات ياد شدة فوق و با عنايت به اين كه قانون گذار واقف بوده افراد زير 18 سال، 
با توجه به ميزان سّن شان، طفل يا نوجوان تلقی می گردند و اين موضوع به خوبی از مواد 88 و 
89 استنباط می گردد، چرا كه در مادة 88 قانون گذار كلمة »اطفال و نوجوانان« را بکار برده ولی در 
مادة 89 فقط »نوجوانان« به كار رفته است، ولی متأسفانه ايرادات قانون سابق حداقل نسبت به افراد 
بالغ دختر 9 و 15 سال تمام قمری كه قدرت درک ماهيت جرم انجام شده را داشته و يا حرمت 
عمل ارتکابی را درک می كنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود نداشته باشد، همچنان 

باقی است. 
اشکال ديگری كه در قانون مجازات اسالمی 1392 وجود دارد، تعارضی است كه بين مواد 88، 
89، 146، 148 مشاهده می گردد. در مادة 146، افراد نابالغ فاقد مسئوليت كيفری قلمداد گرديده ولی 
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در مادة 148 نسبت به اين دسته از افراد اقدامات تامينی و تربيتی در نظر گرفته شده است، كه اين 
دو موضوع در تعارض آشکار با يکديگر است. از طرفی با توجه به مواد 88 و 89 تقسيم بندی كه 
در خصوص اِعمال تصميمات و مجازات های دادگاه در نظر گرفته شده، بين سنين 9 تا 15 سال 
تمام شمسی و 15 تا 18 سال تمام شمسی است، كه اوالً هيچ يک از اين افراد مطابق ماده 147 
نابالغ به حساب نمی آيند، ثانياً مشخص نمی باشد كه جايگاه اِعمال ماده 148 كجاست؟ فی الواقع 
قانون گذار موردی را پيش بينی كرده بدون آن كه نتايجش در جايی مشخص و معين گردد، كه اين 

عمل از واضعانی كه تصور می رود عاقالنه رفتار نمايند، دور از انتظار است. 
از طرفی انتظار می رفت با توجه به وضع قانون در فصل دهم از بخش دومِ كتاب اوِل قانون 
مجازات اسالمی 1392، در خصوص مجازات ها و اقدامات تامينی و تربيتی اطفال و نوجوانان، مادة 
147 در فصل دوم از بخش چهارمِ كتاب اول، در باب موانع مسئوليت كيفری، وضع نمی شد و 

به طور كلی اشکاالت موجود گذشته را مرتفع و ديگر موردی برای بحث بوجود نمی آورد. 

نتيجه	گيری
واكنشی كه جامعه در برخورد با جرائم ارتکابي توسط اطفال و نوجوانان از خود نشان می دهد، 
به تبعيت و اثرپذيري از شرايط مختلف مرتکب مانند سن، جنس، نوع جرم و سابقه كيفري و... 
و  نامه ها  پيمان  در  مندرج  استانداردهای  از يک حداقل  است. كشورهاي عضو جامعه جهاني 
اسناد بين المللي در خصوص تعقيب، بازداشت، دادرسي و تعيين تدابير قضايي و همچنين نحوة 
برخورد با اطفال و نوجوانان، پيروی می نمايند. از مهم تريِن اين حداقل ها مي توان از ممنوعيت 
مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان بخشودگي در مورد اطفال زير 18 سال در بند الف ماده 
37 پيمان نامه حقوق كودک و بند 2 ماده 17 مقررات پکن و بند 5 ماده 6 عهدنامه بين المللي 
حقوق مدني و سياسي، يا استفاده از مجازات هاي جايگزين و اجتناب از حبس و اجتناب از 
تدابير تنبيهي در مورد اطفال نام برد. در آخرين قطعنامة هفدهمين كنگره بين المللي حقوق جزا، 
كيفر مرگ به عنوان يکي از معضالت مهم حقوق بشر تلقي شده و همچنين مجازات حبس ابد 
و اعمال شکنجه و رفتارهاي غيرانساني و ساير مجازات هاي بدني نسبت به كودكان ممنوع اعالم 
شده است. مضافًا اين كه تدابير جايگزين به جاي دادرسي قضايي و مجازات هاي سالب آزادي، 
تصويب تدابير ميانجيگري و سازش مورد تاكيد و توصيه قرار گرفته است. همچنين در اكثر اين 
اسناد بين المللي پيشنهاد مي شود كه نظام ويژه اطفال نسبت به جوانان تا 25 سال نيز اعمال شود. 
آن  پذيرفته و عضو  را  بين المللی  مقررات  و  از عهدنامه  بسياری  ما  آن كه كشور  علی رغم 
می باشد، و در مقررات جديد اليحه قانون مجازات اسالمی گامهای موثری در راستای مقررات 
بين المللی برداشته شده، ولی اشکاالت در خصوص افراد بالغ زير 18 سال كه مرتکب جرايم 
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مستوجب حد و قصاص می شوند و از قدرِت درِک ماهيت جرم انجام شده برخوردار بوده و 
يا حرمت عمل ارتکابی را درک كنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود نداشته باشد، 

همچنان باقی است. 
با توجه به اين كه بلوغ مرحله ای از رشد انسان است كه باعث گذار از كودكی و رسيدن به 
بزرگسالی می شود. فردی كه دوران بلوغ را پشت سر گذاشته باشد، بالغ ناميده می شود و از نظر 
جنسی، توانايی توليد مثل دارد، و قبول اين مهم كه سن بلوغ تعيين شده توسط قانون گذار، به 
منزلة بلوغ جسمانی است و قانون گذار توجهی به بلوغ اجتماعی نداشته است. و از طرفی بلوغ 
اجتماعی مرحلة تکاملی بلوغ انسان است كه موجب تعيين شخصيت اجتماعی فرد می شود. و 

برای مسئول دانستن افراد نسبت به اَعمال و رفتارشان، نياز به اثبات بلوغ اجتماعی است. 
با  است.  آورده شده  مقدمه  در  كه  بوده  دو سؤال  به  پاسخ  دنبال  به  مقاله  اين  در  نويسنده 
توجه به مطالبی كه در بخش های مختلف بيان گرديد، به اين واقعيت دست يافتيم كه سّن بلوغ 
با سّن مسئوليت كيفری يکی نيست و اين مهم با توجه به تعريفی كه از بلوغ به عمل آمد و 
شرايط فيزيکی و جسمانی كه برای رسيدن به بلوغ الزم است، احراز می گردد و برای تعيين سّن 
مسئوليت كيفری بايستی، بلوغ اجتماعی مد نظر قرار گيرد، كما اين كه ممکن است فردی به بلوغ 
جنسی رسيده نشانه ای از بلوغ اجتماعی در وی وجود ندارد و يا برعکس فردی باشد كه از بلوغ 
اين واقعيت  به  باشد. همچنين  بلوغ جسمی رسيده  به  اجتماعی برخوردار است، بدون آن كه 
دست يافتيم كه سّن بلوغ در كليّة جوامع يکسان نيست، چرا كه برای رسيدن به بلوغ شرايط 
جسمانی، محيط، آب و هوا و... نقش بسيار با اهميتی دارند و به همين خاطر است كه نمی توان 

سنّی را در نظر گرفتن و بيان داشت به طور حتم در اين سّن افراد به بلوغ می رسند. 
با توجه به مطالب بيان شده، و نظر به اين كه قانون گذار در قانون مجازات اسالمی 1392 گام های 
موثر و درخور توجهی برداشته و در عمل مواد 146 و 147 و 148 در تعارض آشکار با مواد 88 و 
89 می باشد، پيشنهاد می گردد، مواد 146 و 147 و 148 حذف گردد، تا كلية جرايم ارتکابی توسط 
اطفال و نوجوانان بر اساس مقررات فصل دهم از بخش دومِ كتاب اوِل قانون مجازات اسالمی 

1392 »مجازات و اقدامات تامينی و تربيتی اطفال و نوجوانان« اِعمال و اجراء گردد. 
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سميه	جعفری	

بررسی عناصر متشکله تجاوز به عنف، با مروری بر سير تحوالت تقنينی آن 

-	دانشجوی	كارشناسی	ارشد	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی	دانشگاه	گيالن	

نقص  بارز  مصداق  عنف  به  تجاوز 
قربانی  استقالل  و  حقوق  آزادی، 
است، تجاوز جنسی در حقيقت تنها 
يک حمله فيزيکی و جنسی نيست؛ 
و  معنوی  حمله  حال  عين  در  بلکه 
حمله به شأن انسان است كه در آن 
قربانی از حق خود محروم می گردد، 
را می توان  زنان  عليه  تعرض جنسی 
از  ويکی  خشونت  بارز  مظاهر  از 
نمادهای تعارض جنسيت دانست زيرا 
تجاوز جنسی آشکارا با قدرت، سلطه 
است،  مرتبط  مردانگی  نيرومندی  و 
بارز  مصاديق  از  جرم  اين  همچنين 
جرايم طبيعی است و هر جامعه نيمی 
از جمعيت خود يعنی زنان را بالقوه 
در معرض بزه ديدگی تجاوز به عنف 
می بيند و هر روز شاهد قربانی شدن 
تعدادی از زنان و دختران خود در برابر 

اين جرم می باشد. 
رويداد  )تجاوز(  عنف  به  زنای 
تلخی است كه بر زندگی زنان تاثير 
می گذارد، درصدی از اين زنان پس 
گوناگونی  عوارض  به  حادثه  اين  از 
و  اعتياد  ترس،  افسردگی،  مثل 
می شوند  دچار  بيهوده  اضطراب های 
درصدی نيز خودكشی می كنند، هيچ 
مشاوره ای  و  شناختی  روان  درمان 
از  واقعه  اين  زودودن  به  قادر  هم 
ذهن شخص نيست افزون بر اين كه 
جوامعی كه ساختار پدر ساالری دارند 

اغلب به جای همدردی و حمايت از 
قربانی تجاوز او را سرزنش و شماتت 
می كنند و گذشته از اين كه وی بايد 
رنج و عذاب آن عمل تجاوز كارانه 
را تحمل می كند با او همانند متهم نيز 
رفتار می شود )اردبيلی؛ بی تا: 431 و 

)141
از  بعد  ناموس  هتک  قربانيان 
و  بهت  ترس،  احساس شرم،  تجاوز 
گيجی، خشم و تنفر پيدا می كنند و اين 
حالت های روانی ممکن است سال ها 
قربانيان  اغلب  در  اما  بکشد  طول 
كمتر از يک سال آثار روانی فروكش 
می كند بعد از تروما، زن دچار ناراحتی 
احساس  و  می شود  شديد  روانی 
و  می كند  فراوان  ترس  و  وحشت 
و  می بيند  شبانه  كابوس  مواردی  در 
در شب كابوس روانی برايش تکرار 
می شود وی در بيداری از مردان غريبه 
وحشت دارد، دچار اضطراب می شود، 
تپش قلب هميشگی دارد و احساس 
اندام ها و گزگز  برافروختگی، لرزش 
اندام ها از ديگر نشانه های آثار روانی 
اين موضوع است )فروزان فر، 3831- 

 )5 :2831
گرفته  صورت  بررسی های  با 
همين  تحت  عنف  به  تجاوز  پديده 
جرم  ايران  كيفری  حقوق  در  عنوان 
انگاری نشده و اين موضوع موجب 
نگرانی افکار عمومی شده به گونه ای 

كه »دادستان تهران با توجه به انتظارات 
در  كه  مشکالتی  و  عمومی  افکار 
خصوص نحوه اثبات تجاوز به عنف 
وجود دارد، خواستار تصويب قانونی 
از  عنف  به  تجاوز  كردن  جدا  برای 
اين تبصره )تبصره 2 ماده 422 قانون 

مجازات اسالمی( شده است. 
شکل گيری  و  تقنينی  رويکرد 
ساخت نظام عدالت كيفری در زمينه 
جرم تجاوز به عنف عموماً مبتنی بر 
ايدوئولوژی  و  فرهنگی  برداشتهای 
مردانه بوده و دغدغه ها و مالحظات 
بازتابی  فرايند  اين  در  بزه ديده  زنان 
خألهای  بر  عالوه  است؛  نداشته 
ماهوی،  قوانين شکلی و  موجود در 
عدالت  نهادهای  بر  حاكم  فرهنگ 
نيز  دادگاه(  دادسرا،  )پليس،  كيفری 
به گونه ای است كه بزهديدگی ناشی 
نمی شود،  تلقی  اين جرايم جدی  از 
در پاره ای موارد با مقصر جلوه دادن 
ارتکاب جرم  مظان  در  را  او  قربانی 
قرار می دهند و موجبات بزهديدگی 
عدالت  نهادهای  كرد  عمل  از  ناشی 
می سازد)فرجی ها  فراهم  را  كيفری 
اين  در  لذا   )882  :8831 آذری؛  و 
تعريفی  بيان  با  می شود  سعی  مقاله 
تعيين مصاديق  به عنف و  از تجاوز 
نحوه  در خصوص  پيشنهاد هايی  آن 
ارائه  مجازاتآن  ميزان  و  رسيدگی 

گردد. 

مقدمه:	
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1-	تعريف	تجاوز	به	عنف	
تجاوز به عنف از مصاديق خشونت جنسی است كه معموالً از آن آميزش جنسی فهميده می شود 
و توسط فرد يا افرادی به رغم رضايت شخص انجام می شود، اين عمل می تواند با اجبار فيزيکی، 
تهديد، فريب، يا با سوء استفاده از شرايط شخص مثل افرادی كه ناتوان ذهنی، مست، بی هوش و 

نا بالغ اند رخ دهد. 
برخی با توجه به قانون مجازات اسالمی كه تجاوز به عنف را مصداق زنای به اكراه می داند در 
تعريف زنای به عنف نوشته اند: زنای به عنف رفتاری از مصاديق خشونت جنسی است؛ در تعريف 
خشونت جنسی گفته اند: خشونت به هر گونه رفتار غير اجتماعی اطالق می شود كه از لمس كردن 
تا تجاوز را در بر می گيرد، اين نوع خشونت ممکن است در حيطه زندگی خصوصی، زناشويی 
و خانوادگی اتفاق بيفتد و به صورت الزام به تمکين از شوهر يا رابطه محارم با يکديگر در حلقه 
خويشاوندی عليه زن اعمال گردد و در حيطه اجتماعی نيز از سوی فرد ناشناس تحقق می يابد 

)اردبيلی؛ بی تا: 138(
زناي به عنف هم كه در واقع تجاوز مردي به دختر يا زني بدون داشتن رابطه زوجيت شرعي با 

توسل به زور و بدون رضايت مجني عليه است( مالزم امام؛ ايسنا:1390/4/11(
تجاوز جنسي نوعي انحراف جنسي است كه شخص به اين دليل كه نمي تواند از طرق عادي 
و با ايجاد رابطه انساني، مشروع و قانونمند نيازهاي خود را برطرف كند، با تمسک به زور و جبر 
و خالف ميل طرف مقابل به تماميت جنسي وي تعرض مي كند تجاوز جنسي به عنوان يک بزه 
معموال به صور مختلف در قالب كودک آزاري از نوع آزار جنسي، زناي با محارم، ساديسم جنسي، 
پورنوگرافي و عورت نمايي انجام مي شود و در دو حالت ماسوخيسم و يا ساديسم يعني خود آزاري 

و ديگرآزاري خودنمايي مي كند. )نجفی توانا؛ ايسنا:1390/3/29(
برخی نيز اعتقاد دارند تجاوز در معنای گسترده هرگونه تعرض جنسی نسبت به زن است. 

)رزم ساز؛ايسنا 30/03/1390(
تجاوز جنسي به معناي انجام نزديکي جنسي با فردي بدون رضايت و خواست او است و وقتي 
واژه عنف همراه آن باشد، به معناي استفاده از قهر و غلبه براي انجام چنين كاري است. عنف در 
لغت به معناي سختي، درشتي، تندي و غلبه و زور و معادل كلمه التين  Violenceبه معناي خشونت 
و زور است. بنابراين تجاوز به عنف، به معناي نزديکي جنسي با زن با اجبار و بدون رضايت وی 

می باشد )با اقتباس از ملکزاده؛ سقط جنين ناشی از زنا، سايت علمی دانشجويان ايران(
تعريف	تجاوز	به	عنف	در	قانون	مجازات	عمومی	مصوب	23دی	و	7	 	1-1

بهمن	1304با	الحاقات	و	اصالحات	1352	
قانون گذار قبل از انقالب فصل پنجم از قانون مجازات عمومی را به جنحه و جنايات برضد عفت 
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و اخالق عمومی و تکاليف خانوادگی اختصاص داده بود كه ماده 207 بند الف در خصوص هتک 
ناموس زنی به عنف يا تهديد و در بند ب از هتک ناموس زنی بدون عنف و تهديد صحبت می كند 
ولی قانون گذار توضيحی در خصوص عنف و هتک ناموس ارائه نمی دهد با توجه به آن چه در ماده 
208 مکرر ذكر شده: هر كس ازاله بکارت دختری را بنمايد و... استنباط می شود منظور قانون گذار 
از هتک ناموس بر قراری رابطه جنسی به معنای اخص باشد هم چنين ماده 208 بند الف و ب از 
ارتکاب عمل منافی عفت غير از هتک ناموس صحبت می كند كه استباط فوق را تأييد می نمايد به 
عبارت ديگر قانون گذار قبل از انقالب هتک ناموس را به صورت ضمنی در مواد فوق تعريف نموده 
است لکن در خصوص عنف چون قانون گذار كلمه عنف و تهديد را در مواد 207 و 208 پشت 
سرهم آورده است اين گونه استنباط می شود كه عدم رضايت مالک بوده است، هم چنين قانون گذار 
در ماده 207 بعد از ذكر هتک ناموس زنی به عنف و تهديد و تعيين مجازات برای آن اضافه می كند 
كه همين مجازات برای لواط نيز مقرر است به عبارت ديگر قانون گذار تجاوز مرد به مرد را نيز مورد 
غفلت قرار نداده و مثل تجاوز مرد به زن جرم انگاری نموده است؛ در خصوص برقراری رابطه 
جنسی مقعدی بدون رضايت زن رأی وحدت رويه شماره 1189 مورخ1336/3/30 بيان می دارد 
ارتکاب مواقعه به عنف با زن يا دختر بدون رابطه زوجيت )اعم از قبل و دبر( هتک ناموس بوده 
و مشمول فراز اول بند »الف« ماده )207( قانون مجازات عمومی خواهد بود در پايان بايد گفت 
كه قانون گذار قبل از انقالب رابطه جنسی بدون رضايت زن را از طريق سکس واژينالی و مقعدی 
جرم انگاری نموده و سکس دهانی را از مصاديق تجاوز به عنف محسوب ننموده و هم چنين اجبار 
و تهديد فردی به گفت وگوهای سکسی تلفنی، نامه نويسی و... را جرم انگاری ننموده است و نيز 
برقراری رابطه جنسی با زن توسط شوهر باالتفات به عدم رضايت زن به برقراری چنين رابطه ای از 
مصاديق تجاوز به عنف )در چارچوب زندگی زناشويی( محسوب نمی گردد هر چند با تعرض و 

خشونت جنسی همرا باشد. 
مصوب1361	 اسالمی	 مجازات	های	 قانون	 در	 عنف	 به	 تجاوز	 تعريف	 	-1-2

و1375	و	1392
تجاوز به عنف در بند دال ماده 89 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 و بند دال 
ماده 82 قانون مجازات اسالمی 1375هم چنين در بند ت ماده 224 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 از مصاديق و اقسام زنا و به ترتيب تحت عنوان زنای به عنف واكراه و زنای به عنف يا 
اكراه مطرح شده است به نظر می رسد قانون گذار 1361و 1375عنف و اكراه را مترادف هم استفاده 
نموده است زيرا كلمه اكراه را به وسيله حرف واو به عنف معطوف كرده و در بند دال ماده 89 
و بند دال ماده 82 كه ذكر شد مجازات زانی اكراه كننده را قتل دانسته و به مجازات زانی عانف 
اشاره نکرده است با توجه به اين موضوع كه قانون گذار عنف و اكراه را تعريف ننموده لذا با توجه 
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به ماده 113در قانون تعزيرات 1362 كه در قسمت تهديد و اكراه آورده شد ولی در ماده فوق به 
تهديد به ضررهای نفسی و شرفی اشاره نموده شده هم چنين ماده 54 قانون 1375 كه همان قانون 
تعزيرات 1362 با اندكی تغييرات می باشد در جرايم موضوع مجازات های تعزيری يا بازدارنده )در 
باب چهارم از كتاب اول: حدود مسئوليت جزايی( بيان می دارد: هر گاه كسی بر اثر اجبار يا اكراهی 
كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد »... قانون گذار بعد از اشاره 
به اجبار از جمله اكراهی كه عادتاً قابل تحمل نباشد استفاده نموده كه چنين به ذهن متبادر می شود 
كه هر دوی آن ها به يک معناست به گونه ای كه برخی اعتقاد دارند اجبار و اكراه در متون قانونی 
مترادف به كار می روند ولی در واقع اجبار قصد را زايل می كند و اكراه رضايت را از بين می برد 
)گلدوزيان؛ 1388: 80( لکن قانون گذار در سال 1392 در بند ت ماده 224 بيان می نمايد زنای به 
عنف يا اكراه از سوی زانی كه موجب اعدام زانی است به نظر می رسد قانون گذار عنف و اكراه را 
دو مقوله جدا از هم فرض نموده البته در ماده 151 فقط از اكراه غير قابل تحمل نام برده و از اجبار 
صحبت نکرده است با توجه به متن ماده« هر گاه كسی بر اثر اكراه غير قابل تحمل مرتکب رفتاری 
شود... مجازات نخواهد شد »با توجه به معنای اكراه كه عبارت است از اين كه شخصی را كه مايل 
به انجام عملی نيست به وسيله تهديد به وارد ساختن ضرری جانی، مالی يا آبرويی به آن شخص يا 
كسان وی، در صورت ترک آن عمل وادرا كنند چنان چه ضرر مورد تهديد كه محتمل الوقوع است 
قابل تحمل نباشد؛ البته تهديد وقتی مورد قبول مراجع قضايی واقع می شود كه غيرقابل مقاومت بوده 
و به اندازه كافی شديد و مستقيم باشد به عالوه موجب سلب كامل اراده مرتکب گردد هم چنين 
تهديد بايد نامشروع باشد« )گلدوزيان؛ 1388: 81( با توجه به مسئله فوق كه اشاره به سلب كامل 
اراده دارد اجبار به ذهن می آيد زيرا تفاوت بين اكراه و اجبار در اين است كه مجبور نه رضايت 
دارد و نه اراده ارتکاب ولی اكراه شونده رضايت به انجام /ترک فعل ندارد ولی بر اثر تهديد اراده 
ارتکاب را دارد، با صرف نظر از همه مسائل مطرح شده به نظر می رسد قانون گذار در بند ت ماده 
224 اشاره به دو زنا دارد )عطف دو كلمه عنف و اكراه به هم بوسيله حرف ياء اين برداشت را 
تقويت می نمايد(: 1- زنای به عنف، همان طور كه ذكر گرديد عنف به معنای درشتی و غلبه به كار 
می رود به طوری كه متجاوز با برنامه ريزی قبلی و به صورت غافل گيرانه )به عنوان مثال باربودن 
وی از مسير رفت و آمد هميشگی اش( به قربانی تجاوز می كند2- زنای به اكراه: متجاوز قربانی را به 
انجام رابطه جنسی دعوت می نمايد و در صورت عدم اجابت قربانی به وسيله تهديد وی را مجبور 
به تمکين می نمايد به عبارت بهتر در اثر تهديد قربانی به جان و مال و ناموس خود يا كسانش، برای 
قربانی حالت اضطرار ايجاد می كند و چون خطر محتمل الوقوع است و تحمل ضرر مذكور برای 
قربانی با مشقت و سختی توام است لذا قربانی در وضعيت عسر و حرج قرار گرفته و به ناچار تن 
به رابطه جنسی ناخواسته می دهد. بنابر اين اكراه ممکن است موجب توليد اضطرار يا عسروحرج 
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گردد، اكراه در صورتي مجوز ارتکاب عمل حرام، يعني رافع حکمت كلي في محسوب مي شود كه 
موجب اضطرار مکره شود. 

علی ای حاٍل آوردن جرم تجاوز به عنف در ذيل اقسام زنا)اقسام حد زنا( با توجه به اين كه زنا با 
تجاوز به عنف تفاوت ماهوی دارد اشتباه است زيرا اساس اسالم در جرم زنا پرده پوشی و بزه پوشی 
است چون كه زنا به عنوان گناهی است كه طرفين در آن رضايت دارند و وقتی جلوه علنی به خود 
بگيرد يعنی توسط چهار شاهد مشاهده شود تبديل به جرم می شود و از جرايم اخالقی به شمار 
می آيد حال آن كه تجاوز به عنف چه در خفا و چه آشکارا و در انظار عموم از جرايم جنسی به شمار 
می آيد، در زنا كه جرم اخالقی است بزه ديده )شاكی( وجود ندارد )صرف نظر از جنبه عمومی آن(
ولی تجاوز جرمی است كه شاكی خصوصی )بزه ديده( دارد زيرا تجاوز با عنايت به بيت و جهی 
مرتکب نسبت به اختيار قربانی در مورد جسم و تن خود و با توجه به آثار سوءجسمانی و گاه روانی 
و حيثيتی، كه ممکن است اين جرايم برای قربانی به دنبال داشته باشند، از جرائم عليه اشخاص تلقی 
می گرد عالوه بر مسائل فوق وقتی تجاوز به عنف از اقسام زنا محسوب می شود الجرم تعريف خود 
زنا كه جرمی مبتنی بر رضايت است داخل در تعريف تجاوز به عنف به عنوان جرمی كه خشونت و 
فقدان رضايت در تعريف آن نقطه كليدی است می شود البته در صدر تبصره 2 ماده 224 قانون گذار 
گفته است: هر گاه كسی با زنی كه راضی به زنای با او نباشد در حال مستی، بيهوشی، خواب زنا 
كند... در حکم زنای عنف است چنان چه مالحظه می كنيد قانون گذار سال 1392با اشاره به زنی كه 
راضی نباشد رضايت را تلويحاً در زنای به عنف حلقه مفقوده می داند. حال با توجه به تعريف زنا 

در قوانين، سعی می نماييم معنای تجاوز به عنف را استنباط نماييم: 
ماده81 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 در تعريف زنا بيان می دارد زنا 
عبارت است از جماع مرد با زنی كه بر او حالل نيست گرچه در دبر باشد در غير موارد شبهه و 
در ماده 82 اشاره می كند زنا در صورتی موجب حد می شود كه زانی دارای اوصاف زير باشد بلوغ، 

عقل، اختيار، آگاهی. 
ماده 63 قانون مجازات اسالمی 1375: زنا را جماع مرد با زنی می داند كه ذاتا بر او حرام است 
گرچه در دبر باشد، در غير موارد وطی به شبهه و در ماده 64 همان قانون می نويسد: زنا در صورتی 
موجب حد می شود كه زانی يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده باشد و به حکم و موضوع آگاه باشد. 
ماده 221 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392: زنا را عبارت عبارت از جماع مرد و زنی 
می داند كه علقه زوجيت بين آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نباشد و تبصره ذيل اين ماده 
جماع را عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل يا دبر زن می داند و در ماده 
140 می گويد مسئوليت كيفری زمانی محقق است كه فرد حين ارتکاب عاقل، بالغ و مختار باشد. 

لذا به نظر می رسد تجاوز به عنف در قانون مجازات اسالمی )با در نظر گرفتن تعريف زنا( 
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علقه  در  كه  است  اجبار  به  مقعدی(  يا  )واژينال  زنی  تناسلی  آلت  در  مرد  آلت  دخول  بيان گر 
زوجيت وی نباشد و از موارد و طی به شبهه نيز نباشد. لذا با تقسيم تجاوز به سکس واژينالی 
و مقعدی قانون گذار سکس دهانی را از مصاديق تجاوز محسوب ننموده و هم چنين به اجبار 
و تهديد فردی به گفت و گوهای سکسی تلفنی، اينترنتی، نامه نويسی و.. اشاره ای نشده است 
و نيزبرقراری رابطه جنسی با زن توسط شوهر با التفات به عدم رضايت زن به برقراری چنين 
رابطه اياز مصاديق تجاوز به عنف )در چارچوب زندگی زناشويی( محسوب نمی گردد هر چند 
با تعرض و خشونت جنسی همراه باشد زيرا زنا عمل جنسی بين دو شخص نا محرم است پس 
عمل جنسی بين زن و شوهر كه محرم هم می باشند از تعريف زنا خارج است هم چنين سکس 
دهانی از شمول زنا خارج است زيرا عده ای از فقهاء مثل شيخ مفيد در مقنعه1 و شيخ طوسی در 
نهاية2 ظاهر كالمشان اين گونه است كه فرج را صرف قبل می دانند و ايالج فی القبل را مصداق 
زنا می دانند و برخی نيز مثل محقق حلی در شرايع3 و عالمه حلی در قواعد و ارشاد4 زنا را اعم 
از ايالج فی القبل و دبر می دانند لذا نتيجتا سکس دهانی از نوع ايالج فی القبل يا دبر نمی باشد 
و از موضوع زنا خارج است؛ در حالی كه بحث روی مسئله تجاوز به عنف است و تجاوز در 
معنای گسترده هرگونه تعرض جنسی نسبت به زن است و ممکن است كه تعرضات جنسی به 
اندازه تعريف شرعی »زنا« نرسيده باشد. )رزم ساز؛ ايسنا3/03/1390(. و برخی نيز معتقدند تجاوز 
جنسی به عنوان يک بزه معموالً به صور مختلف در قالب كودک آزاری از نوع آزارجنسی، زنای 
با محارم، ساديسم جنسی، پورنوگرافی و عورت نمايی انجام می شود و در دو حالت ماسوخيسم 
و يا ساديسم يعنی خود آزاری و ديگرآزاری خودنمايی می كند )نجفی توانا؛ ايسنا:1390/3/29(؛ 
اين مسائل به طور خاص و جداگانه در قانون، جرم انگاری نشده كه الزم است در اين زمينه 

بررسی های الزم انجام شود؛
در پايان بايد گفت در هيچ كدام از قوانين مورد بررسی اجبار و تهديد فردی به گفت و گوهای 

سکسی تلفنی، اينترنتی، نامه نويسی و.. جرم انگاری نشده است. 

2-	تجاوز	به	عنف	و	تعيين	مصادق	آن	درقانون	مجازات	عمومی	سال	1352،	
اسالمی	 قانون	مجازات	 مقررات	آن	مصوب	1361،	 و	 قانون	حدود	و	قصاص	

1375	و	قانون	مجازات	اسالمی	مصوب	1392

1. الزنا الموجب للحد هو وطی من حرم ا... تعالی وطاه من غير النساء بغير عقد مشروع اذا كان الوطی فی الفرج دون ما سواه 
2. الزنا الموجب للحد هو وطی من حرم ا... تعالی وطاه من غير عقد و ال شبهة عقد و يکون الوطی فی الفرج خاصة

3. و يتحقق ذلک بغيوبةالحشفه قباًل او دبراً
4. و هو ايالج االنسان ذكره حتی تغيب الحشفه عالما بالتحريم مختاراً بالغاً فی فرج امراةٍ قبال او دبرا مع تحريمها عليه من غير عقد 

و ال شبهةعقد وال ملک؛ ايالج ذكراالنسان حتی تغيب الحشفه فی فرج امراةٍ من غير سبب مبيح و ال شبهة
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تجاوز به عنف ممکن است يک مقاربت همراه با خشونت باشد يا يک مقاربت جنسی از روی 
مستی، مستی اجباری، خواب، بی هوشی و... يا يک مقاربت جنسی به وسيله فريب يا يک مقاربت 
جنسی به وسيله تهديد. به نظر می رسد با مطرح كردن سؤاالت و پاسخ به آن ها بتوانيم پديده تجاوز 

و ابعاد آنرا روشن و تبيين نمائيم
الف(	اگر	متهم	شاكی	را	به	وسيله	تهديد	به	كشتن	فرزندان	وی	به	انجام	عمل	
استقالل	 يا	 ندارد	 بگوييم	شاكی	رضايت	 می	توانيم	 آيا	 دارد	 وا	 با	خود	 جنسی	

جنسی	وی	نقض	شده	است؟
با توجه به مواد: 224 ق. م. ا كه تجاوز به عنف را از مصاديق زنای به اكراه می داند و ماده 151 
همان قانون هر گاه كسی بر اثر اكراه غير قابل تحمل مرتکب رفتاری شود... مجازات نمی گردد كه 
منظور از اكراه تهديدتهديد قربانی به جان و مال و ناموس خود يا كسانش می باشد و با توجه به 
قسمت ذيل تبصره 2 ماده 224: در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، 
تهديد و... نيز حکم فوق جاری است. )در حکم زنای به عنف است( لذا در قانون فعلی عمل متهم 
در حکم زنای به عنف است و مجازات زنای به عنف )اعدام( را دارد. در قانون مجازات اسالمی 
1361 و 1375 مجازات زانی اكراه كننده اعدام بوده و رويه قضايی و آن چه از قانون استنباط می شود 
تهديداز مصاديق اكراه محسوب می شده است و در قانون مجازات عمومی هتک ناموس به عنف يا 

تهديد طبق ماده 207 حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال بود 
	ب(	اگر	متهم	شاكی	را	با	فريب	مست	كرده	يا	با	حيله	و	نيرنگ	داروی	روان	گردان	
خورانده	و	بعد	با	وی	مقاربت	نموده	است	آيا	عمل	متهم	تجاوز	به	عنف	است؟

با توجه به صدر تبصره 2م 224: هر گاه كسی با زنی كه راضی به زنای با او نباشد در حال بيهوشی، 
خواب يا مستی زنا كند رفتار او در حکم زنای به عنف است. 

در اين عبارت آن چه استنباط می شود اين است كه متهم شاكی را در خواب يا بيهوش يا مست 
می بيند و با وی مقاربت می نمايد ولی اشاره ای به اين مطلب ندارد كه اگر متهم او را مست كند يا 

بيهوش كند عمل متهم تجاوز به عنف است يا نه؟
 و هم چنين آيا می توان از متهم انتظار داشت كه بداند شاكی مست بوده است؟ تبصره ماده 2 
ماده 224 هيچ داللتی بر اين موضوع ندارد. قوانين سابق در خصوص سؤال مذكور ساكت می باشند 
البته  شعبه 27 ديوان عالي كشور نيز در حکم شماره 8 مورخ 14 فروردين 1374 خود، موردي را 
كه زاني با تزريق آمپول، زن را بيهوش و سپس با وي زنا مي كند، زنا به عنف و اكراه دانسته است. 
گذشته از مباحث فوق توافق شخص مست و گيج )به وسيله دارو( برای انجام رابطه جنسی 
مخدوش است زيرا در اين حالت ها وی صالحيت انعقاد توافق را ندارد با صرف نظر از اين كه 

رضايتش با حيله تحصيل شده است عمل متهم تجاوز به عنف است. 
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	ت(	اگر	پسری	دختری	را	با	وعده	ازدواج	فريب	و	اعتماد	وی	را	جلب	نمايد	
كه	در	فرصت	مناسب	ازدواج	خواهند	كرد	و	بدين	وسيله	با	دختر	رابطه	جنسی	

برقرار	كند	آيا	عمل	پسر	تجاوز	به	عنف	است؟
در اين سؤال دو گزينه مطرح می شود 1( دختر نابالغ است در ذيل تبصره 2م 224: زنا از طريق اغفال 
و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش و... نيز حکم فوق جاری است لذا قانون گذار اغفال 
و فريب را در مورد دختر نابالغ جرم انگاری كرده و در م ماده 147: سن بلوغ در دختر را نه سال 
تمام قمری می كند در حالی كه اگر دختر 9 ساله اغفال نشود و خود به انجام رابطه جنسی رضايت 
دهد از مصاديق زنای به رضايت خواهد بود و اين در حالی است كه بلوغ در اين سن برای انجام 

تکاليف و عبادات می باشد نه اموراتی مثل زناشويی، ازدواج و... 
در اين سن دختران هيچ دركی از مسئله و ارتباط جنسی ندارد هر چند دختران بزرگ تر از اين 
سن هم چنيند، كودكان زير16سال توانايی جسمی و روحی برای رابطه زناشويی را ندارند و حال 
چگونه می توان دختر نه ساله را دارای اهليت برای توافق و رضايت در خصوص رابطه جنسی 

دانست. در حالی كه در انجام معامالت و هم چنين تنظيم دادخواست سن قانونی 18 سال است. 
توافق از اهليت و صالحيت و رضايت تشکيل می شود كه دختر 9 ساله و هم چنين 13 ساله و 
حتی در اكثر مواقع دختر زير 18 سال نيز فاقد اهليت و صالحيت برای انعقاد چنين توافقی است 
البته بايد مشخص كنيم تجاوز به عنف در اثر عدم رضايت است يا فقدان رضايت، می توانيم بگوييم 
شخص مجبور رضايت ندارد و عمل متهم تجاوز محسوب می شود و برای كودكانی كه اهليت 
استيفا ندارند و به بلوغ رشدی و عقلی نرسيده اند اين عدم اهليت مانع شکل گيری رضايت و بالتبع 

توافق خواهد شد و عمل متهم تجاوز محسوب می شود
در اين خصوص بهتر است به قانون انگلستان نگاهی داشته باشيم كه به نظر قانون معقول و 
درستی می رسد در حقوق اين كشور كودكان كمتر از شانزده سال هيچ گاه راضی به عمل جنسی 
با افراد باالی هيجده سال فرض نمی شوند و كودكان زير سيزده سال نيز به ارتکاب عمل جنسی با 

هيچ كس راضی فرض نمی شوند )مير محمد صادقی به نقل از توجهی و توكل پور: 109( 
 2( دختر بالغ است 

همان گونه كه گذشت قانون گذار ذيل تبصره 2م 224: زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر 
نابالغ را جرم انگاری نموده اما فی الواقع رضايت حاصله از طريق فريب و دروغ بوده و اگر متهم 
به دختر وعده ازواج نمی داد چه بسا دختر مقاربت با وی را قبول نمی كرد در اين جا توافق حاصله 
بدون رضايت واقعی شاكی بوده و مخدوش است لذا انصاف حکم می كند كه عمل پسر را تجاوز 
به عنف بدانيم اگر چه اثبات سوء نيت و دروغ وی در اين رابطه جنسی در محکمه بسيار مشکل 

می باشد؛ قوانين سابق در خصوص سؤال ذكر شده ساكت می باشند. 
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ث(	اگر	دختر/	زنی	ابتدا	به	برقراريرابطه	جنسی	با	الف	راضی	بوده	ولكن	بعداً	
اعالم	نارضايتی	می	كند	و	خواهان	قطع	رابطه	جنسی	می	شود	و	الف	اين	كار	را	

نمی	كند،	آيا	عمل	الف	از	مصاديق	تجاوز	به	عنف	است؟
در اين جا بايد روشن نمائيم آيا رضايت در لحظه قبل از مقاربت شرط است يا بايد اين رضايت 
در طول رابطه جنسی حفظ شود و آيا اگر بعد از رابطه جنسی قربانی رضايت داد آيا عمل از تحت 
تجاوز خارج خواهد شد يا از كيفييات مخففه برخوردار خواهد شد زيرا تجاوز جنبه عمومی و 

خصوصی دارد؟
 در خصوص شق اول: برخی مايل هستند دامنه رضايت را گسترده فرض نمايند ولی واقعيت 
اين است كه در لحظه خاص رضايت از بين رفته است به نظر می رسد چون اول رابطه )رابطه پيش 
روی كرده( با رضايت بوده و بعد نارضايتی محقق شده بتوان متجاوز را از كيفيات مخففه برخوردار 
دانست ولی عمل هم چنان تحت تجاوز به عنف خواهد بود. شق دوم نياز به توضيحاتی دارد كه 
به صورت سؤال جدا گانه مطرح خواهد می شود )رجوع به سؤال موضوع راه(؛ قوانين سابق در 

خصوص سؤال ذكر شده ساكت می باشند. 
ج(	الف	زنی	می	باشد	كه	توسط	برادرش	)يا	هر	كس	ديگری(	به	برقراری	رابطه	
جنسی	با	ب	اجبار	شده	است	و	ب	از	اين	موضوع	آگاه	است	آيا	عمل	ب	از	

مصاديق	تجاوز	به	عنف	نمی	باشد؟
قانون گذار در هيچ كدام از قانون های مجازات اسالمی اشاره به اين مطلب نکرده كه اگر شخص 
ثالث فردی را برای زنا با ديگری اجبار يا تهديد كند تکليف چه خواهد بود و در اين خصوص 
خالء قانونی احساس می شود؟ به نظر می رسد فعل برادر از مصاديق معاونت در جرم از قبيل تسهيل 
وقوع جرم باشد اما سؤال اين جاست چه جرمی؟ زنا يا تجاوز به عنف زيرا ب، الف را تهديد نکرده 
لذا زنای به اكراه در اين فرض محقق نيست چون طبق تبصره 2 ماده 224»هر گاه كسی با زنی كه 
راضی به زنای با او نباشد در حال.... زنا كند« متوجه اين موضوع است كه تهديد كننده و زنا كننده 
يک فرد است يا معاونت در زنای به عنف )به نحو قهر و غلبه( البته توسط ب قهر و غلبه در جهت 
مطيع كردن الف صورت نگرفته است، مطمئنا عمل برادر از مصاديق قوادی نمی تواند باشد زيرا 
قوادی در خصوص زناست نه در خصوص زنای به عنف يا اكراه و هم چنين از مصاديق تشويق 
به شهوت رانی در بند ب ماده 639 تعزيرات نيز نمی باشد زيرا در اين بند اشاره به تشويق است نه 

تهديد.؛ قوانين سابق در خصوص سؤال ذكر شده ساكت می باشند. 
ح(	الف	با	استفاده	از	ناتوانی	ذهنی	ب،	رضايت	وی	را	برای	انجام	رابطه	جنسی	
جلب	می	نمايد	والدين	ب	از	الف	شكايت	نموده	اند	كه	الف	از	وضعيت	دخترشان	

سوء	استفاده	كرده	است	آيا	عمل	الف	از	مصاديق	تجاوز	به	عنف	است؟
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قانون گذار 1392 در هيچ يک از قوانين ذكر شده اشاره ای به اين موضوع نکرده است از آن جا كه 
در زنای به عنف قانون گذار تلويحاً رضايت را حلقه مفقوده می داند خصوصاً در صدر تبصره 2 ماده 
224 قانون فعلی می گويد »هر گاه كسی با زنی كه راضی به زنای او نباشد...« و با توجه به اين كه ب 
فاقد اهليت می باشد و جلب رضايت وی به وسيله فريب و چاپلوسی و... بوده توافق حاصله بين 
ايشان فاقد وجهه قانونی است. البته در اين خصوص شايد دادگاه وارد موضوع و احراز رشد ب 
گردد و در صورت عدم احراز رشد رضايت حاصله را فاقد وجاهت قانونی تشخيص دهد. قانون 
مجازات 1361 و 1375 دراين خصوص ساكت می باشند اما قانون مجازات عمومی در بند5 ماده 

207 مجازات مرتکب را حداكثر مجازات مقرر در ماده 207 يعنی اعدام می داند.
تامين	معيشت	خود	و	فرزندانشان	تن	فروشی	 برای	 ناچار	 به	 خ(	زنان	روسپی	
علم	 آيا	 هستند	 واقف	 موضوع	 اين	 به	 زنان	 گونه	 اين	 مشتريان	 اكثر	 و	 می	كند	
مشتری	به	ناچاری	واضطرار	زن	و	رابطه	جنسی	با	وی	از	مصاديق	تجاوز	به	عنف	

نخواهد	بود؟	آيا	می	توان	گفت	مشتری	رضايت	زن	را	با	دادن	وجه	می	خرد؟
آن چه مسلم است قانون گذار1392 و قانون گذاران سابق روسپی گری را جرم انگاری ننموده اند و 
آن چه بعد از انقالب جرم انگاری شده عمل زناست كه مبتنی بر رضايت طرفين بدون اخذ پول يا 
كاال می باشد لکن روسپی كسی است كه برای امرار معاش تن خود را به هر كسی در برابر دريافت 
پول يا كاال می فروشد و اين عمل به دليل تنگناهای اقتصادی و قرار گرفتن در وضعيت عسر و 
حرج است لذا دريافت پول يا كاال در ازاء رابطه جنسی از اركان روسپی گری است به خالف زنا؛ 
با صرف نظر از مباحث فوق در اينجا معامله ای بين دو فرد صورت می گيرد با توجه به ماده 190 
قانون مدنی كه صحت هر معامله ای را بيان می كند در اين فرض موضوع مورد معامله زنا می باشد 
كه نا مشروع است و جهت معامله نيز ارتباط جنسی برای كسب پول يا كاال ست كه نامشروع 
است ولی وقتی فرد در حالت اضطرار قرار می گيرد اضطرار رافع حکم تکليفی می شود علی ای حاٍل 
موضوع معامله مشروعيت ندارد تا بتوان تحت معامله از آن ياد نمود اما اگر فرض می كرديم معامله 
مشروع است، در اين صورت اضطرار وضعيتي است كه موجب مي گردد شخص براي دفع اضطرار 
از خود عملي را انجام دهد، بديهي است عملي كه به خاطر دفع ضرر انجام مي شود، صرفاً به اين 
سبب باطل نيست، زيرا در بسياري موارد كه اضطراری در بين نيست نيز شخص براي دفع ضرر از 
خود مبادرت به انجام معامله مي نمايد. با توجه به اين موضوع كه ادله اضطرار در مقام امتنان وارد 
شده اند بديهي است كه اگر كسي براي پرداخت دينش يا معالجه بيمارش يا ساير نيازهاي ضروري، 
ناچار به انجام معامله شود حکم به بطالن معامله در اين موارد با امتنان منافات دارد؛ قوانين سابق 

در خصوص سؤال ذكر شده ساكت می باشند. 
د(	آيا	می	توان	از	اعمال	قربانی	دريافت	كه	به	رابطه	جنسی	تمايل	دارد	مثاًل	در	
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خلوت	بودن	طرفين،	زير	يک	سقف	زندگی	كرد	و...؟
بوسيدن،  زدن،  كه الس  باشند  موضوع  اين  متوجه  بايد  مردم  بايد گفت خير؛  در جواب سؤال 
انجام رابطه جنسی نمی باشد، توافق  دوست بودن، رفتن به خانه طرف مقابل دال بر رضايت به 
بر رابطه جنسی وقتی صورت می گيرد كه هر دو طرف در اين خصوص صحبت كرده و تصميم 

مشتركی در خصوص رابطه خود بگيرند. 
ذ(	الف	با	ب	قبال	با	هم	دوست	بودند	و	رابطه	جنسی	داشتند	ب	از	دوستی	با	الف	
صرف	نظر	كرده	و	رابطه	را	تمام	نموده	است	الف	با	تهديد	به	پخش	عكس	های	
ب	وی	را	وادار	به	انجام	رابطه	جنسی	می	نمايد	در	پی	شكايت	ب	از	الف،	الف	
به	دوستی	سابقشان	و	رابطه	شان	اشاره	می	كند	و	منكر	تجاوز	به	عنف	می	شود؟	
بايد توجه داشت رضايت به رابطه جنسی در روز »به معنای موافقت به رابطه جنسی در روز« نيست 
حال با توجه به تهديد الف تجاوز به عنف محقق است البته اگر تهديد نيز نبود باز عمل تحت عنوان 
تجاوز به عنف می بود زيرا قبل از ارتکاب يا در لحظه ارتکاب رضايت وجود نداشته است؛ قوانين 

سابق در خصوص سؤال ذكر شده ساكت می باشند. 
ر(	الف	به	عنف	و	زور	به	ب	تجاوز	می	كند	ب	از	الف	شكايت	نموده	و	وقوع	
ترشحات	 منی،	خون،	 قبيل	 از	 بيولوژيک	 شواهد	 با	 دادگاه	 در	 عنف	 به	 تجاوز	
واژينال،	بزاق	و	سلول	های	اپيتليال	واژن	توسط	كيت	تجاوز	جنسی	جمع	آوری	
می	شود	و	تست	ژنتيک	محرز	می	باشد	و	متهم	نيز	اقرار	به	تجاوز	به	شاكی	نموده	
است،	در	جلسه	آخر	شاكی	اعالم	گذشت	می	نمايد	آيا	عمل	متهم	از	مصاديق	

تجاوز	به	عنف	خواهد	بود؟	
با توجه به اين كه تجاوز به عنف از اقسام زنا محسوب شده و زنا نيز از جرائم حدی می باشد كه 
دارای جنبه الهی و عمومی است و هم چنين می توان تجاوز به عنف را تحت افساد فی االرض 
ثابت كرد خصوصاً اگر به صورت دسته جمعی باشد؛ سؤال اين جاست كه رضايت بعد از وقوع 
جرم می تواند جرم ارتکابی را تبديل به زنای به رضايت نمايد؟ قطعا پاسخ منفی است زيرا در 
اساس زنا رضايت طرفين و توافق صورت گرفته سبب ارتکاب زناست در حالی كه در تجاوز 
عدم رضايت زن در لحظه مقاربت يا قبل از آن محرز است با توجه به حدی بودن جرم تجاوز به 
عنف در حکومت قانون 1361 و 1375 چون اثبات زنا از طريق شهود و اقرار بود لذا شايد با توبه 
متهم ممکن بود حد اعدام از وی برداشته شود لکن در پرتو حکومت قانون مجازات جديد علم 
قاضی طبق ماده 160 از ادله اثبات جرم معرفی شده است در اين صورت قانون نارساست زيرا 
تجاوز به عنف هم چنان در بند ت ماده 224 از مصاديق زنای به عنف رو از جرائم حدی است و 
طريق اثبات حدود در قوانين سابق شهادت و اقرار بود در اين صورت آيا می توانيم بگوييم طرق 
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اثبات جرم موسع شده اما هم چنان زنای به عنف از جرائم حدی است و با توجه به نبود مجازات 
حداقل برای اين جرم بايد از مجازات متهم كال صرف نظر كرد يا همان اعدام را در نظر گرفت نظر 
به اين كه با عفو متهم، در خصوص جنبه عمومی جرم اهمال می شود؛ از همه مهم تر آيا اگر قاضی 
استنباطش بر اين باشد كه خانواده متهم و متهم قربانی را تهديد به جان خود و كسانش می كنند و به 
اين دليل شاكی رضايت داده تکليف چيست؟ متأسفانه قانون در اين خصوص ساكت است ولی به 
نظر می رسد قاضی بتواند بدون در نظر گرفتن رضايت شاكی، متهم را به اعدام به عنوان حد زنای 
به عنف يا افساد فی االرض محکوم نمايد. چه آن كه عفو متهمين باعث جسارت هر چه بيش تر آنان 
می شود به طوری كه شاهد وقوع تجاوز به عنف دسته جمعی هستيم؛ در قانون مجازات عمومی 
ماده 212 مکرر بيان می دارد:  در مورد جنحه و جنايات مذكور در مواد 207 و 208 و 208 مکرر و 
فقره دوم ماده 212 اگر ازدواج بين مرتکب و مجنی عليها ممکن بوده و اين ازدواج به عمل آيد متهم 

و شركاء يا معاونين او اگر باشند از تعقيب و مجازات معاف خواهند شد. 
به	فساد	 با	ب	می	باشد	و	ب	شخصی	است	كه	 الف	خواهان	رابطه	جنسی	 ز(	
اخالقی	شهرت	دارد	لكن	ب	پيشنهاد	الف	را	قبول	نمی	كند	الف	با	تهديد	به	قتل	
ب	را	مجبور	به	برقراری	رابطه	جنسی	با	خود	می	نمايد	در	نتيجه	ب	از	الف	به	
جرم	تجاوز	به	عنف	شكايت	می	نمايد	و	الف	در	دادگاه	به	سابقه	و	شهرت	ب	را	

اشاره	می	كند	آيا	عمل	الف	تحت	عنوان	تجاوز	به	عنف	خواهد	بود؟	
در قانون مجازات عمومی ماده 212 مکرر بيان می داشت: هر كس مرتکب يکی از جرائم مذكور در 
ماده 207 و 208 و 208 مکرر و 209 گردد )جرائم مربوط به هتک ناموس و اعمال منافی عفت( 
می شود. عالوه بر مجازات های مقرر به تاديه خسارات معنوی.... می شود به نفع مجنی عليهی كه 
فحشاء اخالقی او مسلم باشد حکم خسارت داده نخواهد شد؛ در اين ماده تجاوز به روسپيان و 
افراد مشهور به فساد اخالقی به رسميت شناخته شده زيرا هر كس مالک جسم خويش است و 
كسی حق ندارد اين مالکيت را از وی سلب يا به خطر اندازد و به دليل اين كه آبرو و حيثيت ايشان 
به خطر نيفتاده يا از بين نرفته لذا حکم به تاديه خسارات نمی شود. اما در قوانين بعد از انقالب 
فقط ماده ای تحت عنوان زنای به عنف جرم انگاری شده كه می تواند شامل همه افراد گردد البته با 
نگاه های كليشه ای كه برخی اعمال می كنند به عنوان مثال زن هرزه يا زن هر جايی خود در تجاوز 
به خويش مقصر است ممکن است اين نگاه در محکوميت يا برائت يا در تحصيل داليل عليه متهم 

تاثير بسزايی داشته باشد. 
س(	الف	با	عنف	و	اجبار	ب	را	مورد	سوء	استفاده	جنسی	قرار	داده	است	اما	به	
حد	تعريف	شرعی	زنا	نرسيده	)مادون	زنا(	در	پی	شكايت	ب	از	الف،	قانون	به	

چه	صورت	از	ب	حمايت	می	كند؟	
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متأسفانه اين مسئله به طور خاص و جداگانه در قانون بعد از انقالب جرم انگاری نشده است 
البته شايد با ذيل ماده 101 قانون تعزيرات 1362و ماده 637 تعزيرات 1375)درسال 1392نيز اين 
ماده هم چنان پا بر جاست(كه بيان می نمايند:هر گاه زن و مردی كه بين آن ها علقه زوجيت نباشد، 
مرتکب روابط نامشروع يا عمل منافی عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند به شالق تا 
نود ونه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير می شود 
مرتکب را مجازات نمود؛ ماده 209 قانون مجازات عمومی برای مرتکب مجازات حبس تأديبی از 

2 تا 5 سال را پيش بينی كرده بود. 
ش(	الف	فردی	است	كه	به	كودكی	تجاوز	نموده	است	با	توجه	به	تعريف	زنا	و	

شرط	بودن	بلوغ	در	آن،	عمل	الف	با	چه	ماده	ای	قابل	مجازات	است؟
دربند ب ماده 207 قانون مجازات عمومی هتک ناموس به عنف يا تهديد اشخاص كمتر از 18 سال 

10 سال حبس با اعمال شاقه می باشد. 
متأسفانه قوانين بعد از انقالب در خصوص كودكان به خصوص دختران ساكت می باشد البته در 
خصوص پسران قوانين سابق حمايت بيش تری از آن ها داشت زيرا سن بلوغ پسران را 15 سال تمام 
است و پسران در اين سن حتی به رشد نيز می رسند به عنوان مثال در خصوص زنای مردی با دختر 
نابالغ قانون حدود و قصاص 1361 ساكت می باشد و در خصوص لواط همانند  ماده 143 - هرگاه 
مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط كند فاعل كشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تعزير می شود و 
 ماده 144 - هر گاه نابالغی نابالغ ديگر را وطی كند تعزير می شوند مگر آن كه يکی از آن ها اكراه شده 
باشد از اطفال پسر حمايت نموده است هم چنين قانون مجازات اسالمی 1375 در خصوص زنای 
مردی با دختر نابالغ ساكت است لکن ماده 112 قانون فوق بيان می داشت: هر گاه مرد بالغ و عاقل 
با نابالغی لواط كند فاعل كشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شالق تعزير می شود 
و ماده 113 بيش تر از اين حتی سوءاستفاده جنسی نابالغ از نابالغ را نيز جرم انگاری نموده بود ماده 
فوق می گفت: هر گاه نابالغی نابالغ ديگر را وطی كند تا 74 ضربه شالق تعزير می شوند مگر آن كه 
يکی از آن ها اكراه شده باشد اما هر دو اين مواد حمايتی از پسران نابالغ در قانون مصوب 1392 
حذف شده است و در اين خصوص خالء قانونی به وجود آورده است؛ با توجه به اين كه ايران در 
سال 1372 پيمان حقوق كودک را پذيرفته و در پی آن مبادرت به تصويب قانون حمايت از كودكان 
و نوجوانان در سال 1381 نموده ولی آن چنان كه شايسته است از كودک و نوجوان در برابر سوء 
استفاده جنسی و تجاوز حمايت نکرده است لکن با توجه به تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات 
اسالمی 1392 كه زنا از طريق اغفال و فريب دختر نابالغ يا... را جرم انگاری نموده )البته ماده 147 
سن بلوغ دختران را 9 سال تمام قمری می داند(لذا طبق تبصره ماده فوق كيفر تجاوز به دختر نابالغ 
اعدام است اين ماده اشاره ای به اطفال پسر نکرده است و با توجه به ماده 2 قانون حمايت از كودكان 
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و نوجوانان مصوب 1381 می گويد: هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به 
آنان صدمه جسمانی يا روانی و اخالقی وارد شود و سالمت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد 
ممنوع است؛ جرم بودن عمل ارتکابی در قانون قطعی است ولی مجازات از نوع تعزير و بسته به نظر 
قاضی پرونده خواهد بود همان طور كه گذشت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تضاد است. 
ص(	الف	مردی	30	ساله	می	باشد	كه	با	همدستی	دوستش،	ب	را	كه	20	سال	
دارد	شبانه	دزديده	و	به	خارج	شهر	منتقل	نموده	و	در	آن	جا	به	وی	تجاوز	می	كنند	

عمل	متهمين	با	چه	ماده	ای	قابل	مجازات	است؟	
ماده 207 قانون مجازات عمومی كيفر حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال را پيش بينی نموده بود. 
قانون گذار سال 1361و 1375به ترتيب در ماده 142 و 111بيان كرده بودند: لواط در صورتی 
موجب قتل می شود كه فاعل و مفعول بالغ، عاقل ومختار باشند و هم چنين هر دو قانون متعرض 
اين نکته كه اگر مردی به عنف يا فريب و امثالهم با مردی رابطه جنسی برقرار نمايد نگرديده بود 
لکن در ماده 234 قانون مجازات مصوب 1392 بيان می دارد حد لواط برای فاعل در صورت عنف، 
اكراه يا دارا بودن شرايط احصان اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شالق است با توجه به 
قانون فعلی مجازات مرتکب چه محصن باشد و چه محصن نباشد اعدام است زيرا پشت سر عنف، 
اكراه با شرايط احصان ذكر نشده بلکه از كلمه يا استفاده شده كه شرايط احصان با كلمه يا از عنف 
و اكراه متمايز گرديده است لذا اگر فاعل بدون عنف و با شرايط احصان با مردی رابطه برقرار نمايد 

باز مجازاتش اعدام است. 
ض(	الف	از	طريق	اينترنت	با	ب	آشنا	شده	و	همديگر	را	مالقات	كرده	اند	بعد	از	
مدتی	الف	از	ب	تقاضای	سكس	تلفنی	می	نمايد	و	با	مخالفت	ب	مواجه	می	شود	
لذا	با	تهديد	وی	به	پخش	ها	عكس	هايش،	او	را	مجبور	به	سكس	تلفنی	می	نمايد	

عمل	الف	با	چه	ماده	ای	قابل	مجازات	است؟
در جواب بايد گفت با هيچ ماده ای قابل مجازات نمی باشد زيرا سکس تلفنی در قانون جرم انگاری 
نشده است شايد بتوان با فعل حرام حکم تعزيری داد كه اشکال آن اين است كه با اصل قانونی بودن 
جرم و مجازات منافات دارد و با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسالمی 1392كه می گويد: هر 
رفتاری اعم از فعل يا ترک فعل كه در قانون برای آن مجازات تعيين شده است جرم است لذا با نبود 
ماده قانونی مرتبط با موضوع سؤال سکس تلفنی رای بر برائت متهم داده خواهد شد اما از جهت 
تهديد می توان حکم به مجازات وی بر اساس ماده 669 كتاب پنجم )تعزيرات و مجازات بازدارنده( 

داد؛ قوانين سابق نيز در اين خصوص ساكت می باشند.
ط(اگر	الف	زن	يا	مرد	ی	را	به	گرفتن	عكس	پورنوگرافی	تهديد،	اجبار،	اغفال	
نمايد	يا	از	شرايط	وی	سوء	استفاده	نموده	و	مبادرت	به	گرفتن	عكس	های	فوق	
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نمايد	با	چه	ماده	ای	قابل	مجازات	است؟	
در هيچ كدام از قوانين مطروحه جرم انگاری نشده است. 

قابل	 ماده	ای	 با	چه	 می	كند	 تجاوز	 به	ب	 با	عنف	 و	 است	 الف	عموی	ب	 ظ(	
مجازات	است؟

طبق بند 1 ماده 207 قانون مجازات عمومی به حبس10 سال با اعمال شاقه می شود و در قوانين 
بعد از انقالب به ترتيب طبق بند دال ماده 99، بند دال ماده 82 و بند ت ماده 224 به مجازات اعدام 

محکوم می شود. 
ع(	آيا	خود	قربانيان	)زنان(	در	تجاوزات	به	خودشان	نقش	دارند؟	

برخی قربانيان را در وقوع تجاوز به آن ها مقصر می دانند و اين نوع اظهار نظر نشات گرفته از يک 
ديدگاه كليشه ای استکه تا 1970 در غرب نيز رواج داشت كه زنان بزک كرده و يا با لباس نامناسب 
خود را در معرض تجاوز قرار می دهند امروزه اين نوع ديدگاه عميقاً به چالش كشيده شده است. 

برخی با انتقاد از برخي اظهار نظرهاي غير كارشناسي از جانب افرادي غير مسئول تصريح كرد: 
اگر پديده اي خشن مانند تجاوز به عنف را به نداشتن حجاب قربانيان منسوب كنيم، نوعي بدآموزي 
را درجامعه ترويج كرده ايم و به زبان آوردن چنين داليلي، در واقع جفا به تمام نگاه هاي علمي 
و كارشناسي به عوامل پديدآورنده جرايم است. نداشتن حجاب قرباني، توجيه گر عمل تجاوز به 
عنف نيست و طرح اين قبيل مطالب باعث می شود هر كس خودش را به توجه به نداشتن حجاب 
طرف مقابل توجيه كند و به اين طريق از زير بار مجازات رها شود. )رزم ساز؛ ايسنا: 1390/3/30(
معاون دادستان افزود: اين كه بگوييم كليه اعمال متجاوزان به زنان در جامعه ناشي از انگيزه هاي 
جنسي است، به عقيده من تصوري اشتباه است زيرا بسياري از تجاوزات بدون انگيزه و تحريک 
جنسي صورت مي گيرد، رزم ساز ادامه داد: بعضي از اين تجاوزات به دليل انتقام جويي و گرفتن 
زهرچشم از افراد خاص توسط اراذل و اوباش صورت مي گيرد؛ بنابراين مالزمه اي با مباحث جنسي 

ندارد)همان(. 
اگر زنان و دختران جوان را به دليل پوشش نامناسب يا بد حجابی مقصر و معاون در جرم تجاوز 
به عنف بدانيم پس چگونه تجاوز به پسران و مردان توجيه می شود و مهم تر از آن چرايی تجاوز 
به كودكان چگونه جواب داده می شود؟با توجه به اين كه در مجموع برابر آمارها حدود 47 درصد 
شکايت های مطرح شده سال گذشته در اين زمينه مربوط به افراد مونث است و از نظر تركيب 
سنی، حدود 25 درصد از قربانيان سوءاستفاده های جنسی كمتر از 15 سال دارند )نجفی توانا؛ 
ايسنا:1392/6/23(جواب در اين است كه نوع پوشش و سن و جنسيت در قربانی تجاوز به عنف 
شدن بی تاثير است بايد متجاوزين را شناخت و دانست كه چرا و به چه دليل دست به تجاوز می زنند 

»با اين كه همه اين متجاوزان به عنف از نظر روانی مريض نيستند« )جنتی؛ ايسنا: 1390/4/13(. 
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گروث معتقد است در هر تجاوزی دست كم يکی از سه مولفه خشم، قدرت و ساديسم وجود 
دارد بنابراين با توجه به اين سه مولفه تجاوزها و متجاوزان را به سه گروه تقسيم نمود. 

1-	تجاوز	خشم	محور:	علت اصلی اين نوع تجاوز، تخليه خشم و ناراحتی است تا ارضای 
تمايالت جنسی. متجاوزان خشمگين از حجم بسيار بااليی از خشونت عليه بزه ديدگان استفاده 

می كنند. گروث معتقد است كه حدود 40٪ از تجاوزها و متجاوزين در اين دسته جای می گيرند. 
2-	تجاوز	قدرت	محور:	در اين نوع تجاوز، بزهکار خواهان استيالی جنسی بر بزه ديده خويش 
است. به عبارت بهتر، هدف اصلی تجاوز به دست آوردن سلطه جنسی بر قربانی است. در اين 
نوع نيز ارضای تمايالت جنسی مسئله اصلی نيست. گروث 55٪ از تجاوزها را در اين گروه جای 

می دهد. 
3-	تجاوز	ساديستی:	در اين نوع تجاوز، دو مولفه خشونت و تمايالت جنسی در كنار هم قرار 
دارند، به اين معنا كه متجاوز بزه ديده را شبيه كسی می پنداردكه از او تنفر دارد. از اين رو با ارتکاب 
تجاوز و شکنجه وی از خشم خود فرو می كاهد و در همان حال از انجام اين عمل، لذت جنسی 

می برد، تنها 5٪ از متجاوزين در اين طبقه قرار دارند. 5
در اين جا به حادثه ای كه در تير1376 در خانه ای در جزيره كيش افتاد اشاره می كنيم زنی به نام 
افسانه مردی را كه دوست شوهرش بود با ضربات كارد ميوه خوری به قتل رساند زن در دادگاه 
اعالم كرد كه مقتول قصد داشت به او تجاوز كند و با نقشه قبلی شوهرش را به بهانه ای به تهران 
فرستاده بود، دادگاه اظهار كرده بود: رفتار متهمه بر اساس دفاع از حيثيت و دفع تجاوز صورت 
نگرفته زيرا دفاع بايد متناسب با حمله باشد و شخصی كه خود را در معرض تجاوز قرار می دهد 
نمی تواند مدعی به اقدام به دفاع مشروع شود! )فروزان فر: 62(. اين نوع اظهار نظر نشات گرفته از 
يک ديدگاه كليشه ای است. با توجه به اين كه گاهی ديده شده افرادي مسلح به ميهماني ها حمله كرده 
و عده اي را كشته اند يا اموال آن ها را به سرقت برده اند اما به اين شکل كه عده اي جوان و ميانسال 
با هماهنگي وارد يک محوطه اي بشوند، مردان را دستگير كنند و به زنان تجاوز كنند، )به عنوان 
مثال از تجاوزات دسته جمعی می توان به حادثه خمينی شهر، باغ خرمالوی كرج، باند كفتار اشاره 
كرد( نشان دهنده جراتي است كه بزهکاران در كشور ما پيدا كرده اند و به اين علت است كه سياست 
كيفري ما در برخورد با بزهکاران موفق نبوده و عوامل ارتکاب اين اعمال را بايد در مشکالت 
اقتصادي، فرهنگي، روحي و رواني جست وجو كرد. وقوع تجاوز به عنف، آن هم به اشکالي كه 
اخيرا مشاهده مي كنيم، در كشوري كه اعتقادات ديني و مذهبي در آن از ديرباز وجود داشته نشان 
مي دهد كه بزهکاران ما مرزهاي عرفي بزهکاري را درنورديده اند و از هيچ مجازاتي واهمه ندارند 

5. برای مطالعه بيش تر به مقاله چلبی ارژنگ؛ عنوان تحليل حقوقی جرم شناختی تجاوز به عنف، فصل نامه آموزه های حقوق كيفری 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شماره 2 رجوع شود. 
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)با اقتباس از صحبت های نجفی توانا؛ ايسنا 29 /1390/3(

3-	اصول	دادرسی	تجاوز	به	عنف	
1-3	مرجع	صالح	برای	رسيدگی:	

1-1-3	در	قانون	مجازات	عمومی	1352	
با توجه به اين كه قانون گذار عنوان فصل پنجم را به جنحه و جنايات بر ضد عفت و اخالق عمومی 
و تکاليف خانوادگی قرار داده است طبق ماده )7( قانون مجازات عمومی مشخص و معرف هر 
جرمی از حيث جنايت و جنحه وخالف مجازاتی است كه مقنن برای آن مقرر داشته است، مطابق 
ماده )8( آن قانون مجازات جنايت عبارت است از: اعدام، حبس مؤبد با اعمال شاقه، حبس موقت 
با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعيد و محروميت از حقوق اجتماعی. طبق ماده )9( قانون مزبور 
مجازات جنحه مهم عبارت است از: حبس تأديبی بيش از يک ماه، اقامت اجباری در نقطه يا نقاط 
معين يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين، محروميت از بعضی حقوق اجتماعی، غرامت 
در صورتی كه مجازات اصلی باشد لذا با توجه به ميزان مجازات مقرر در مواد 207، 208، 208 
مکرر و 209 رسيدگی به جرائم هتک ناموس و اعمال منافی عفت در دادگاه جنايی خواهد بود و 
هم چنين تحقيقات و جمع آوری داليل له و عيله متهم و صدور كيفر خواست براساس تبصره 3 
ماده 40 قانون تسريع دادرسی و اصالح قسمتی از قوانين آيين دادرسی كيفری و كيفر عمومی به 

عهده بازپرس بوده است. 
2-1-3	در	قانون	مجازات	اسالمی	1361	

در تاريخ 6/ 6 /1361 شاهد اصالح موادی از آيين دادرسی كيفری هستيم كه ماده 198 بيان می دارد: 
دادگاه های كيفری 1 به جرم های زير رسيدگی می نمايد:

 الف - جرمی كه كيفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد. 
ب - جرمی كه كيفر آن قطع يا نقص عضو باشد. 

ج - جرمی كه كيفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و باالتر باشد. 
 د - جرمی كه كيفر آن معادل 200 هزار تومان و باالتر و يا معادل دو پنجم اموال

مجرم و باالتر باشد. 
ماده 217 - رسيدگی به جرم هايی كه مجازاتش غير كيفرهای مذكور در ماده 198 وتبصره های 
آن باشد به عهده دادگاه كيفری 2 می باشد همچنين رسيدگی به كليه اعمال خالفی و تخلفات از قبيل 
عدم رعايت مقررات و نظامات مربوط به شهرداری، پليس) شهربانی( بهداری، بهداشت، ترافيک 
) اعم از مقررات راهنمايی و رانندگی، حمل و نقل بار و مسافر(، ولگردی، تکدی، فحاشی و امثال 

آن با دادگاه كيفری 2 می باشد. 
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لذا چون زنای به عنف از اقسام زنا شمرده می شود به بررسی چگونگی رسيدگی به جرم زنا 
می پردازم تا مرجع رسيدگی به زنای به عنف نيز مشخص گردد؛ رسيدگی به جرم زنای محصن 
در صالحيت دادگاه كيفری 1 و رسيدگی به جرم زنای غير محصن در صالحيت دادگاه كيفری 
از آن ها زنای محصنه  اتهام زنا دستگير شوند و جرم يکی  به  2 می باشد لکن اگر مرد و زنی 
به  رأی شماره: 549-1369. 12. 21 وحدت رويه  با توجه  باشد  و ديگری زنای غير محصنه 
هيأت عمومی ديوان عالی كشور جرمی كه تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است 
و چنان چه رسيدگی به اتهام يکی از متهمان در صالحيت دادگاه كيفری يک باشد رسيدگی به 
اتهام متهم ديگر هم بالمالزمه و به مستفاد از تبصره يک ماده 7 قانون تشکيل دادگاه های كيفری 
يک و دو و شعب ديوان عالی كشور مصوب خرداد ماه 1368 در صالحيت دادگاه مزبور خواهد 
بود لکن سؤال كه مطرح می شود آيا هم چنان دادسرا وظيفه تحقيقات و جمع آوری داليل له و 
عليه متهم و صدور كيفر خواست را بر عهده دارد؟با توجه به ماده 224 قانون حدود و قصاص 
1361 كه بيان می داشت: در جرائم مهم الزم است قبل از محاكمه تحقيقات مقدماتی و بازپرسی 
به عمل آيد در ساير موارد و همچنين در موردی كه با شکايت  مستقيم مدعی خصوصی تعقيب 
و محاكمه انجام می شود دادگاه كيفری نظر به اوضاع و احوال قضيه می تواند بدون تحقيقات 
مقدماتی و بازپرسی شروع به محاكمه نمايد و هم چنين با توجه به موجب بخشنامه رسيدگی به 
جرايم خالف عفت و اخالق عمومی بـدون كيفر خواست و تحقيقات مقدماتی مگر در موارد 
خاص  بخشنامه به كليه دادگاه های كيفری يک و دو و ضابطين دادگستری سراسر كشور نظر به 
اين كه به موجب  بند 2 و 3 ماده 219 قانون اصالح موادی از قانون آيين  دادرسی كيفری مصّوب 
1361. 6. 6 كميسيون امور قضايی مجلس شورای اسالمی  در مورد جرايم مشهود و اعالم و اخبار 
ضابطين دادگستری ، دادگاه كيفری مستقيمًا و بدون صدور كيفرخواست و تحقيقات مقدماتی و 
بازپرسی  بازپرسی رسيدگی می نمايد و به موجب ماده 224 همين قانون ، تحقيقات مقدماتی و 
تنها در جرايم مهم ّ الزامی است و منظور از جرايم مهم ّ آن دسته از جرايمی است كه  صرفًا در 
صالحيت دادگاه كيفری يک و منطبق با موارد مندرج در ماده 198 قانون مذكور است ؛لذا به نظر 
می رسد تحقيقات و رسيدگی و صدور حکم در خصوص زنای غير محصن در صالحيت دادگاه 
كيفری 2 بوده و اگر زنای محصن و غير محصن از جرائم مشهود بود يا مدعی خصوصی ابتداً 
شکايت خود را در دادگاه كيفری مطرح نموده بود دادگاه خود مستقيمًا رسيدگی می كرده است؛ 
اگر زنای محصن از جرائم مشهود نبوده و مدعی خصوصی ابتداً شکايت خود را در دادگاه كيفری 
مطرح نمی نمود تحقيقات توسط دادسرا انجام می گرفت البته تا تاريخ1362/2/11 زيرا در اين 
تاريخ  قانون حدود صالحيت دادسراها و دادگاه های انقالب تصويب شد كه طی ماده واحده ای 

بيان می دارد:
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 ماده واحده - دادسراها و دادگاه های انقالب بخشی از دادگستری جمهوری اسالمی ايران است 
و زير نظر شورای عالی قضايی اداره می شوند و صالحيت آن عبارت است از رسيدگی به:

1 - كليه جرائم عليه امنيت خارجی و داخلی و محاربه يا افساد فی االرض
2 - سوء قصد به مقامات سياسی

3 - كليه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق
4 - قتل و كشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکيم رژيم پهلوی و سركوب مبارزات مردم

ايران به آمريت و مباشرت
5 - غارت بيت المال

6 - گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی
 تبصره - كليه قوانين و مقرراتی كه با اين قانون مخالف باشد از تاريخ الزم االجراشدن اين قانون 
ملغی استچنان چه مالحظه می شود با تصويب قانون فوق تحقيقات راجع به انواع زنا از صالحيت 
دادسرا خارج گشت؛ لذا به نظر می رسد جرائم مربوط به زنا مستقيماً در دادگاه های كيفری مربوطه 
رسيدگی می شده است قابل ذكر است كه نهاد دادسرا به طور كلی در سال 1373 حذف شد و 
دادگاه های عمومی و انقالب به منظور رسيدگی و حل وفصل كليه دعاوی و مراجعه مستقيم به 
قاضی و ايجاد مرجع قضايی واحد، دادگاه هايی با صالحيت عام تشکيل شد، دادگاه عمومی در هر 
حوزه قضايی رسيدگی به كليه امور مدنی و جزايی و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلی بر عهده 
دارد )ماده 1 و 2 قانون فوق( لذا دادگاه های كيفری 1 و 2 نيز به تبع حذف شدند و رسيدگی جرم 

زنا داخل در صالحيت دادگاه های عمومی شد. 
3-1-3	در	قانون	مجازات	اسالمی	1375	

چنان كه پيشتر اشاره شد با تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب رسيدگی به جرم زنا داخل در 
صالحيت دادگاه های عمومی شد با تصويب آيين دادرسی كيفری 1378، تبصره ماده 43 بيان كرد: 
تحقيق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی كه جرم مشهود باشد يا دارای شاكی 
خصوصی باشد كه در مورد اخير توسط قاضی دادگاه انجام می گيرد با توجه به متن ماده 43 می توان 
گفت كه اگر جرائم منافی عفت به نحو علن باشد ضابطين دادگستری اجازه تحقيق دارند )نهاد 

دادسرا حذف شده است(. 
با احيای دادسرا در سال 1381، تبصره 1 ماده 20 قانون اصالح تشکيل دادگاه های عمومی و 
انقالب بيان می دارد: رسيدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آن ها قصاص عضو يا قصاص نفس يا 
اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و... ابتداً در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد 
و در اين مورد دادگاه مذكور دادگاه كيفری استان ناميده می شود لذا زنای به عنف نيز كه مجازات 
اعدام دارد ابتداً در دادگاه كيفری استان مطرح می شود و طبق تبصره ماده43 آيين دادرسی كيفری 
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1378 تحقيقات در خصوص اعمال منافی عفت ممنوع است كه شرحش گذشت. 
از تاريخ 15/ 4/ 1373 تا 28/ 1381/7دادگاه های عمومی با لحاظ قلمرو محلی صالحيت 
رسيدگی به زنای به عنف را داشتند كه از 28/ 1381/7 دادگاه كيفری استان صالحيت رسيدگی 
به جرم مذكور را يافت؛ پرونده های در خصوص زنا و لواط در تبصره 3 ماده 3 قانون تشکيل 
دادگاه های عمومی و انقالب 1381 در دادگاه های كيفری استان مطرح می شود البته شاكی می تواند 
به دادسرا شکايت نمايد و دادستان اگر جرم را مشمول تبصره فوق بداند پرونده را بدون انجام 
تحقيقات به دادگاه مربوطه ارسال می كند با توجه به آن چه گذشت تجاوز به عنف از اقسام زنا 
محسوب می شود لذا دادگاه كيفری استان صالح است ولی به دليل بعد مسافت وكندی تشکيل 
دادگاه كيفری با 5 تا قاضی تحقيقات كند می باشد كه به امحای آثار جرم می انجامد؛ با توجه به 
اين مسئله رييس قوه قضاييه طی بخش نامه ای به شماره 1/84/525مورخ 84/1/21 مقرر گردانيد 
برای مدت 3 سال داداگاه كيفری استان در شهر محل وقوع جرم تشکيل شود و بدين جهت 
با حضور  شهرستان  هر  ارشد  قضات  از  نفر   3 كافی  بررسی های  با  استان  دادگستری  روسای 
البته اين  دادستان محل يا نماينده وی به موارد مطروح رسيدگی و رای مقتضی صادر نمايند، 
بخش نامه جهت حفظ حقوق متهم است ولی تا حدی مشکل قربانی را نيز از جهت بعد مسافت 

و امحای آثار جرم برطرف نموده است. )فرجی ها وآذری؛ 1388: 297(
4-1-3	در	قانون	مجازات	اسالمی	1392	

از زمان احيای دادسرا )1381(تا به امروز بنا بر تبصره 1 ماده 20 قانون اصالح تشکيل دادگاه های 
عمومی و انقالب، رسيدگی به زنای به عنف به دليل داشتن مجازات اعدام در صالحيت دادگاه 
كيفری استان است. در ماده 241 قانون مجازات اسالمی در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر 
وقوع جرايم و انکار متهم هر گونه تحقيق ممنوع است؛ موارد احتمال ارتکاب با عنف، اكراه، 
آزار، ربايش يا اغفال يا مواردی كه به موجب اين قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول 
اين حکم مستثنی است؛ ولی چنان چه مشاهده می شود به ارگان و نهاد تحقيق اشاره ای نشده و 
هم چنين به دادگاه رسيدگی كننده اشاره ای نشده است لذا هر گونه رسيدگی طبق تبصره 1 ماده 
20 قانون اصالح تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب در صالحيت دادگاه كيفری استان است. 

4-	ادله	رسيدگی	
1-1-4در	قانون	مجازات	عمومی	1352

بر اساس ماده 40 قانون تسريع دادرسی و اصالح قسمتی از قوانين آيين دادرسی كيفری: اگر 
جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات الزم را برای حفظ و 
جمع آوری دالئل و آثار جرم به عمل می آورد،  در امور جنحه به طور كلی تحقيقات مقدماتی به 
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وسيله ضابطين دادگستری تحت نظارت و تعليمات دادستان انجام می شود و در ماده 40 مکرر 
می گويد: در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نمايد و اين اقرار حسب محتويات 
پرونده مقرون به واقع باشد و در ماده 125 آيين دادرسی كيفری بيان می كند: بازپرس ابتدا هويت 
و مشخصات متهم را دقيقًا ) اسم - اسم پدر - شهرت - فاميل - سن - شغل - عيال و اوالد و 
تابعيت( سوأل نموده متذكر می شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و داليل 
آن را صريحًا به متهم تفهيم می كند و آن گاه شروع به تحقيق می نمايد؛ همه اين مواد و آن چه از 
آيين دادرسی و ملحقات به آن مستفاد می شود داللت بر اين دارند كه قانون گذار اقرار، شهادت، 
معاينه محل، تحقيقات محلی، نظريه پزشکی و هر آن چه قاضی را به وقوع جرم و انتساب جرم 

به متهم راهنمايی كند را از ادله اثبات جرم محسوب كرده است. 
2-1-4در	قانون	مجازات	اسالمی	1361

در بند دال ماده 89 زنای به عنف از اقسام زنا محسوب شده لذا ادله اثبات زنا داخل در ادله اثبات 
زنای به عنف می شود كه از ماده 85 تا 98 قانون فوق به شرايط شهود و ارائه شهادت و اقرار و 
شرايط آن می پردازد بدون اين كه صحبتی از علم قاضی، تحقيقات محلی و... به ميان آورد و با 
توجه به بخشنامه يوسف صانعی از طرف شورای عالی قضايی: استفاده از راه های علمی كشف 
جرم در رسيدگی های كيفری  بخشنامه به كليه دادسراها و دادگاه های كيفری سراسر كشور، به 
طوری كه از بازرسی كل كشور اطالع داده اند در برخی از مراجع كيفری به داليل علمی نظير 
پزشکی قانونی و انگشت نگاری و غيره برای تحقيق دركشف جرم و اثبات آن توجه  نمی شود و 
از اين رهگذر به صاحبان حقوق ، زيان وارد شده موجب نارضايی و شکايت آنان شده است؛لذا 
لزومًا متذكر می گردد كه هرچند دربرخی جرايم ، طريق اثبات دعوی در قانون ذكرشده لکن چون 
اين امر از باب طريقت وحصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع  و يقين از هيچ 
نوع تحقيقی كه علم را تحصيل كند منع نگرديده ، مقتضی است در رسيدگی ها استفاده از طريق 
علمی كشف جرم را مورد غفلت قرار ندهند و از وسايلی كه دانش بشری در اين  زمينه فراهم 
نموده است استفاد نمايند چنان چه مالحظه می شود در اين بخش نامه به راه های كشف جرم از 

طريق ر وش های علمی اشاره شده نه اثبات جرم. 
3-1-4در	قانون	مجازات	اسالمی	1375

در بند دال ماده 82 زنای به عنف از اقسام زنا محسوب شده لذا ادله اثبات زنا داخل در ادله اثبات 
زنای به عنف می شود كه از ماده 68 تا 81 قانون فوق به راه های ثبوت زنا می پردازد و به شرايط 
شهود و ارائه شهادت و اقرار و شرايط آن می پردازد بدون اين كه صحبتی از علم قاضی، تحقيقات 

محلی و... به ميان آورد. 
4-1-4در	قانون	مجازات	اسالمی	1392
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در بند ت ماده 224 زنای به عنف از اقسام زنا محسوب شده وقانون گذار در ماده 160 ادله اثبات 
جرم را عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی می داند نظر به 

اين كه علم قاضی از ادله اثبات محسوب شده است.

5-	مجازات	ها	
1-1-5	در	قانون	مجازات	عمومی	1352

ماده 207 ميزان مجازات هتک ناموس به عنف را حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال ذكر كرده 
كه با وجود شرايط ذكر شده در هر بند، مرتکب به حداكثر مجازات محکوم می شود، در قسمت 
ب هتک ناموس بدون عنف زنی كه بيش تر از 15 سال دارد ولی به سن 18 نرسيده به حبس با 
اعمال شاقه از 3 تا 7 سال محکوم می شود و در صورت علل مشدد به حداكثر مجازات می رسد و 
در قسمت ج مجازات هتک ناموس محارم 10 تا 15 سال است؛ ماده 208 ميزان مجازات ارتکاب 
اعمال منافی عفت به عنف را حبس از 6 ماه تا 3 سال ذكر كرده است، ميزان مجازات ازاله بکارت 
حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال است، در قسمت ب ماده فوق ميزان مجازات ارتکاب اعمال 
منافی عفت با طفلی كه بيش تر از 15 سال دارد ولی به سن 18 نرسيده بدون عنف حبس از 6 ماه 
تا 2 سال است، ماده 208 مکرر ميزان مجازات ازاله بکارت كه با مواد قبل منطبق نباشد حبس از 
1 تا 2 سال است، ماده 209 ربودن و... برای عمل منافی عفت 2 تا 5 سال و در قسمت ب توسط 
ديگری بربايد به حبس از 1 تا 3 سال محکوم می شود در قسمت ج ربودن با رضايت زنی كه 15 
سال بيش تردارد ولی به 18 سال نرسيده به حبس از 1 تا 3 سال محکوم می شود و اگر كمتر از 15 

سال باشد به 2 تا 5 سال حبس محکوم می شود. 
2-1-5در	قانون	مجازات	اسالمی	1361

در خصوص زنای به عنف )تجاوز به عنف( بند دال ماده 89 مجازات اعدام را پيش بينی كرده و در 
خصوص سوء استفاده جنسی ماده 101حاكم است. 
3-1-5در	قانون	مجازات	اسالمی	1375	

بند دال ماده 82 مجازات اعدام را برای زانی اكراه كننده مقرر نموده است و در خصوص سوء 
استفاده جنسی كه به حد زنا نرسد ماده 637 را پيش بينی كرده كه شالق تا نود و نه ضربه می باشد. 

4-1-5در	قانون	مجازات	اسالمی	1392
بند ت ماده 224 مجازات زنای به عنف را اعدام می داند و طبق تبصره 2 ماده فوق هر آن چه در حکم 
تجاوز به عنف است نيز مجازات اعدام را پيش بينی كرده است ودر خصوص سوء استفاده جنسی 
كه به حد زنا نرسد ماده 637 )فصل تعزيرات(را پيش بينی كرده كه شالق تا نود و نه ضربه می باشد. 
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6-	ارائه	پيشنهادات	
1-1-6	تعريف	تجاوز	به	عنف	و	سوء	استفاده	جنسی	

در تعريف تجاوز به عنف بايد گفت تعريف مناسب و خالی از ابهام از رضايت و موارد فقدان 
رضايت می تواند به خلق تئوری مناسب بينجامد كه همه دعاوی را شامل شود البته تحقيقات انجام 
شده در همه نظام های حقوقی نشان می دهد هر زنی كه بخواهد ثابت كند كه بدون رضايت و تمايل 
قربانی اين عمل انجام شده با مشکالت بسياری روبرو می شود مگر اين كه ثابت كند آسيب های 
جدی از اين عمل ديده است از اين رو شماری از نظام های حقوقی برای تغيير دادن ماهيت جرم 
به دور از رضايت قربانی تالش می كنند. از جمله آن نظام ها، قانون رفتار جنسی كيفری ميشيگان 
را می توان نام برد كه رضايت را به عنوان يکی از عناصر جرم ناديده گرفته و بر رفتار مجرم تمركز 

يافته است )اردبيلی؛ بی تا: 140(.
به نظر می رسد تجاوز به عنف برقراری رابطه جنسی مردی )به معنای دخول آلت مردانه( با 
زنی بدون رضايت و يا از طريق واژينال يا مقعدی يا دهانی است و هم چنين برقراری رابطه جنسی 
مردی )به معنای دخول آلت مردانه( با مردی از طريق مقعدی يا دهانی است و الزم به ذكر است 
اگر اوضاع و احوال مجنی عليه، رفتار مرتکب و آسيب هايی كه به مجنی عليه وارد شده حاكی از 

عدم رضايت مجنی عليه باشد رابطه فوق بدون رضايت مجنی عليه رخ داده است. 
سوء استفاده جنسی عبارت از اين است كه مردی بدون رضايت زن يا مردی البته بدون دخول 
آلت مردانه اقدام به اعمالی نظير تفخيذ، مالمسه، تقبيل، مضاجعت و... نمايد و هم چنين بدون 
رضايت زن يا مرد اقدام به گرفتن عکس های پورنوگرافی يا برقراری سکس تلفنی، اينترنتی و... 

نمايد. 
2-1-6	ارائه	مواد	قانونی	پيشنهادی

با توجه به تمامی صحبت هايی كه در تعريف تجاوز به عنف گذشت به عنوان عنصر قانونی پيشنهاد 
می شود: 

1( هر گاه مردی كه 18 سال تمام دارد با افراد باالی 16 سال تمام اعم از زن و مرد بدون رضايت 
آن ها رابطه جنسی )به معنای دخول آلت مردانه( از طريق واژينال يا مقعدی يا دهانی برقرار نمايد 
و اگر اين عمل همراه با خشونت جنسی باشد حداقل مجازات مرتکب دو سوم حداكثر مجازات 

تعيين شده خواهد بود. 
الف( حکم به تجاوز به عنف داده خواهد شد اگر اوضاع و احوال مجنی عليه، رفتار مرتکب و 
آسيب هايی كه به مجنی عليه وارد شده حاكی از عدم رضايت مجنی عليه باشد به عبارت دقيق تر 

رابطه فوق بدون رضايت مجنی عليه رخ داده است. 
ب( رضايت افراد پايين تر از 13 سال به برقراری رابطه جنسی با هر كس فاقد وجاهت قانونی 
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می باشد و مجازات مرتکب حبس ابد يا اعدام می باشد. 
ت( افراد 13 تا 16 سال، هرگز به انجام رابطه جنسی با اشخاص باالتر از 18 سال تمام راضی 
فرض نمی شوند لذا در صورتی كه سن مرتکب كمتر از 18 سال تمام باشد به حبس از 3 تا 10 سال 
محکوم خواهد شد در صورت اقتضاء قاضی می تواند مرتکب را به كانون اصالح و تربيت جهت 
سپری كردن مدت مجازاتش بفرستد)با رعايت محدوديت سنی به عبارت ديگر به توجه به سن 
مرتکب در حکم اشاره نمايد از سال الف تا ب در كانون و مابقی در زندان عمومی( و اگر مرتکب 

باالی 18 سال تمام سن دارد مجازات مرتکب طبق بندهای ذيل خواهد بود: 
ث( هر گاه مرتکب، مجنی عليه را با نقشه قبلی بربايد و بدون رضايت وی اقدام به برقراری 

رابطه جنسی انچه در ماده 1 گفته شد بنمايد به حبس ابد يا اعدام محکوم خواهد شد. 
ج( هر كس از طريق تهديد مجنی عليه به جان و ناموس خود و خانواده اش )خانواده عبارت 
است از پدر و مادر و خواهر و برادر و اوالد آن ها و هم چنين همسر و اوالدشان و اوالد اوالد( 
اقدام به برقراری رابطه جنسی آن چه در ماده 1 گفته شد بنمايد به مجازات حداقل 30 سال حبس 

و حداكثر حبس ابد محکوم خواهد شد 
ح( هر كس از طريق فريب مجنی عليه، رضايت وی را به رابطه جنسی آن چه در ماده 1 آمده 

است جلب نمايد به مجازات 10 سال حبس تا 40 سال محکوم خواهد شد. 
خ( هر كس برای برقراری رابطه جنسی آن چه در ماده 1 ذكر شد به مجنی عليه مشروبات الکلی، 
داروهای روانگردان، خواب آور بخوراند يا مجنی عليه را بی هوش نمايد به مجازات حداقل 20 سال 

حبس وحد اكثر حبس ابد محکوم خواهد شد. 
د( هر كس با فردی كه مست، بی هوش يا خواب است يا حال خود را نمی فهمد رابطه جنسی 

آن چه در ماده 1 آمده است برقرار نمايد به حبس ابد يا اعدام محکوم خواهد شد. 
ذ( هر كس به نحو قهر و غلبه وارد ملکی گردد و با فردی از ساكنين ملک رابطه جنسی آن چه 
در ماده 1 ذكر شد برقرار نمايد چنان چه سالح گرم يا سرد همراه داشته باشد به حبس ابد يا اعدام 

محکوم خواهد شد و اال به مجازات 30 سال حبس و حداكثر حبس ابد محکوم خواهد شد. 
ر( هر كس فردی را برای ارتکاب رابطه جنسی با شخص ثالثی اجبار يا تهديد نمايد و ثالث نيز 
از اين موضوع مطلع باشد و اقدام به رابطه جنسی آن چه در ماده 1 گفته شد نمايد فرد اجبار كننده 
يا تهديد كننده و مرتکب به مجازات حداقل 35 سال حبس و حداكثر حبس ابد محکوم خواهد شد 

اگر مرتکب بی اطالع باشد اجباركننده يا تهديد كننده به مجازات فوق محکوم خواهد شد. 
ز( هر گاه چند نفر به صورت دسته جمعی به فرد يا افرادی تجاوز نمايند )ايجاد رابطه جنسی 

طبق آن چه در ماده 1 آمده است( همگی به مجازات حبس ابد يا اعدام محکوم خواهند شد. 
س( هر گاه كسی با افرادی كه معلول ذهنی هستند يا معلول جسمی كه توان حركت و مخالفت 
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ندارند و هم چنين با كسانی كه مختل المشاعر هستند اعم از ديوانگان، مبتاليان به بيماری های روانی 
نظير اسکيزوفرنی و... رابطه جنسی آن چه در ماده 1 ذكر شد بنمايد به حبس از 15 سال تا 35 

محکوم خواهد شد 
ش(هر گاه مجنی عليه بعد از شکايت اعم از مرحله رسيدگی يا مرحله صدور حکم يا بعد از 
صدور حکم، نسبت به متهم يا محکوم گذشت نمايد و از اوضاع و احوال چنان استنباط شود كه 
متهم يا محکوم عليه يا كسان وی، مجنی عليه يا خانواده اش را تهديد می نمايند كه از متهم يا محکوم 
گذشت نمايد به ميزان مجازات متهم يا محکوم يک سوم مجازات مقرر نيز به عنوان تشديد اضافه 
خواهد شد و در غير اين صورت يعنی شاكی به اختيار خود رضايت دهد يا به نحوی مثل گرفتن 
وجه، ملک و.. از متهم يا محکوم، رضايتش جلب شود متهم يا محکوم به كمتر از 3 سال حبس 

محکوم نخواهد شد. 
ص(اگر مرتکب جرائم فوق از محارم نسبی و سببی مجنی عليه باشد يا سمت معلمی، قيموميت، 
پرستار، وكالت نسبت به مجنی عليه داشته باشد يا به هر نحو مجنی عليه در اختيار يا نفوذ او باشد 

به دو سوم حداكثر مجازات مقرر به عنوان حداقل مجازات محکوم می شود. 
ض( در هر صورت حکم به جبران خسارات معنوی، جسمی و حيثيتی داده خواهد شد مگر 
در خصوص مجنی عليهی كه به فساد اخالقی شهرت دارد حکم به جبران خسارت حيثيتی داده 

نخواهد شد. 
ط( معاونت در ارتکاب آن چه در ماده 1آمده و معاونت درارتکاب آن چه در بند های ث، ج، ح، 

خ، د، ذ، ر، ز و س حداقل مجازات تعيين شده می باشد. 
ظ( شروع به جرم در آن چه ماده 1 بيان كرده و معاونت درارتکاب آن چه در بند های ث، ج، ح، 

خ، د، ذ، ر، ز و س مقرر شده 5 تا 15 سال حبس می باشد
2( )سوء استفاده جنسی(: هر گاه مردی كه 18 سال تمام دارد با افراد باالی 16 سال تمام اعم 
از زن و مرد بدون رضايت آن ها عمل جنسی غير از آن چه در ماده 1 ذكر شد انجام دهد به عنوان 
مثال عمل تفخيذ يا مضاجعت يا مالمسه و تقبيل و... به مجازات های مقرر در بندهای ذيل محکوم 
خواهد شد حداكثر مجازات در صورتی اعمال خواهد شد 1( عمل مرتکب همراه با خشونت 
جنسی باشد 2( مجنی عليه آسيب جدی اعم از روانی، جسمی و آسيب حيثيتی ديده باشد تعيين 
ميزان آسيب روانی و جسمی به عهده روانپزشک حاذق يا روان شناس حاذق و پزشک متخصص 
معتمد می باشد و در خصوص آسيب حيثيتی دادگاه با لحاظ شان خانواده و موقعيت خود مجنی عليه 

تصميم مقتضی خواهد گرفت. 
اگر اوضاع و احوال مجنی عليه، رفتار  استفاده جنسی داده خواهد شد  به سوء  الف( حکم 
مرتکب و آسيب هايی كه به مجنی عليه وارد شده حاكی از عدم رضايت مجنی عليه باشد به عبارتی 
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رابطه فوق بدون رضايت مجنی عليه رخ داده است. 
ب( رضايت افراد پايين تر از 13 سال به برقراری رابطه جنسی با هر كس فاقد وجاهت قانونی 

می باشد و مجازات مرتکب از 5 سال حبس تا 35 سال خواهد بود 
ت( افراد 13 تا 16 سال، هرگز به انجام رابطه جنسی با اشخاص باالتر از 18 سال تمام راضی 
فرض نمی شوند لذا در صورتی كه سن مرتکب كمتر از 18 سال تمام باشد به حبس از 3 تا 6 سال 
محکوم خواهد شد در صورت اقتضاء قاضی می تواند مرتکب را به كانون اصالح و تربيت جهت 
سپری كردن مدت مجازاتش بفرستد)با رعايت محدوديت سنی به عبارت ديگر به توجه به سن 
مرتکب در حکم اشاره نمايد از سال الف تا ب در كانون و مابقی در زندان عمومی( و اگر مرتکب 

باالی 18 سال تمام سن دارد به مجازات مقرر در بندهای ذيل محکوم می شود:
ث( هر گاه مرتکب، مجنی عليه را با نقشه قبلی بربايد و بدون رضايت وی اقدام به برقراری 

رابطه جنسی انچه در ماده 2 گفته شد بنمايد به 10 سال تا 30 سال حبس محکوم خواهد شد. 
ج( هر كس از طريق تهديد مجنی عليه به جان و ناموس خود و خانواده اش )خانواده عبارت است 
از پدر و مادر و خواهر و برادر و اوالد آن ها و هم چنين همسر و اوالدشان و اوالد اوالد( اقدام به 
برقراری رابطه جنسی آن چه در ماده 2 گفته شد بنمايد به مجازات 5 سال تا 25 سال محکوم خواهد 

شد 
ح( هر كس از طريق فريب مجنی عليه، رضايت وی را به رابطه جنسی آن چه در ماده 2 آمده است 

جلب نمايد به مجازات به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد. 
خ( هر كس برای برقراری رابطه جنسی آن چه در ماده 2 ذكر شد به مجنی عليه مشروبات الکلی، 
دارورهای روانگردان، خواب آور بخوراند يا مجنی عليه را بی هوش نمايد به مجازات 5 تا 15 سال 

حبس محکوم خواهد شد. 
د( هر كس با فردی كه مست، بی هوش يا خواب است يا حال خود را نمی فهمد رابطه جنسی 

آن چه در ماده 2 آمده است برقرار نمايد به 5 تا 20 سال حبس محکوم خواهد شد. 
ذ( هر كس به نحو قهر و غلبه وارد ملکی گردد و با فردی از ساكنين ملک رابطه جنسی آن چه 
در ماده 2 ذكر شد برقرار نمايد چنان چه سالح گرم يا سرد همراه داشته باشد به 10 تا 25سال حبس 

محکوم خواهد شد و اال به مجازات 5 تا 10 سال حبس محکوم خواهد شد. 
ر( هر كس فردی را برای ارتکاب رابطه جنسی با شخص ثالثی اجبار يا تهديد نمايدو ثالث نيز 
از اين موضوع مطلع باشد و اقدام به رابطه جنسی آن چه در ماده 2 گفته شد نمايد فرد اجبار كننده يا 
تهديد كننده و مرتکب به مجازات 5 تا 20 سال حبس محکوم خواهند شد و اگر مرتکب بی اطالع 

باشد اجبار يا تهديد كننده به مجازات فوق محکوم خواهد شد. 
ز( هر گاه چند نفر به صورت دسته جمعی از فرد يا افرادی سوء استفاده جنسی نمايند )ايجاد رابطه 
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جنسی طبق آن چه در ماده 2 آمده است( همگی به مجازات 20 تا 35 سال حبس محکوم خواهند شد. 
س( هر كس بدون رضايت فردی با وی گفت و گوهای سکسی از طريق تلفن، اينترنت، نامه 

نويسی و.. نمايد به حبس از 6 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد.
ش(هر گاه كسی با افرادی كه معلول ذهنی هستند يا معلول جسمی كه توان حركت و مخالفت 
ندارند و هم چنين با كسانی مختل المشاعر هستند اعم از ديوانگان، مبتاليان به بيماری های روانی نظير 
اسکيزوفرنی و... رابطه جنسی آن چه در ماده 2 ذكر شد بنمايد به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد 

شد. 
ص(هر گاه مجنی عليه بعد از شکايت اعم از مرحله رسيدگی يا مرحله صدور حکم يا بعد از 
صدور حکم، نسبت به متهم يا محکوم گذشت نمايد و از اوضاع و احوال چنان استنباط شود كه متهم 
يا محکوم يا كسان وی، مجنی عليه يا خانواده اش را تهديد می نمايند كه از متهم يا محکوم گذشت 
نمايد به ميزان مجازات متهم يا محکوم يک سوم مجازات مقرر نيز به عنوان تشديد اضافه خواهد شد 

و در غير اين صورت متهم يا محکوم به كمتر از 1 سال حبس محکوم نخواهد شد
ض( هر كس زن يا مرد ی را به گرفتن عکس پورنوگرافی تهديد، اجبار، اغفال نمايد يا از شرايط 
وی سوء استفاده نموده و مبادرت به گرفتن عکس های فوق نمايد به حبس از 2 تا 10 سال محکوم 

خواهد شد
ط( اگر مرتکب جرائم فوق از محارم نسبی و سببی مجنی عليه باشد يا سمت معلمی، قيموميت، 
پرستار، وكالت نسبت به مجنی عليه داشته باشد يا به هر نحو مجنی عليه در اختار يا نفوذ او باشد به 

دو سوم حداكثر مجازات مقرر به عنوان حداقل مجازات محکوم می شود. 
ظ(در هر صورت حکم به جبران خسارات معنوی، جسمی و حيثيتی داده خواهد شد مگر در 
خصوص مجنی عليهی كه به فساد اخالقی شهرت دارد حکم به جبران خسارت حيثيتی داده نخواهد 

شد. 
ع( معاونت در ارتکاب آن چه در ماده 2 آمده و معاونت در ارتکاب آن چه در بند های ث، ج، ح، 

خ، د، ذ، ر، ز، س و ش حداقل مجازات تعيين شده می باشد. 
غ( شروع به جرم در آن چه ماده 2 بيان كرده و معاونت در ارتکاب آن چه در بند های ث، ج، ح، 

خ، د، ذ، ر، ز، س و ش مقرر شده 1تا 5 سال حبس می باشد. 
منابع:
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دكتر	نورعلي	حقيقت	

سيده	الحيه	زاهدي

 مقایسه شرایط تشکيل شركت هاي تجاري در قوانين فعلي و الیحه جدید 
قانون تجارت91

-	استاديار	دانشگاه	آزاد	انزلي

-	دانش	آموخته	كارشناسي	ارشد	رشته	حقوق	خصوصي

اصول  اساس  بر  تجاري  معامالت 
حياتي و مفيد اعتبار و سرعت استوار 
قانون گذار  رو  اين  از  گرديده اند. 
براي تقويت هر  تمام توان خود را 
گرفته  به كار  اصول  اين  بيش تر  چه 
و  مهم  راهکارهاي  از  يکي  است. 
زمينه  اين  در  گرفته  انجام  اقدامات 
تشکيل  به  مربوط  مقررات  وضع 
شركت هاي تجاري است، كه حجم 
زيادي از قانون تجارت و اليحه به 
است.  يافته  اختصاص  مقررات  اين 
اين مقررات در قانون تجارت عمدتًا 
تساوي  اصل  اجراي  راستاي  در 
بستانکاران وضع شده اما در اليحه 
دادن  قرار  نظر  مد  بر  عالوه  جديد 
اين اصل رعايت منافع و غبطه اعتبار 
قانون  است.  شده  لحاظ  نيز  تاجر 
تجارت مصوب 1311 تنها يک آيين 
تجاري  شركت هاي  تشکيل  براي 
ارفاقي  قرارداد  و  گرفته  نظر  در 
تشکيل  حکم  صدور  به  منوط  را 
است.  دانسته  تجاري  شركت هاي 
مقررات  در  كه  حاليست  در  اين 

در  چند  هر  اليحه  شده  تقنين  تازه 
در  كه  متعددي  آيين هاي  خصوص 
بويژه  و  پيشرفته  كشورهاي  حقوق 
كشور فرانسه به رسميت شناخته شده 
مقرره اي به چشم نمي خورد واتفاق 

چندان مطلوبي واقع نشده است. 
قسمتي  اصالح  اليحه  ترديد  بدون 
قانون تجارت 1347با قدمت 44  از 
ساله اش با واقعيت هاي اقتصاد نوين، 
فضاي كسب و كار، تجارت داخلي و 
خارجي موجود سازگار نبوده و پاسخ 
گوي نيازهاي رو به رشد دنياي كنوني 
و روابط تجاري حاكم بر آن نيست 
و درچنين فضايي ضرورت اصالح 
قانون و نياز به قانون جديد منطبق با 
فضاي فعلي بيش ازپيش خودنمايي 
ي  خاطراليحه  همين  به  مي كند. 
بر  مشتمل  تجارت  قانون  اصالح 
1261 ماده با هدف رفع كاستي هاي 
موجود، ارتقاي توان رقابت بنگاه هاي 
اقتصادي و فعاالن بخش خصوصي و 
تعامل با اقتصاد جهاني در جلسه ي 
مورخ 1390/10/6 كميسيون قضايي 

اسالمي  شوراي  مجلس  حقوقي  و 
اساسي  قانون   85 اصل  اساس  بر 
تصويب  ايران  اسالمي  جمهوري 
علني  ي  جلسه  در  مجلس  و  شد 
روز چهارشنبه مورخ 1391/23/1 با 
اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال 
موافقت نمود. دراين ميان با گسترش 
مسئوليت  و  جايگاه  تجاري،  روابط 
تجارتي  شركت هاي  در  مديران 
سرمايه به خصوص نوع متکامل آن 
كسي  بر  سهامي  شركت هاي  يعني 
پوشيده نيست. مديران براي اداره ي 
شركت نمايندگي و اختيارات عمومي 
اين نمايندگي و اختيارات  دارند كه 
آن ها را در مقام امين شركت قرار داده 
است. بديهي است كه بر اساس قواعد 
مسووليت مدني هر كس به ديگري 
جبران  را  آن  بايستي  برساند  زيان 
كند. لذا در اين مقاله صرفا مسئوليت 
كيفري مديران، مديرعامل و بازرسان 
را در شركتهاي سهامي ايران برپايه ي 
اليحه ي جديد قانون تجارت مرور 

مي كنيم. 

مقدمه
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2-تعريف	شركت	در	قلمرو	حقوق	تجارت
قانون تجارت ايران، تعريفي ازشركت تجاري ارائه نکرده و در واقع، در ماده 20 كه فصل اول از 
باب سوم قانون تجارت با آن آغاز مي شود، فقط به شمارش اقسام مختلف شركت تجاري پرداخته 
است. علت سکوت قانون گذار ايران اين است كه در قانون تجارت فرانسه كه الگوي قانون تجارت 
ما بوده است نيز شركت تجاري تعريف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجيه شدني 
است؛ زيرا قانون مدني اين كشور در ماده 1832 شركت را تعريف كرده است و قانون گذار فرانسه 
ضرورتي به تکرار آن در قانون تجارت نديده است؛ در حالي كه تقليد صرف قانون گذار ايران از 
قانون تجارت فرانسه خلئي قانوني ايجاد كرده است؛ چرا كه آن چه در قانون مدني ما در تعريف 
شركت آمده با حقيقت شركت در حقوق تجارت متفاوت است. در واقع، در حالي كه شركت در 
حقوق تجارت ما ريشه در حقوق اروپايي دارد، شركت در حقوق مدني، در درجه اول متکي بر 

موازين فقهي است. 1
در تعريف شركت تجاري، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ هاي متفاوتي داده اند. به عقيدة 
دكتر ستوده تهراني: »شركت تجارتي عبارت است از سازماني كه بين دو يا چند نفر تشکيل مي شود 
كه در آن هر يک سهمي به صورت نقد يا جنس يا كار خود در بين مي گذارند تا مبادرت به عمليات 
تجارتي نموده و منافع و زيان هاي حاصله را بين خود تقسيم كنند«. اين تعريف دو نقص عمده 
دارد كه هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و اليحه قانوني 1347 در مورد شركت هاي سهامي 

استنباط مي شود

3-عناصر	تشكيل	دهنده	شركت
تشکيل شركت، به عنوان يک عمل حقوقي، مستلزم همکاري دو يا چند شخص است. اين همکاري 
صرفاً زاييده قراردادي نيست كه طرفين آن را منعقد كرده اند، بلکه تابع مکانيسمي است كه قانون گذار 
بردن  كه  به هدفي خاص  براي رسيدن  را  فردي خود  تا سرمايه هاي  داده  قرار  اختيار شركا  در 
سوداست به سرمايه جمعي تبديل كنند. 2 در اين قسمت، ابتدا به بيان ضرورت همکاري دو يا چند 
نفر براي تشکيل شركت مي پردازيم و سپس ماهيت حقوقي اين قرارداد همکاري را بررسي مي كنيم. 

الف(	همكاري	دو	يا	چند	نفر
شركت بايد الاقل داراي دو عضو باشد و هر يک، چيزي به شركت بياورد كه روي هم، سرمايه 
شركت را تشکيل مي دهد. بند اول: تعدد شركا. شركت، چه در حقوق مدني و چه در حقوق تجارت 
ايران، در صورتي ايجاد مي شود كه الاقل دو نفر در ايجاد آن سهيم باشند. برخالف آن چه در حقوق 

1. عيسائی تفرشی، محمد، مباحث تحليلی از شركت های تجاری، انشارات دانشگاه تربيت مدرس، چاپ اول، تهران 1391، ص 45
2. عيسائی تفرشی، محمد، همان، ص 28
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بعضي كشورها، نظير فرانسه وجود دارد، در حقوق ايران، شركت تک شريک وجود ندارد. حقوق 
مدني، شركت جز با همکاري الاقل دو نفر به وجود نمي آيد؛ اما در حقوق تجارت، وضع قدري 
متفاوت است: شركت سهامي الاقل با همکاري سه نفر تشکيل مي شود)ماده 3 اليحه قانوني 1347(، 
آن هم در صورتي كه از نوع سهامي خاص باشد، واال در مورد شركت هاي سهامي عام، شركت 
تشکيل نمي شود مگر با همکاري الاقل پنج نفر سهامدار. در هيچ يک از انواع شركتها، حداكثر شركا 
به تعداد به خصوصي محدود نيست و حتي تعداد شركاي بعضي از شركت هاي سهامي ممکن است 

به هزاران نفر برسد. 
ب(	آوردن	حصه

 هر يک از شركا حصه اي به شركت مي آورند كه به »آورده« تعبير مي شود و همان سرماية فردي هر 
يک از شركاست كه جمع آن با آورده هاي ديگر شركاء، سرمايه شركت را تشکيل خواهد داد. در 
نظام قانون مدني، به پيروي از فقه اماميه، آورده شريک نمي تواند چيزي جز حق مالکيت باشد و دو 
نفر نمي توانند با جمع خدمت و اعتبار خود تشکيل شركت دهند، مگر آن كه آوردن اين خدمت يا 
اعتبار منجر به مالکيت مشاع آورنده بر مالي شود؛ در حالي كه در شركت، به مفهوم قانون تجارت، 
اين  قانون تجارت،  باشد. ماده 26 سابق  نيست و آورده مي تواند صوري گوناگون داشته  چنين 
نکته را به صراحت بيان كرده بود. به موجب اين ماده: »سهام غيرنقدي سهامي است كه در ازاي 
آن به جاي وجه نقد چيزي از قبيل كارخانه و اعتبارنامه و غيره داده مي شود«. البته منظور از سهم 
غيرنقدي، آوردة غير نقدي است و به هر حال، ذكر عبارت »از قبيل« نشان مي دهد كه ماده 26 سابق 
جنبه حصري نداشته است. در تبصره ماده6 اليحة قانوني 1347 راجع به شركت هاي سهامي، تأمين 

قسمتي از سرمايه شركت با آورده هاي غير نقدي اجازه داده شده است

4-	مفهوم	تشكيل	و	تاسيس
در لغت كلمه تشکيل به معناي »تشکيل دادن به چيزي، سازمان دادن« و »صورت دادن و شکل 
كشي« و كلمه تاسيس به معناي »بنيان نهادن و بنيان گذاري« آمده است در اصطالح حقوق تجارت 
يکي از حقوق دانان تاسيس شركت تجاري را »مجموعه اي از اعمال مادي و حقوقي شركاي اوليه 
شركت براي ايجاد شخصيت حقوقي« مي داند و از آن به اعمال پيش از تشکيل تعبير مي كند. در 
نظر اين حقوق دان مفهوم تشکيل و تاسيس از هم متمايز بوده و در واقع تاسيس شركت پيش از 
تشکيل آن مي باشد يکي از نويسندگان حقوق تجارت در ذيل عنوان مفهوم تشکيل تاسيس اين دو 
اصطالح را مترادف دانسته، اما تنها به زمان تشکيل اشاره نموده و مفهومي از اين دو اصطالح ارائه 

نداده است. 3
3. اسکيني، ربيعا، حقوق تجارت، شركتهای تجاری، انتشارات سمت، ص 112
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به نظر مي رسد با توجه به مواد 96, 118، 141، 162، 183 و 192 ق. ت. و ماده 5، ماده 20 و 
تبصره آن و ماده 81 ل. ا. ق. ت. و همچنين مواد 145 تا 159 اليحه تجارت91 مي توان گفت، دو 
اصطالح تشکيل و تاسيس شركت تجاري مترادف بوده و به يک معنا مي باشد. همچنين تشکيل يا 
تاسيس شركت تجاري عبارتست از مجموعه اي از اعمال مادي و حقوقي كه به موجب قانون براي 

تشکيل شركت پيش بيني شده است و توسط موسس يا موسسين انجام مي شود. 4

5-	مفهوم	موسس
موسس در لغت به معناي »بنيان گذار« آمده است. در ترمينولوژي حقوقي نيز به معناي »»بنيان گذار 
سازمان يا عمل معين يا گروه خاص يا نشريه كه داراي وصف استمرار باشد مانند شركت تجاري يا 
بنياد غيرانتفاعي يا انجمن ادبي« است. در اصطالح حقوق تجارت گفته شده است »موسس شركت 
به كسي اطالق مي شود كه براي ايجاد شركت پيش قدم شده، سرمايه شركت را از طريق جمع كردن 
شركاي ديگر فراهم مي كند، و مطابق مقررات قانوني اقدامات الزم را براي تشکيل شركت به انجام 
مي رساند. موسس شركت مي تواند شخص حقيقي يا حقوقي باشد« يکي از استادان حقوق تجارت 
نيز در تعريف موسس آورده است »موسسان شركت كساني هستندكه براي تاسيس شركت پيش قدم 
شده و موضوع شركت را انتخاب كرده و اقدامات الزم را براي جلب تعهدكنندگان سرمايه معمول 
مي دارند. موسسان اساسنامه شركت را تهيه مي كنند و اقدام به دعوت تعهدكنندگان سهام نموده با 

تشکيل مجمع عمومي موسسان موجبات تشکيل شركت را فراهم آورند.«5
حال دو سؤال در مورد موسس در اليحه تجارت 91 مطر ح مي شود، كه مستلزم پاسخ مناسب 
و كامل مي باشد. اول آن كه آيا غيراز شخص حقيقي، شخص و يا اشخاص حقوقي نيز مي توانند 
موسس شركت تجاري باشند؟ در اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت سال 1347 مقرره اي 
در اين خصوص وجود ندارد، اما يکي از حقوق دانان معتقد است »موسس مي تواند شخص حقيقي 
يا حقوقي باشد«. بدون اين كه دليلي بر اين موضوع ارائه نمايد. برخي ديگر نيز به اطالق لفظ موسس 
استناد كرده و بر اين نظرند كه اطالق لفظ موسس هم شخص حقيقي و هم شخص حقوقي را 
شامل مي شود. در اليحه تجارت 91 هرچند به طور صريح در اين خصوص مطلبي ذكر نشده است، 
اما عالوه بر اطالق لفظ موسس كه هم شخص حقيقي و هم شخص حقوقي را در بر مي گيرد، 
مي توان به ماده 147 اين اليحه نيز توجه نمود. اين ماده كه در صدد تبيين بند اول ماده 146 آمده 
است. چنين مقرر مي دارد: »مراد از هويت در اين قانون نام و نام خانوادگي و شماره ملي شخص 
حقيقي و نام، نوع و شناسنامه انحصاري شخص حقوقي است«. در بند اول ماده 146 نيز كه در 

4. عالی پناه، عليرضا، شرايط تشکيل شركت هاي تجاري، نشر بوتيمار، چاب اول 1386، ص 37
5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمينولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران 1388 ، ص 55
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صدد بيان موارد مقرر در اظهارنامه ثبت شركت تجاري است، تعيين هويت موسسان و نشاني دقيق 
اقامتگاه آنان الزم دانسته شده است. بنابراين از طرفي تعيين هويت موسسان الزم مي باشد و از 
طرف ديگر براي تبيين مفهوم هويت، مصاديق هويت در اشخاص حقوقي نيز بيان مي شود و اين 
موضوع داللت مي كند كه در اليحه تجارت 91، شخص حقوقي نيز مي توان موسس شركت تجاري 
باشد. از طرف ديگر، از جمله دغدغه ها در اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت 1347، 
براي تعيين اشخاص حقوقي به عنوان موسس شركت، مسئوليت كيفري اين اشخاص است. 6 كه 
اين مشکل نيز در اليحه تجارت 91 به نحوي مرتفع شده است. به اين صورت كه در ماده 645 
اين اليحه آمد است: »مجازات هاي حبس در نظر گرفته شده براي اشخاص حقيقي در اين قانون 
در مورد اشخاص حقوقي به ازاي هر روز زندان به مجازات نقدي سيصد هزار )300/000( ريال 
تبديل مي شود. مجازات هاي نقدي در نظر گرفته شده براي اشخاص حقيقي در اين قانون در مورد 
اشخاص حقوقي به ميزان دو تا چهار برابر ميزان مقرر افزايش مي يابد. مجازات اشحاص حقوقي 
مانعي از مجازات اشخاص حقيقي مرتکب جرم نيست.« از طرفي ديگر، طبق ماده 129 اليحه 
تجارت 91 »اشخاص حقوقي كليه حقوق و تکاليفي را كه قانون براي اشخاص حقيقي قائل است، 
دارند، مگر حقوق و تکاليفي مانند حقوق و تکاليف ناشي از ابوت و بنوت كه انسان حسب طبيعت 
خويش مي تواند داشته باشد«. بنابراين عالوه بر اطالق لفظ موسس، با توجه به ماده 147 اين اليحه 
كه ناظر بر بند اول ماده 146 است و نيز رفع مشکل مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در اليحه 

تجارت 91، اشخاص حقوقي نيز مي توانند، موسس شركت تجاري باشند. 
سؤال دوم در خصوص تعداد موسسان شركت تجاري است. آيا اين تعداد همان تعدادشركاي 
اوليه هر شركت تجاري است و يا اين كه تعداد موسسان با تعداد شركا متفاوت است و د راين 
صورت موسسان چه تعدادي بايد باشند، ايا يک نفر هم مي تواند موسس شركت تجاري باشد؟ در 
پاسخ به اين سؤال بايد بين شركت هاي مختلف تمايز قائل شد. در شركت سهامي عام با توجه به 
ماده 372 اليحه تجارت91 كه در آن بيان شده: »شركت سهامي عام شركتي است كه تمام سرمايه 
آن به سهام تقسيم و بخشي از سرمايه آن از طريق مراجعه به عموم تامين مي شود...« وماده 373 
كه در آن آمده است: »تعدادسهامداران شركت سهامي عام نبايداز هفت شخص كمتر باشد«، تعداد 
موسسان با تعداد شركاي اوليه لزوما برابر نيست. زيرا بخشي از سرمايه از طريق مراجعه به عموم 
تامين مي شود، و اين مراجعه به عموم بايد به نحوي باشد كه حداقل سهامداران شركت از هفت 
نفر كمتر نباشد. بنابراين تعداد موسسان شركت سهامي عام بايد حداقل دوشخص باشد، زيرا در 
اليحه تجارت 91 لفظ موسسان به كار رفته است و نه لفظ موسس وجمع نيز در زبان فارسي 
حداقل بر دو نفر داللت مي كند. شركت تعاوني سهامي عام نيز به مانند شركت سهامي عام مي باشد. 

6. اليحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت 1347
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در شركت سهامي خاص به نظر مي رسد تعداد موسسان و سهامداران اوليه با توجه به ماده 474 
اليحه تجارت91 كه در آن آمده است: »شركت سهامي خاص شركتي است كه تعدادسرمايه آن به 
سهام تقسيم و در موقع تاسيس فقط به وسيله موسسان تعهد مي شود... تعداد سهامداران در شركت 
سهامي خاص نبايد از سه عضو كمتر باشد«. ونيز ماده 476 اين اليحه، لزوما برابر است. زير طبق 
ماده مذكور سرمايه شركت سهامي خاص مي بايست فقط به وسيله موسسان تعهد شود و ذيل ماده 

نيز حداقل تعداد سهامداران را سه عضو مي داند. بنابراين موسسان بايد سه نفر باشند. 7
در ماده 549 مقرر شده است: »تعداد سهامداران شركت تعاوني سهامي خاص نبايد از ده عضو 
كمتر باشد« و در قسمت اول ماده 550 اليحه مذكور آمده است: »در شركت تعاوني سهامي خاص 
هيچ شخصي نمي تواند بيش از ده درصد )10٪ از سهام شركت را دارا باشد...«. لذا با توجه به اين كه 
سرمايه شركت تعاوني سهامي خاص بايد در زمان تاسيس فقط به وسيله موسسان تعهد شود و 
حداقل تعداد سهامداران نيز ده عضو است و همچنين هر يک نمي تواند بيش از ده درصد سهام 
شركت را داشته باشد، بنابراين تعداد موسسان نيز بايده ده نفر باشد. در شركت تعاوني غيرسهامي 
نيز باتوجه به مواد 560؛ 562، 563 و با استدالل ذكر شده تعداد موسسين بايد هفت شخص باشد. 
در ماده 480 اليحه تجارت 91 چنين مقرر شده است: »در صورتي كه شركت به وسيله يک 
دارد...«. طبق مفهوم  بر عهده  را  تعهدات موسسان  شخص تشکيل شود، آن شخص وظايف و 
مخالف همين ماده در صورتي كه شركت با مسوليت محدود به وسيله دو شخص تشکيل شود، 
طبيعتا اين دو شخص وظايف و تعهدات موسسان را بر عهده دارد. در شركت تضامني و شركت 
نسبي با توجه به مواد 493 و ماده 506 اليحه تجارت 91، تعداد موسسان با تعداد شركاي اوليه اين 
شركت ها برابر است. در شركت مختلط سهامي عام با عنايت به مواد 508 و ماده 510 اليحه تجارت 
91، يک شخص نيز مي تواند موسس اين شركت باشد. زيرا در ماده 508 مقرر شده است: »شركت 
مختلط سهامي عام شركتي است كه بخشي از سرمايه آن به سهام تقسيم وا زطريق واگذاري به عموم 
تأمين مي شود و مابقي به وسيله موسسان شركت كه هر يک از آنان پس از ختم تصفيه و عدم كفايت 
اموال شركت منفردا متلزم به تاديه كليه ديون وصول نشده شركت مي باشدتامين گردد...« و در ماده 
510 بيان شده: »تعداد شركاي ضامن از يک شخص و تعداد سهامداران نبايد از هفت شخص كمتر 
باشد«. بنابراين كه، شركاي ضامن در شركت مختلط سهامي عام در ماده 508 موسس دانسته شده 
و از طرفي تعداد شركاي ضامن طبق ماده 510 اليحه مذكور حداقل مي تواند يک شخص باشد، 

بنابراين يک شخص نيز مي تواندموسس اين شركت باشد. 8

7. امامي، نورالدين، نورالدين، شركت در شرف تاسيس، مجله كانون وكالی دادگستری تهران، سال بيست و هفتم، شماره 132، 
13801370، ص 73

8. http://www. civilica. com/Calendar-TRADELAW01
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در شركت مختلط سهامي خاص نويسندگان اليحه در ماده 525 حداقل تعداد شركاي ضامن را 
يک نفر وتعداد سهامدار را دو نفر ذكر نموده اند. با عنايت به اين كه طبق ماده 476 اليحه تجارت 
91 موسسان بايد كلي سرمايه شركت را تعهد كنند و50٪ سرمايه نقدي را در حساب بانکي به نام 
شركت در شرف تاسيس تاديه نمايند و كل سرمايه غيرنقدي را نيز تسليم نمايند، مي توان به اين 
نتيجه رسيد كه در اين شركت نيز تعداد موسسان با تعداد شركاي ضامن و سهامداران اين شركت 
برابر است. از طرفي نيز در ماده 525 تصريح شده است كه با اين تعداد شريک ضامن و سهامدار 
شركت تشکيل مي شود. در شركت مختلط غيرسهامي نيز نويسندگان اليحه در ماده 532 حداقل 
تعداد شركاي ضامن و شركاي با مسئوليت محدود را يک نفر تعيين نموده و لذا مي توان قائل به اين 
رشد كه حداقل يک شريک ضامن و يک شريک با مسئوليت محدود براي شركت مورد نياز است و 
در اين نوع شركت، شريک ضامن و شريک با مسئوليت محدود موسس محسوب مي شوند. بنابراين 

در اين نوع شركت موسس حداقل دو شخص است. 9

6-مسئوليت	قانوني	موسس
از آن جا كه در جريان تشکيل شركت تجاري نظارتي اعمال نمي شود و مرجع ثبت شركت ها نيز 
صرفا بر اساس ماده 152 اليحه تجارت 91، مدارک تسليمي از سوي موسسين را از نظرتطبيق 
مندرجات آن ها با قانون بررسي شکل مي كند و به ماهوي، اين امر براي موسسين شركت آزادي 
عمل گسترده اي را براي تاسيس شركت به ارمغان مي آورد. به همين دليل و به لحاظ حفظ حقوق 
ساير اشخاص ونيز شركتي كه در آينده تشکيل مي شود، در اليحه تجارت 91، مسئوليت مدني و 
جزايي، براي مقابله با سوء استفاده احتمالي موسسين در نظر گرفته شده كه در ذيل به بررسي آن 

مي پردازيم. 10
6-1-	مسئوليت	مدني	موسس

در ماده 157 اليحه تجارت 91 آمده است:»هر يک از موسسان در مورد كليه اعمال و اقداماتي كه 
قبل از ثبت، به نام شركت در شرف تاسيس انجام شده است منفردا مسئوليت دارند.« از آنجايي 
كه قبل از اين ماده در ماده 155 مقرر شده است: »هر گاه شركت تا سه ماه از تاريخ تسليم مدارک 
مذكور در ماده )145( اين قانون به مرجع ثبت شركت ها به ثبت نرسد، مرجع مذكور به درخواست 
هر يک از موسسان، گواهينامه اي حاكي از عدم ثبت شركت صادر مي نمايد و به همراه تصوير 
مصدق اظهارنامه به بانکي كه وجوه و اسناد آورده هاي غيرنقد در آن تاديه وتسليم شده است ارسال 

9. غفاری، عطا، اركان تشکيل دهنده شركت با مسئوليت محدود با مطالعه تطبيقی، پايان نامه كارشناسی ارشد حقوق خصوصی، 
دانشگاه تهران، سال 1381، ص 87-86

10. عالي پناه همان، ص 74
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مي كند. بانک مذكور بايد با مراجعه هر يک از موسسان وجوه پرداختي و اسنادمالکيت توديع شده 
آنان را مسترد دارد. پس از صدورگواهينامه مذكور اقدامات ثبتي انجام شده بي اثر مي شود.«

ماده 157 مسئوليت موسسان در فرض عدم تشکيل و ثبت شركت را در بر مي گيرد، بدين بيان 
كه چنان چه شركت مطابق ماده 155 ظرف سه ماه از تاريخ تسليم مدارک مذكور در ماده 145 به 
مرجع ثبت شركت ها به ثبت نرسد، مرجع ثبت شركتها به درخواست هر يک از موسسان گواهي 
عدم ثبت شركت را صادر مي نمايد و در اين صورت مسئوليت موسسان قابل طرح خواهد بود. 
همچنين اين ماده متضمن مسوليت موسسان به جهت اعمال پيش از ثبت شركت، براي بعد از ثبت 

نيز مي باشد. 11
در اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت سال 1347 طبق ماده23، موسسين نسبت به كليه 
اعمال و اقداماتي كه به منظور تاسيس و به ثبت رسانيدن شركت انجام مي دهند مسئوليت تضامني 
اقدامات خودمنفردا  اما نويسندگان اليحه تجارت 91، موسسان را براي كليه اعمال و  دارند. 12 
مسئول شمرده اند. آيا موسسان منفرداً در مقابل متضرر، چه ميزاني از خسارت را بايد پرداخت 
نمايند؟ به عبارت ديگر آيا مسئوليت موسسان تضامني است و يا اشتراكي و يا اين كه آيا موسسان 
منفردا براي همه خسارت مسئول هستند ويا منفردا و به نسبت خود؟ به نظر مي رسد بر اساس ماده 
157 اليحه تجارت 91، نمي توان براي موسسين شركت تجاري، مسئوليت تضامني در نظر گرفت. 
زيرا مطابق مباني، مسئوليت تضامني خالف اصل است و نياز به تصريح قانون گذار دارد. از طرف 
ديگر اصل آن است كه هر شخص مسئول اعمال واقدامات خود باشد و اين كه شخص نسبت به 
اعمال و اقدامات ديگر داراي مسوليت باشد خالف اصل است. هر چند در ابتداي ماده 157 آمده 
است »هر يک از موسسان«...، منفردا مسئوليت دارند در انتهاي همين ماده به مسئوليت انفرادي 
بهتري حقوق  به نحو  بنابراين هرچند مسئوليت تضامني موسسان  موسسان تصريح شده است. 
اشخاص ثالث را تامين مي كند، اما اين مسئوليت از ماده157 اليحه تجارت 91 بر نمي آيد. شايد 
نويسندگان اليحه مزبور نيز در مقابل شوراي نگهبان احتياط نموده اند. لذا هر يک از موسسان نسبت 

به اعمال و اقدامات خود مسئول هستند. 13
در مورد مسئوليت موسسان شركت سهامي عام ماده 395 اليحه تجارت 91 مقرر مي دارد: »كليه 
اعمال و اقداماتي كه موسسان در حدود مقرر در اعالميه پذيره نويسي به نام شركت انجام داده اند 
پس از ثبت، به حساب شركت محسوب مي شود. هر گونه هزينه خارج از حدود مقرر در اعالميه 
پذيره نويسي بايد به تصويب مجمع عمومي موسس برسد. اگر مجمع عمومي موسس اين گونه 

11. http://www. symposia. ir/TRADELAW01
12. عبادی، محمد علی، حقوق تجارت، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، تهران 1388، ص64

13. عيسائي تفرشي، همان، ص 41
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هزينه ها را تصويب نکند، هر يک از موسسان در مورد كليه اعمال و اقدامات مذكور منفردا مسئوليت 
دارند.« آن چه در اين ماده مورد بيان قرار گرفته، تنها مسئوليت موسسان نسبت به هزينه هايي است 
كه مجمع عمومي موسس آن ها را تصويب نمي كند، كه در اين جا نيز مسئوليت انفرادي ذكر شده و 

با همان استدالل پيش گفته مي توان آن را مسوليت تضامني دانست. 
قابل توجه ان كه در قسمت اول ماده 395 مقرر شده است: »كليه اعمال و اقداماتي كه موسسان 
در حدود مقرر در اعالميه پذيره نويسي به نام شركت انجام داده اند پس از ثبت، به حساب شركت 
محسوب مي شود...« و حال اگر اكثريت شركت سهام عام به ثبت نرسد اين اعمال و اقدامات به 
حساب چه شخصي محسوب مي شود؟ حکم قسمت دوم ماده مذكور، هم شامل موردي مي شود 
كه شركت ثبت مي شود و هم شامل موردي كه شركت به ثبت نمي رسد. به عبارت ديگر هرگونه 
هزينه ي خارج از حدود مقرر در اعالميه پذيره نويسي كه به تصويب مجمع عمومي موسس نرسيده 
باشد، بر عهده مؤسسين است، هر چند شركت به ثبت نرسد. اما اگر شركت سهامي عام مطابق ماده 
349 اليحه تجارت 91 تا شش ماه از تاريخي كه مرجع ثبت شركت ها اظهار نامه مذكور در ماده375 
را دريافت مي كند، به ثبت نرسد، و اين مرجع به درخواست هر يک از موسسان و پذيره نويسان 
گواهي نام عدم ثبت شركت صادر نمايد. و هر يک از موسسان و پذيره نويسان، با مراجعه به بانکي 
كه تاديه وجوه وتسليم مدارک آورده هاي غيرنقدي را در آن به عمل آمده است، وجوه پرداختي يا 
مدارک مالکيت توديع شده خود را مسترد نمايند، هزينه هايي كه براي تاسيس شركت پرداخت و يا 

تعهد شده است بر عهده چه كسي خواهد بود؟
در ماده 19 ل. ا. ق. ت.. اين گونه هزينه ها به عهده موسسين است. بالفاصله پس از اين ماده در 
ماده 23، به مسئوليت تضامني آن ها تصريح شده است. اما اين مورد در اليحه تجارت 91 مبهم است 
و همان طور كه بيان شد، مسئوليت موسسان در شركت سهامي عام محدود به هزينه هايي شده است 
كه خارج از حددمقرر در اعالميه پذيره نويسي پرداخت شده وبه تصويب مجمع عمومي موسس 
نرسيده باشد. 14 لذا بايد در اصالحيه آينده اين اليحه براي هزينه هايي كه در حدود اعالميه پذيره 
نويسي توسط موسسين پرداخت مي شود و شركت به ثبت نمي رسد، تعيين تکليف گردد. در ماده 
388 اليحه تجارت 91 مقرر شده است: »هر گاه پس از پايان مهلت پذيره نويسي يا مهلت تمديد 
شده سرمايه مذكور در اعالميه پذيره نويسي تامين نشود، كسري سرمايه بايد ظرف ده روز به وسيله 
متعهد پذيره نويسي تامين گردد. چنان چه تمام سرمايه شركت از طريق مذكور تامين نگردد، شركت 
تشکيل نمي شود و موسسان بايد ظرف ده روز مراتب را به مرجع ثبت شركت ها اطالع دهند. در 

صورت عدم تشکيل شركت، متعهد پذيره نويسي مسئول جبران خسارات وارد شده است.«
در شركت مختلط سهامي عام مطابق ماده 514 اليحه تجارت 91، مقررات شركت سهامي عام 

14. ماده 19 اليحه اصالحيه قانون تجارت
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از جمله مسئوليت موسسان خجري است. لذا تمامي مطالب پيش گفته در مورد اين شركت نيز 
قابل تسري است. در ماده514 اليحه تجارت91 مقرر شده است: »رعايت مقررات تشکيل شركت 
سهامي عام جز ماده)375( اين قانون و نيز مقررات مربوط به سهام اين شركت در مورد شركت 

مختلط سهامي عام نيز الزامي است. لکن سهام شركت مختلط سهامي عام نمي تواند بي نام باشد.«
در شركت تعاوني سهامي عام نيز مطابق ماده 547 اليحه تجارت 91، مقررات شركت سهام 
عام و از جمله مقرره مربوط به مسئوليت موسسان اجرا مي شود. در ماده547 بيان شده است: »كليه 
احکام شركت سهامي عام با رعايت مقررات اين مبحث در مورد شركت تعاوني سهامي عام نيز 

مجري است.«15
6-2-مسئوليت	كيفري	موسس

در اليحه تجارت 91 در مواردي موسسين در قبال تقلب در انجام اقدامات خود و اظهارات خالف 
نمونه در ماده 652 مقرر شده است:  براي  با مسئوليت كيفري ومجازات مواجه مي شوند.  واقع 
»اشخاص زير كالهبردار محسوب مي شوند: 1-موسسان و مدير يا مديراني كه پرداخت تمام سهم 
الشركه نقدي و تقويم وتسليم سهم الشركه غيرنقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت 

يا ثبت افزايش سرمايه بدهند بر خالف واقع اظهار كنند...«. 
نکته قابل توجه آن كه باعنايت به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها، بر خالف مسئوليت 
مدني، مسئوليت كيفري در مواردي به وجود مي آيد كه فعل يا ترک فعل شخص به عنوان جرم 
شناخته شده و براي آن مجازات تعيين شده باشد و به همين دليل است كه دايره اين مسئوليت، 

محدودتر از مسئوليت مدني مي باشد. 

7-	الزامات	قانوني	موسس
پيش تر گفته شد، موسسين كساني هستند كه در تشکيل شركت پيش قدم مي شوند و اقدامات الزم را 
مطابق قانون براي تشکيل يا تاسيس شركت تجاري انجام مي دهند كه از آن تعبير به الزامات قانوني 
مي كنيم. در اليحه تجارت 91 با توجه به اين كه مقررات عامي راجع به تشکيل همه شركت هاي 
تجاري بيان شده است. لذا اقداماتي كه موسسين بايد براي تشکيل شركت تجاري انجام دهند، 
مشترک بين شركت هاي تجاري است، اما با توجه به ماده159 اليحه تجارت 91، اين مقررات در 
خصوص شركت سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام اجرا نمي شود. لذا موسسين 
مي بايست براي تشکيل اين سه شركت اقدامات ديگري را موردعمل قرار دهند، كه اين اقدامات 
خاص همين شركت ها است. بنابراين ما در ادامه به بيان و بررسي اقدامات موسسين كه براي تشکيل 
شركت هاي تجاري الزم است مي پردازيم و اين موضوع نيازمند بررسي مقررات عام تشکيل اليحه 

15. كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنی)مشاركتها- صلح( انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، تهران 1390، ص 75
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تجارت 91 و مقررات خاص شركت سهامي عام است كه مقررات اين شركت در خصوص شركت 
مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام نيز اجرا مي شود. 16

7-1-	جلب	موافقتنامه	مرجع	خاص	در	صورت	الزام	قانوني	براي	جلب	موافقت	
آن	مرجع:

موسسين شركت هاي تجاري مي بايست براي موضوعي كه شركت تجاري قصد فعاليت در آن را 
دارد، از مراجع ذيربط و با اتحاديه هاي صنفي مجوز دريافت كنند يا موافقتنامه اصولي اخذ نمايند، 
همچنين براي امر توليد، پروانه توليدو بهره برداري را دريافت نمايند. بر اساس بند 6 ماده 145، بند 
12 ماده 375، ماده 512 و 547 اليحه تجارت 91موسسين شركت هاي تجاري مي يابست درصورت 
وجود الزام قانوني براي جلب موافقت مرجع خاص به منظور تشکيل شركت تجاري، آن موافقتنامه 

را اخذ نمايند و به همراه ساير مدارک به اداره ثبت شركت ها تحويل نمايند. 
7-2-	تعيين	نام	در	مرجع	ثبت	شركت	ها

»در شركت هاي تجاري چون شخصيت آن ها از شخصيت شركا جداست اسم تجارتي شركت نيز 
غير از اسم تجارتي شركا است« و لذا اين شركت ها مي بايست تحت اسم مخصوصي تشکيل شوند. 
طبق ماده 145 و 375 و ماده512 و 547 اليحه تجارت 91، موسسان موظف به تعيين نام شركت 

تجاري، در مرجع ثبت شركت ها هستند. 17
براساس ماده 137 اليحه تجارت 91 »كليه اشخاص حقوقي بايد در همه اسناد، صورتحساب ها، 
شناسه  و  نام  الکترونيک  يا  چاپي  نويس،  از دست  اعم  مکتوبات خود،  وساير  تابلوها  آگهي ها، 
انحصاري خودرا درج كنند. اشخاص حقوقي متخلف به جزاي نقدي درجه شش محکوم توجه 

شوند. 
7-3-	افتتاح	حساب	بانكي	به	نام	شركت	در	شرف	تاسيس

موسسين در همه شركت هاي تجاري موضوع اليحه تجارت 91 براساس بند 2 ماده 145، بند 3 ماده 
375، ماده 513 و ماده 547 اين اليحه موظفند براي تاديه سرمايه نقدي و تسليم سرمايه غيرنقد و 
به طور كلي تامين آورده الزم براي تشکيل شركت تجاري در يکي از بانک هاي كشور، حسابي به 
نام شركت در شرف تاسيس افتتاح نمايند و گواهي نامه بانکي كه حاكي از تأديه و يا تسليم آورده 
به ميزان مقرر قانوني، از سوي موسسين است را به ضميمه اظهار نامه ثبت شركت به مرجع ثبت 
شركت ها تسليم دارند. لذا در اليحه تجارت 91 در خصوص همه شركت ها، سرمايه نقدي شركا يا 
سهامداران بايد به حساب بانکي شركت در شرف تاسيس واريز گردد و سرمايه غيرنقد نيز از طريق 

16. وزارت بازارگانی، معاونت برنامه ريزی و امور اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی، اليحه اصالح قانون تجارت )فرايند و اصول 
و تدوين و نواوری ها( تيرماه 1384

17. http://www. callforpapers. ir
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توديع اسناد مالکيت آن به نام شركت در شرف تاسيس و نزد همان بانک، تسليم مي شود و پرداختي 
خارج از اين طريق انجام نمي شود. 

7-4-	تعهد،	تاديه	و	تسليم	آورده
. از ديگر الزامات موسسان براي تشکيل شركت تجاري، تعهد تمام و يا مقداري از سرمايه اوليه 
شركت است كه بايد ديد موسسان در شركت هاي مختلف چه مقدار از سرمايه را مي بايست مورد 
تعهد قرار دهند و چه ميزاني را بايد نقدا تاديه نمايند. همچنين چه مقدار از آورده موسسين مي تواند 

به صورت غيرنقد باشد. در ادامه به بررسي اين موضوعات مي پردازيم. 18
الف-	ميزان	تعهد	موسسان	و	مقدار	تاديه	يا	تسليم	آن

بر اساس ماده 145 اليحه تجارت 91 موسسان مي بايست اظهارنامه اي حاكي از تعهد تمام سرمايه 
شركت به ضميمه مداركي به مرجع ثبت شركت ها تسليم دارند. اين ماده با توجه به ماده 159 همين 
اليحه، به جز شركت هاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام در خصوص ساير 
شركت ها مجري است. پس موسسان مي بايست در شركت هاي سهامي خاص، با مسئوليت محدود، 
نسبي، تضامني، مختلط سهامي خاص، مختلط غير سهامي، تعاوني سهامي خاص و تعاوني غير 
سهامي، تمام سرمايه شركت را تعهد كنند. اين موضوع در مقررات مخصوص برخي از شركت ها 
است: »شركت سهامي خاص  آمده  ماده 474  در  است  قرار گرفته  قانون گذار  مورد تصريح  نيز 
شركتي است كه تمام سرمايه آن به سهام تقسيم و در موقع تاسيس فقط به وسيله موسسان تعهد 
مي شوددرنتيجه بر اساس ماده 145 و همچنين مواد 474، 548 و 560 در هشت شركت از يازده 
شركت موضوع اليحه تجارت 91، موسسان مي بايست كل سرمايه شركت را تعهد كنند. اما بايد ديد 
چه مقدار از سرمايه تعهد شده، مي بايست توسط موسسان به صورت نقد يا غيرنقد پرداخت گردد. 
براساس بند 2 ماده 145 اليحه تجارت91 و مقررات مخصوص هر شركت تجاري اين نتيجه 
حاصل مي شود كه در شركت هاي با مسئوليت محدود، تضامني، نسبي، مختلط غيرسهامي، تعاوني 
سهامي خاص و تعاوني غيرسهامي موسسان بايد كل سرمايه تعهدي خود را به صورت نقد و يا 
غيرنقد، تاديه و يا تسليم نمايند. در بند 2 ماده 145 مقرر شده است كه موسسان بايد سرمايه نقدي 
را به حساب بانکي به نام شركت در شرف تاسيس واريز و اسناد مالکيت سرمايه غيرنقد را نيز به نام 
شركت مذكور نزد همان بانک توديع نمايند. در ماده 482 آمده است: »براي ثبت شركت با مسئوليت 
محدود بايد كل سرمايه نقدي تاديه و تمام سرمايه غيرنقدي تقويم و تسليم شود«. در ماده 497 
آمده است: »براي ثبت شركت تضامني بايد كل سرمايه نقدي تاديه وتمام سرمايه غيرنقدي تقويم و 
تسليم شود« و طبق ماده 507 مقررات اين ماده در شركت نسبي نيز جاري است. در ماده 536 مقرر 

18. اشتياق، وحيد، طرح پيشنهادی اصالح ماده 5 اليحه اصالح قسمتی از قانون تجارت راجع به سرمايه اسمی شركت های 
سهامی، مجله پژوهشهای حقوقی، سال سوم، شماره 5، ص 64
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شد است: »براي ثبت شركت مختلط غيرسهامي بايد كل سرمايه نقدي تاديه و تمام سرمايه غيرنقدي 
تقويم و تسليم شود«. در ماده 552 نيز مقرر شده است: »براي ثبت شركت تعاوني سهامي خاص 
بايد كل سرمايه نقدي تاديه و تمام سرمايه غيرنقدي تقويم و تسليم شود«. طبق ماده 589 مقررات 

ماده 552 در خصوص شركت تعاوني غيرسهامي نيز مجري است. 19
در شركت سهامي خاص و مختلط سهامي خاص طبق مواد 476 و 529، موسسان بايد حداقل 
پنجاه درصد )50٪( از بخش نقدي سرمايه را در حساب شركت در شرف تاسيس بسپارند و كل 
سرمايه غيرنقدي را تسليم كنند. بنابراين تفاوت شركت سهامي خاص و مختلط سهامي خاص 
با شركت هاي با مسئوليت محدود، تضامني، مختلط غيرسهامي، تعاوني سهامي خاص و تعاوني 
غيرسهامي در اين است كه در اين دو شركت موسسان بايد پنجاه درصد سرمايه نقدي را تاديه 
نمايند، در حالي كه در اين شركت ها موسسان بايد كل سرمايه نقدي را تاديه نمايند. در خصوص 
شركت سهامي خاص و مختلط سهامي خاص مي توان به ماده 149 نيز اشاره نمودكه در اين ماده 
آمده است: »... ذكر تعداد سهام شركت, مبلغ اسمي هر سهم، تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم 
و نحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سم و مهلت تاديه آن كه در هر حال نبايد از پنج سال بيش تر 
باشد در اظهارنامه ثبتي شركت سهامي خاص، مختلط سهامي خاص و تعاوني سهامي خاص الزامي 

است.«
در مقررات مخصوص اين شركت در ماده 552 آمده است: »براي ثبت شركت تعاوني سهامي 
خاص بايد كل سرمايه نقدي تاديه و تمام سرمايه غيرنقدي تقويم و تسليم شود«. بنابراين مشخص 
نيست آيا موسسان شركت تعاوني سهامي خاص بايد تمام سرمايه نقدي را پرداخت كنند و يا 
مي توانند به مانند شركت سهامي خاص و مختلط سهامي خاص، مدتي را در اظهارنامه ثبتي براي 
تاديه سرمايه نقدي مقرر نمايند. پيشنهاد مي شود در اصالحيه ي اين اليحه به اين موضوع توجه و 

در خصوص آن تعيين تکليف گردد. 20
در شركت سهامي عام براساس ماده 375 اليحه تجارت 91 موسسان مي بايست حداقل بيست 
درصد )20٪( از سرمايه شركت را تعهد كنند. طبق بند 3 از همين ماده، از اين مبلغ تعهد شده نيز 
بايد حداقل پنجاه درصد )50٪( را به عنوان بخش نقدي سرمايه به حساب بانکي به نام شركت در 
شرف تاسيس تاديه و همچنين مدارک مالکيت بخش غيرنقدي سرمايه نيز به نام شركت مزبور در 
همان بانک توديع نمايند. لذا در شركت سهامي عام موسسين بايد بيست درصد كل سرمايه را تعهد 
و از اين بيست درصد، پنجاه درصد بخش نقدي را تاديه و كل بخش غيرنقدي آن را تسليم نمايند. 
براي مثال حداقل سرمايه شركت سهامي عام مطابق ماده 374 اليحه تجارت 91، پنج ميليارد ريال 

19. پاسبان، محمد رضا، قانون تجارت ايران در گردونه تحول )بررسی اصالح مقررات شركت های تجاری(، همان، ص 129
20. ربيعا، اسکينی، همان؛ ص 123
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است. موسسين بايد حداقل يک ميليارد ريال را تعهد كنند، اگر بخواهند كل سرمايه تعهدي را به 
صورت نقدي پرداخت كنند، مي توانند حداقل پانصد ميليون ريال آن را نقداً به حساب شركت در 
شرف تاسيس واريز و مابقي را ظرف مدتي كه در اظهارنامه ثبت شركت مشخص مي شود، پرداخت 
نمايند. امااگر بخواهند بخشي از سرمايه تعهدي را به صورت غيرنقدي پرداخت نمايند، در اين 
صورت بايد پنجاه درصد سرمايه تعهدي را به صورت نقدي به حساب شركت در شرف تاسيس 
واريز و مدارک مالکيت بخش غيرنقد را نيز در همان زمان توديع نمايند. شركت تعاوني سهامي عام 
نيز به موجب ماده 547 اليحه تجارت 91 كه كليه احکام شركت سهامي عام را در مرود شركت 
تعاوني سهامي عام مجري مي داند، دقيقا مطابق با شركت سهامي عام است. بنابراين در اين شركت 
نيز موسسين بايد بيست درصد كل سرمايه شركت را تعهد و از اين بيست درصد، پنجاه درصد 

بخش نقدي را تاديه و كل بخش غيرنقدي آن را تسليم نمايند. 21
در شركت مختلط سهامي عام ميزان تعهد موسسان از سرمايه شركت با ابهام رو به رو است. 
در ماده 513 اليحه تجارت 91 چنين مقرر شده است:»اگر موسسان بخشي از سرمايه شركت را 
تعهد كنند، اظهارنامه بايد حاكي از تعهد سرمايه مذكور و تاديه و تسليم تمام آن باشد...« لحن ماده 
مذكور به گونه اي است كه گويا موسسان شركت مختلط سهامي عام در تعهد قسمتي از سرمايه 
شركت مختار سهتند. زيرا در اين ماده گفته شده »اگر موسسان بخشي از سرمايه را...«. در حالي كه 
چنين چيزي به هيچ عنوان قابل پذيرش نخواهد بود و نبايد لفظ »اگر« در ماده 513 را دال برتخيير 
موسسان در تعهد بخشي از سرمايه شركت دانست. در واقع نمي توان شخصي را موسس دانست در 
صورتي كه هيچ مقداري از سرمايه شركت را تعهد نکند. در اين شركت همچنان كه قبال گفته شد، 
موسسان شركت كه در طبق ماده 508 اليحه تجارت 91، همان شريک يا شركاي ضامن هستند، 
بر اساس همين ماده بايد بخشي از سرمايه شركت را تعهد كنند. اما اين كه چه مقدار از سرمايه 
بايد توسط ايشان تعهد شود، مشخص نيست. شايد نويسندگان اليحه نيز با توجه به اين كه ميزان 
سرمايه تعهدي موسسان در اين شركت مشخص نبوده است. ماده513 را به اين شکل به نگارش 
در آورده اند. مقررات مربوط به موسسين شركت سهامي عام نيز در مورد اين شركت نمي تواند 
اجرا شود. زيرا در ماده 514 صريحا عدم اجراي ماده 375 مورد تصريح قرار گرفته است. امااين كه 
چرا ميزان سرمايه تعهدي موسسان در شركت مختلط سهامي عام مشخص نشده است، مي توان 
گفت همان طور كه قبال بيان شد، در اين شركت موسسان همان شركت يا شركاي ضامن هستند 
و چون اين شخص يا اشخاص فراتر از ميزان سرمايه خود ضامن پرداخت ديون شركت هستند، 
بنابراين ميزان سرمايه آن ها اهميتي ندارد و در واقع هر ميزان از سرمايه را مي توانند مورد تعهد قرار 
دهند. مانند شركت تضامني كه با هر ميزان سرمايه قابل ثبت مي باشد. هرچند ميزان تعهد موسسان 

21. صفار، محمد جواد، شخصيت حقوقی، نشر دانا، چاپ اول، تهران 1373، ص 63
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از سرمايه شركت مختلط سهامي عام در اليحه تجارت 91 مشخص نشده است. اما هر ميزان از 
سرمايه كه توسط ايشان موردتعهد قرار گيرد، طبق ماده 513، بايدكل بخش نقدي سرمايه تعهدي 
در حساب بانکي به نام شركت در شرف تاسيس تاديه و مدارک مالکيت بخش غيرنقدي نيز به نام 

شركت مذكوردر همان بانک توديع شود. 22
ب-	تركيب	آورده	موسسان	)نقد	و	غيرنقد(

مطابق بند 2 ماده 145، بند 6 و 8 ماده146، بند 5 ماده 151 از مقررات عام تشکيل، و مواد 476، 
با  482، 497، 507، 529، 536، 552 و 589 از مقررات مخصوص شركت هاي سهامي خاص، 
مسئوليت محدود، تضامني، نسبي، مختلط سهامي خاص، مختلط غيرسهامي، تعاوني سهامي خاص 
و تعاوني غيرسهامي و نيز بند 3 ماده375، ماده 513 و ماده 547 ازمقررات مخصوص شركت هاي 
سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام، بايد گفت در اليحه تجارت 91 قسمتي از 
تعهد موسسين مي تواند به صورت غيرنقد باشد. لذا در تمامي شركتهاي موضوع اليحه تجارت91، 

موسسين مي توانند آورده غيرنقدي داشته باشند. 
در خصوص مقدار آورده غيرنقدي، مقررات عام تشکيل و نيز مقررات خاص شركت هاي با 
مسئوليت محدود، محدود، تضامني، نسبي، مختلط سهامي عام، مختلط غيرسهامي، تعاوني سهامي 
خاص و تعاوني غير سهامي ساكت است و در مقررات مخصوص اين شركت ها تنها به اين نکته 
اشاره شده است كه در هنگام ثبت شركت بايد كليه سرمايه اعم از نقدي و غيرنقدي تاديه و تسليم 
شود. اما ميزان سرمايه غيرنقدي مشخص نشده است. متيقن آن است كه تمامي آورده موسسان 
نمي توان به صورت غيرنقد باشد. زيرا در بند 2 ماده 145، بند 6 و 8 ماده 146، بند 5 ماده 151،، 
497، 507، 536، 552، 589، سرمايه نقدي و غيرنقدي در كنار هم آورده شده و با لفظ »واو« به 

هم عطف شده اند.. 23
در شركت سهامي خاص ماده476 اليحه تجارت 91 مقرر مي دارد:»براي ثبت شركت سهامي 
خاص موسسان بايدكل سرمايه شركت را تعهد كنند و حداقل پنجاه درصد)50٪( بخش نقدي 

سرمايه را در حساب شركت در شرف تاسيس بسپارند وكل سرمايه غيرنقدي را تسليم كنند.«
 از اين ماده دو مضمون را مي توان برداشت نمود. برداشت اول آن كه آورده موسسان در شركت 
غيرنقد موسسان  آورده  عبارتي  به  و  باشد  نقدي  پنجاه درصد  سهامي خاص مي بايست حداقل 
نمي تواند بيش از پنجاه درصد سرمايه تعهدي آنان باشد. برداشت دوم آن كه هر مقدار از آورده 
موسسين كه نقدي باشد بايد پنجاه درصد آن را به حساب شركت در شرف تاسيس واريز نمايند. به 
نظر مي رسد برداشت اول مناسب تر باشد، زيرا اوال سبب مي شود تا حداقل سرمايه نقدي و حداكثر 

22. كاتبی، حسينقلی، حقوق تجارت، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، تهران 1383، ص 92-91
23. همان، ص 97
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سرمايه غيرنقد موسسان مشخص شود و از اين رو ابهامي باقي نمي ماند. ثانيا اين برداشت مناسب 
و مطابق تركيب آورده موسسان در شركت سهامي عام و تعاوني سهامي عام نيز هست كه از نظر 
عبارتي مضمون بند 3 ماده375 و اين ماده بسيار به هم نزديک است و ظاهرا ماده 476 نيز همان 
مضمون بند 3 ماده375 را دارد. نتيجتا در شركت سهامي خاص موسسان بايدحداقل پنجاه درصد از 
سرمايه تعهدي را به صورت نقدي پرداخت كنند و حداكثر مي توانند پنجاه درصد از سرمايه تعهدي 

را به صورت غيرنقد پرداخت نمايند. 24
در شركت مختلط سهامي خاص نيز طبق ماده 529 اليحه تجارت 91، مقررات ماده 476 اجرا 
از  پنجاه درصد  نيز حداكثر آورده غيرنقد موسسان مي تواند  اين شركت  بنابراين در  مي شود، و 
سرمايه تعهدي باشد. در شركت سهامي عام مطابق بند 3 ماده 375 اليحه تجارت 91، موسسان به 
مانند شركت سهامي خاص و مختلط سهامي خاص موظفند از ميزان سرمايه تعهدي، حداقل پنجاه 
درصد آن را به صورت نقدي تاديه نمايند. در بند 3 ماده 375 اليحه تجارت 91 آمده است: »گواهي 
بانکي حاكي از سپرده حداقل پنجاه درصد )50٪( مبلغ تعهد شده در حسابي به نام شركت در شرف 
تاسيس به عنوان بخش نقدي سرمايه و توديع مدارک مالکيت بخش غيرنقدي سرمايه به نام شركت 
مذكور، با رعايت مفاد ماده )150( اين قانون«. لذا در اين شركت نيز، موسسان مي توانند تنها پنجاه 

درصد سرمايه تعهدي را به صورت غيرنقد پرداخت كنند. 25
ج-	ارزيابي	آورده	هاي	نقدي	و	غير	نقدي

سرمايه شركت ممکن است از آورده هاي نقدي يا غير نقدي تشکيل شود. رژيم حقوقي هر كدام از 
اين دو نوع آورده متفاوت است. 

1- آورده نقدي. دست كم 35 درصد از مبلغي كه شركا)مؤسسان و پذيره نويسان( تعهد كرده اند 
بايد به صورت وجه نقد باشد)ماده 6 اليحه قانوني 1347(. اين مبلغ به حسابي كه به نام شركت در 
شرف تأسيس است در يکي از بانکها واريز مي شود در عمل، ممکن است صاحبان سرمايه تمام يا 
نصف سرمايه را پرداخت كنند. اين پرداخت بايد به طور واقعي صورت گيرد و بنابراين، بانک بايد 
از پذيره نويسان و مؤسسان وجه نقد دريافت كند. هرگاه پذيره نويس از مؤسسان طلبي داشته باشد 
نمي تواند از طريق تهاتر طلب خود را به پرداخت آورده نقدي اختصاص دهد. 2-آورده غيرنقدي. 
قانون گذار به وضوح مشخص نکرده است سرمايه غيرنقدي كه در مواد مختلف به آن اشاره شده 
غيرنقدي  »غيرنقدي« مي توان گفت سرمايه  لفظ  تفسير موسع  با  تشکيل مي شود.  ازچه عواملي 
شركت ممکن است ازهرچيزي، مال مادي، غيرمادي وحتي صنعت، تشکيل شود. معذلک، به نظر 

24. عاملی، سيد جواد بن محمد حسينی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالمه جلد 23، دفتر انتشارات اسالمی، 1419 ه ق، ص 
52- پاسبان، محمد رضا، همان، ص 127

25. http://drsimaei. sdil. ac. ir/default. aspx?TopicID=549
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نمي رسد آوردن صنعت به عنوان آورده درشركت سهامي معقول باشد؛ زيرا آن چه دراين شركت 
تضمين پرداخت طلبکاران آن است، سرمايه اي است كه مي توان آن را در بيالن شركت قيدكرد؛ 
درحالي كه ديديم در شركت هايي هم كه آوردن صنعت به عنوان آورده معقول است)مثل شركت 
تضامني( سرمايه صنعتي دربيالن شركت قيد نمي شود و به همين دليل در عمل ديده نشده كه آورده 
غير نقدي مؤسسان صنعت آنان باشد. به عکس، اغلب مشاهده شده كه قسمتي از آورده مؤسسان 

شركتهاي سهامي مال غير پول بوده است. 26
آورده غيرپول بايد تقويم و تسليم شود. 

با مسئوليت محدود را به پرداخت تمام  آورده نقدي. ماده 96قانون تجارت تشکيل شركت 
قانون گذار  است،  معتبر  سهامي  شركتهاي  در  آن چه  برخالف  است.  كرده  موكول  نقدي  سرمايه 
حداقلي براي سرمايه معين نکرده و فرض كرده است كه وضع اين قاعده مي تواند تضميني كافي 
براي طلبکاران در پرداخت طلبشان توسط شركت باشد. پرداخت تمامي سرمايه نقدي در بعضي 
از كشورها مثل آلمان براي تشکيل شركت با مسئوليت محدود ضروري نيست. به هرحال پرداخت 
بايدقبل ازتشکيل شركت صورت گيردواگردرمدت معقولي پس ازپرداخت توسط بعضي از شركا، 
شركت به سبب عدم پرداخت سهم شركايي ديگر تشکيل نشود، شركايي كه سهم خود را پرداخته اند 

مي توانند از دادگاه تقاضا كنند كه وجه پرداختي به آن ها مسترد شود. 
2- آورده هاي غير نقدي. آن چه دربارة پرداخت سرمايه نقدي گفته شد، در مورد آورده هاي غير نقدي 
نيز صدق مي كند. معذلک، درموردآورده هاي غيرنقدي نکات چندي رابايددرنظرگرفت؛هرچندالزم 
قائل  تفکيک  هستند  صنعت  شکل  به  كه  آورده هايي  و  هستند  مال  كه  آورده هايي  ميان  است 

شويم؛زيرااين دونوع آورده، مسائل مشابهي مطرح نمي كنند. 27
اول: آورده هاي غير نقدي كه صورت مال دارند. اين آورده ها بايد تقويم شوند و در شركتنامه، 
ارزش آن ها مشخص شود. تشکيل شركت با مسئوليت محدود مشروط به تقويم و تسليم اين اموال 
است )مواد 96 و 97ق. ت(. البته تسليم بايد به گونه اي باشد كه شركت بتواند هر گونه تصرفي 
در مال انجام دهد. بنابراين، به نظر ما، تسليم آورده اي كه مال است، در شرايط زير باطل است و 

موجب تشکيل شركت نمي شود:
- وقتي كه مال در ماليکت آورنده نيست و حق ديگري نيز به آن ندارد؛

- وقتي كه مال متعلق به آورنده نيست، بلکه براي مثال، او نسبت به آن ها حق آوردن انتفاع دارد. 
البته آورده شريک مي تواند حق انتفاع باشد؛امااگرشريک، متعهدبه آوردن خودمال باشدوبعدمعلوم 

شودكه نسبت به آن، جز حق انتفاع، حق ديگري ندارد، تسليم مال موجب شركت نمي شود؛

26. http://www. vanak. org/page. php?399
27. فروحی، حميد، حقوق تجارت، جلد اول و دوم، انتشارات روزبهان، چاپ سوم، تهران 1385، ص 98
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- وقتي مال مقيد است؛ مثل موردي كه مالي در وثيقه ديني است و ميزان دين از ارزش مال 
بيش تر يا معادل آن است. 

نتيجه	گيري
در قانون تجارت مصوبه 1311 عناوين ادغام تجزيه و تبديل شركتها وجود نداشته و موضوع ادغام 
و يا تبديل شركتها با عنايت به نوع هر شركت كه داراي شرايط مربوط به خود در قانون تجارت بود، 
انجام مي شد. به عبارت ديگر چنان چه مديران شركتي از نوع سهامي خاص قصد تبديل به شركت از 
نوع تضامني را داشتند مي بايستي با رجوع به قوانين تجارت در خصوص چگونگي تشکيل شركت 
تضامني مراجعه و سپس با ايجاد شرايط مذكور تبديل وضعيت مي دادند. از جمله ابتکارات بسيار 
خوب قانون گذار در اليحه جديد قانون تجارت ايجاد فصلي بنام مقررات تکميلي با عناوين ادغام 

تجزيه و تبديل شركتها است كه از مواد 590 الي 644 اليحه را شامل مي شود. 
حسب ماده 590؛ ادغام شركتها به دو قسم ساده و مركب انجام مي شود. به جذب يک يا چند 
شركت در شركت ديگر ادغام ساده و به تشکيل شركت جديد از طريق ادغام حداقل دو شركت در 
يکديگر ادغام مركب اطالق مي شود. در ادغام ساده شركت جذب شده و در ادغام مركب شركتهاي 
طرف ادغام شخصيت حقوقي خود را از دست مي دهند. برابر ماده 92 اليحه جديد، تجزيه شركتها 
به دو قسم كلي و جزيي انجام مي شود. به واگذاري بخشي از اموال و ديوين شركت به يک يا چند 
شركت جديد تجزيه جزئي و به واگذاري كليه اموال و ديون شركت به حداقل دو شركت جديد 
تجزيه كلي اطالق مي شود. در تجزيه كلي شركت تجزيه شده شخصيت حقوقي خود را از دست 

مي دهد. 28
برخي تحوالت و نوآورهاي اين اليحه در مورد شركت هاي تجاري عبارتند از: تعداد شركت هاي 
تجاري؛ حداقل سرمايه الزم، حداقل تعداد شركاء، حذف شرط سهامدار بودن اعضاي هيئت مديره 
در شركت هاي سهامي عام و خاص، وضع قاعده قائم به شخص بودن سمت مديران و گسترش 
مصاديق اشخاص ممنوع از انتخاب شدن به عنوان مدير شركت. در اليحه تجارت 91 مقرراتي 
عام موثر در مورد تشکيل شركت هاي مختلف بيان شده است كه بر اساس ماده 159 اليحه مذكور، 
اين مقررات هشت شركت از يازده شركت تجاري را در برمي گيرد. مقررات مربوط به تشکيل سه 
شركت سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام در مقررات مخصوص شركت سهامي 
عام و برخي موارد مخصوص خود آن شركت ها مقرر شده است. بنابراين در اليحه تجارت 91، 
موسسين شركت هاي تجاري كه تعداد آن ها در انواع شركت ها، متفاوت است، مي بايست براي 

28. اشتياق، وحيد، طرح پيشنهادی اصالح ماده 5 اليحه اصالح قسمتی از قانون تجارت راجع به سرمايه اسمی شركت های سهامی، 
مجله پژوهشهای حقوقی، سال سوم، شماره 5، ص 33
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تشکيل شركت شركت تجاري، اقداماتي را انجام دهند. كه با تفاوت هايي در نحوه انجام، در همه 
شركت ها اجرا مي شوند، و از آن ها به الزامات قانوني موسسين ياد شده است از تعيين نام در مرجع 
ثبت شركت ها، تاديه آورده نقدي و تسليم آورده غير نقد كه در حساب بانکي به نام شركت هاي 
تجاري. از نظر حداقل ميزان سرمايه، تركيب سرمايه، حداقل آورندگان سرمايه و حدود مسئوليت 
آن ها در شركت هاي مختلف، تفاوتهايي وجود دارد. همه شركت هاي تجاري در اليحه تجارت 
91، شکال تجاري محسوب مي شوند و به عبارت ديگر شركت هاي موضوع اليحه مزبور تجاري 
محسوب مي شوند، حتي اگر موضوع آن ها تجاري نباشد. شخصيت حقوقي همه شركت هاي تجاري 
موضوع اين اليحه، با ثبت در نزد مرجع ثبت شركت ها ايجاد مي شود در واقع شركت با ثبت در 

مرجع ثبت شركت ها، تشکيل و از همان زمان داراي شخصيت حقوقي نيز مي شود. 
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دكتر	نورعلي	حقيقت	

	شيوا	محمودی	

بررسي مقررات اصالحي اینکوترمز 2010 در خصوص بيمه كاال
-	استاديار	دانشگاه	آزاد	انزلي

-	دانش	آموخته	كارشناسي	ارشد	حقوق	خصوصي	دانشگاه	آزاد	

در دهه هاي اخير تجارت بين المللي 
در حال رشد و پيشرفت دايمي بوده 
برخوردار  افزون  روز  اهميت  از  و 
و  داخلي  قوانين  بر  تسلط  است. 
بين المللي براي موفقيت در تجارت 
از اشتباهات امري بسيار  و اجتناب 
اينکوترمز  مي باشد.  حياتي  و  مهم 
اهميت و حساسيت  از  بين  اين  در 
بااليي برخوردار است و بدون اغراق 
معامالت  اغلب  كه  گفت  مي توان 
بين المللي به نحوه هاي مختلف از آن 
بهره مي بردند. در واقع اينکوترمز راه 
حل هاي استاندارد و هماهنگ از قبل 
مي تواند  كه  است  شده اي  طراحي 
راهکار  و  ابزار  جعبه  يک  به عنوان 
حرفه اي تکاليف فروشنده و خريدار 
و  نموده  معامله مشخص  هر  در  را 
وظيفه هر طرف به صورت استاندارد 
اينکوترمز  مي گردد.  تشريح  آن  در 
از  كاال  حمل  با  مرتبط  مسائل  به 
مي دهد.  پاسخ  خريدار  به  فروشنده 
كاال،  حمل  بيمه،  شامل  مسائلي 
واردات  تشريفات  كاالها،  ترخيص 
و صادرات كاالها، اين كه چه كسي 
مي باشد  هزينه ها  پرداخت  مسئول 
انتقال  و  جابجايي  ريسک  اين كه  و 
كاال در مراحل مختلف حمل برعهده 

اصطالحات  مي باشد.  كسي  چه 
ذكر  با  معموالً   اينکوترمز  مختلف 
استفاده  مورد  جغرافيايي  مکان هاي 
با  مرتبط  عناوين  نه  مي گيرد  قرار 
اتاق  توسط  اينکوترمز  جابجايي. 
تدوين  و  تهيه  بين المللي  بازرگاني 
شده است. هدف از اينکوترمز ارائه 
بين المللي  ازمقررات  مجموعه اي 
براي تفسيرمتداول ترين اصطالحات 
خارجي  تجارت  در  استفاده  مورد 
است. و بدين ترتيب از چندگانگي 
تفسير اين اصطالحات در كشورهاي 
مختلف پرهيز مي شود يا حداقل تا 
كاهش  مالحظه اي  قابل  ميزان 
از  قرارداد  طرفين  اغلب  مي يابد. 
كشور  مختلف  تجاري  روشهاي 
مقابل بي اطالع هستند، اين موضوع 
مي تواند موجب سوءتفاهم، اختالف 
و  وقت  اتالف  و  حقوقي  دعوي  و 
چنين  رفع  منظور  به  و  شود  پول 
بين المللي  بازرگاني  اتاق  مشکالتي 
از  مجموعه اي   1936 سال  در 
تفسير  براي  را  بين المللي  مقررات 
كه  كرد  منتشر  تجاري  اصطالحات 
شد.  مرسوم   1936 اينکوترمز  به 
 ،1967  ،1953 سال هاي  در  بعداً 
1976، 1980، 1990، 2000 و اكنون 

با  انطباق  منظور  به   2010 سال  در 
روشهاي معمول تجارت بين المللي 
جاري اصالحات و اضافاتي در آن 
اصلي  هدف  است.  گرفته  صورت 
در  كه  بوده  اين  همواره  اينکوترمز 
موارد فروش كاال براي تحويل وراي 
از  باشد  داشته  كاربرد  مرزهاي ملي 
به  مربوط  مزبور  اصالحات  اينرو 

بازرگاني بين المللي هستند. 
ببينيم  مي خواهيم  تحقيق  دراين  ما 
فروشنده  يا  خريدار  تعهد  آيا 
مقررات  براساس  بيمه  انعقاد  براي 
اينکوترمز تحت تاثير زمان و مکان 
مي باشد  هزينه ها  و  ريسک  انتقال 
ديگري  تاثيرعوامل  تحت  اين كه  يا 

است؟
براي  فروشنده  يا  خريدار  تعهد  آيا 
انعقاد قرارداد بيمه براساس مقررات 
مثل  تاثيرعواملي  تحت  اينکوترمز 
و  صدور  براي  گمركي  تشريفات 
ورود كاال و هزينه هاي آن است؟ و 
اين كه آيا رابطه اي بين تعهد به بيمه 
و پرداخت هزينه آن با تعهد به انعقاد 
آن  هزينه  پرداخت  و  قرارداد حمل 
پوشش  تعهد  سقف  دارد؟  وجود 
بيمه اي برحسب هراصطالح به چه 

ميزان است؟

مقدمه
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1-	مفاهيم	و	مبانی	نظري	اينكوترمز
اصالحات اينکوترمز به طور سنتي در قراردادهاي فروش بين المللي، كه از مرزهاي ملي مي گذرد 
اينکوترمز از اصطالحات سه حرفي تشکيل شده است كه  مورد استفاده قرار مي گيرد. مقررات 
بيانگر روش هاي روزمره تجاري در قراردادهاي فروش كاال است و به تشريح عمده ترين وظايف و 

هزينه ها و ريسک هاي درگير در جريان تحويل كاال از فروشنده به خريدار مي پردازد. 
1-1-	تعريف	اينكوترمز

اينکوترمز يک كلمه مركب است كه از تركيب سه كلمه انگليسي اينترنشنال كمريکال ترمز به معني 
اصالحات بين المللي بازرگاني تشکيل شده است و به صورت گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد. 
اين اصطالحات براي تفکيک هزينه ها و مسئوليت ها بين فروشنده و خريدار استفاده مي شود. اينکوترمز 
به مسائل مرتبط با حمل كاال از فروشنده به خريدار پاسخ مي دهد. مسائلي شامل حمل كاالها، ترخيص 
كاالها، واردات و صادرات كاالها، اين كه چه كسي مسئول پرداخت مي باشد و اين كه ريسک جابه جايي 
و انتقال كاال در مراحل مختلف حمل بر عهده چه كسي مي باشد. اصطالحات مختلف اينکوترمز 
معموالً با ذكر مکانهاي جغرافيايي مورد، نه عناوين مرتبط با جابجايي استفاده قرار مي گيرد. اينکوترمز 

توسط اطاق بازرگاني بين المللي تهيه و تدوين شده است. 
1-2-	ماهيت	اينكوترمز

اينکوترمز به چهار گروه زير با اصطالحات وابسته به هر گروه تقسيم شده است. 
 الف-گروه	)سي(	تحويل	كاال	در	مبدا	به	خريدار	با	پرداخت	كرايه	حمل	

سي اف آر1
هزينه )ارزش( و كرايه حمل 

تعريف: ارزش و كرايه حمل تا مقصد )سي اند اف( سابق است ولي مخصوص حمل دريايي 
كاال وقتي از روي نردة كشتي عبور مي كند )بارگيري مي شود( مسئوليت فروشنده خاتمه مي يابد. 
هزينه بيمه با خريدار است، هزينه حمل با فروشنده است. عقد قرارداد بيمه باخريدار است و عقد 

قرار حمل با فروشنده. 
سي آي اف2

هزينه )ارزش( و بيمه و كرايه حمل 
تعريف: ارزش، بيمه و كرايه حمل تا مقصد مخصوص حمل دريايي مي باشد. كاال وقتي از روي 
نردة كشتي بارگيري مي شود مسئوليت فروشنده خاتمه مي يابد. هزينه حمل و بيمه با فروشنده است. 

عقد قرارداد حمل و بيمه با فروشنده است. 

1. Cost and Freight (CFR)
2. Cost, Insurance and Freight (CIF)
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سي پي تي3
كرايه حمل تا مقصد پرداخت شده 

تعريف: تحويل با پرداخت كرايه حمل تا مقصد. حمل مركب ولي بيش تر براي طرق زميني 
يا هوايي استفاده مي شود. ريسک و مسئوليت فروشنده زماني كه كاال را تحويل اولين حمل كننده 
مي دهد خاتمه مي يابد. هزينه حمل با فروشنده تا نقطه معين طبق قرارداد. هزينه بيمه خريدار، 

عقدقرارداد بازرسي با خريدار است. 
سياي پي4

كرايه حمل و بيمه تا مقصد پرداخت شده
تعريف: تحويل با پرداخت كرايه حمل و بيمه تا مقصد. روش حمل مركب مي باشد. ريسک و 
مسئوليت فروشنده زماني كه كاال را به نقطه توافق شده مي رساند خاتمه مي يابد. هزينه بيمه و حمل 
با فروشنده است. عقد قرارداد بيمه و حمل با فروشنده است. عقد قرارداد بازرسي با خريدار است. 

	ب-	گروه –Eتحويل	كاال	در	نقطه	عزيمت	در	مبدا
اي ايکس دبليو5

تحويل در محل كار )فروشنده(
تعريف: تحويل كاال در نقطه عزيمت در مبدا )محل كار(

	ج-	گروه	D	-	تحويل	كاال	در	مقصد	
دي اي اف6

تحويل در مرز
تعريف: تحويل در مرز )در مرز تعيين شده(. 

دي اي اس7
تعريف: تحويل در عرشه كشتي )در مقصد(. 

دي اي كيو8
تعريف: تحويل در اسکله )در مقصد(. 

دي دييو9
تعريف: تحويل در مقصد بدون پرداخت حقوق عوارض و گمركي. 

3. Carriage Paid To (CPT)
4. Carriage and Insurance to (CIP)
5. Ex Work (EXW)
6. Delivered At Frontier (DAF)
7. Delivered Ex Ship (DES)
8. Delivered Ex Quay (DEQ)
9. Delivered Duty Paid (DDU)
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دي دي پی10
تعريف: تحويل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمركي. 

	د-	گروه	–F	تحويل	كاال	به	خريدار	بدون	پرداخت	كرايه	حمل	در	مبدا.	
اف سي آ11

تعريف: تحويل كاال به حمل كننده در مبدا )تحويل كاال داخل كاميون، ريل و هواپيما(. با توجه 
به اين كه محل تحويل كشور خريدار باشد، بارگيري با خريدار است و نقطه ريسک مي باشد. هزينه 

حمل و بيمه با خريدار است. عقد قرارداد حمل وبيمه با خريدار )نه الزاما”(. 
اف آ اس12

تحويل در كنار كشتي
تعريف: تحويل كاال در كنار كشتي در مبدا. فروشنده وقتي كاال را از روي نرده كشتي عبور داد 
ريسک خود را خاتمه داده است. هزينه حمل و بيمه با خريدار است. عقد قرارداد حمل از بندر 

تحويل و بيمه و بازرسي با خريدار است.
1-3-	ساختار	اينكوترمز	2000و	قبل	از	آن

با  بين المللي  بازرگاني  اتاق  انجاميد  طول  به  دوسال  حدود  كه  اينکوترمز  بازنگري  جريان  در 
را كه  پيشنويس ها  به  بازتاب هاي مربوط  نظرات و  از طريق كميته هاي ملي  استعالم و دعوت 
توسط طيف بسيار وسيعي از تجار در سراسر دنيا ارائه شده بود جمع آوري كرد. مشاهده مي شود 
بازنگري جديد در مقايسه با اينکوترمز 1990 با توجه به تغييراتي كه يافته بود توجه بيش تري 
اكنون  كه  است  واضح  البته  است.  گرفته  قرار  دنيا  در سراسر  آن  كنندگان  استفاده  از طرف  را 
اينکوترمز از مقبوليت جهاني برخوردار است و بنابراين اتاق بازرگاني بين المللي تصميم گرفته 
است كه اين شهرت جهاني را حفظ نمايد. از طرف ديگر اقدامات جدي در جهت اطمينان از 
اين كه عبارت بکار برده شده در اينکوترمز 2000 به وضوح و دقيقًا منعکس كننده فعاليت تجاري 

باشد صورت پذيرفته است. مضافًا اين كه تغييرات اساسي در دو زمينه انجام گرفته است. 
- وظايف ترخيص از گمرک و پرداخت حقوقي گمركي در شرايط تحويل در اسکله و تحويل 

در كنار كشتي
-وظايف بارگيري و تخليه در شرايط تحويل به حمل كننده

1-4-	ترم	هاي	اينكوترمز	2000	و	قبل	از	آن
 اينکوترمز 2000 ساختار نظامند و در عين حال ساده داشت. در واقع با حركت از دسته اي دسته 

10. Delivered Duty Paid (DDP)
11. Free Carrier (FCA)
12. Free Alongside Ship (FAS)
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به سمت دسته ديگر مسئوليت هاي فروشنده افزايش مي يافت. هر دسته تفاوت هاي اساسي با ديگر 
دسته ها داشت و در عين حال قواعد درون هر دسته شباهت هاي قابل توجه با يکديگر داشتند كه 
باعث مي شد در هر دسته قرار گيرند. بعالوه اين كه قواعد هر دسته تفاوت هاي ريزي با يکديگر 
داشتند كه اين امر باعث مي شد در هر دسته چند قاعده وجود داشته باشد. در اينکوترمز 2000 
براي سهولت درک، مقررات به چهار گروه مختلف پايه تقسيم شدند. گروه اول شامل قاعده اي 
است كه فروشنده براساس آن كاال را در محوطه يا محل فعاليت خود به خريدار تحويل مي دهد و 
به دسته )اي( شهرت دارد. گروه دوم شامل قواعدي است كه فروشنده كاال را در محل تعيين شده 
)بعد از ترخيص صادراتي( به حمل كننده معرفي شده توسط خريدار تحويل مي دهد و تحت نام 
دسته )اف( شناخته مي شود. گروه سوم شامل قواعد و اصالحاتي است كه فروشنده قرارداد حمل را 
بدون ريسک، مسئوليت خسارت وارده به كاال كه بعد از حمل و ارسال واقع مي شود، منعقد مي كند 
و دسته )سي( نام گذاري شده و نهايتاً گروه چهارم شامل قواعدي كه بر اساس آن فروشنده كليه 
هزينه ها و مسئوليت آوردن و رساندن كاال تا به مقصد را به عهده دارد و به نام دسته )دي( شهرت 
دارد هر چه از گروه )اي( فاصله مي گيريم و به گروه )دي( نزديک مي شويم تعهدات، وظايف و 
هزينه هاي فروشنده بيش تر و بالعکس تعهدات، وظايف و هزينه هاي كه بر عهده خريدار مي باشد 

كمتر مي شود و طبيعتاً قيمت اعالمي از سوي فروشنده افزايش مي يابد.13

2-	تحوالت	صورت	گرفته	در	اينكوترمز
بازرگانان براي تعيين نحوه توزيع وظايف و تکاليف و همين طور هزينه ها وريسک مربوط به انتقال 
كاال از فروشنده به خريدار مايلند كه از اصطالحات كوتاهي مثل ب و سي و اف استفاده كنند 
ولي متأسفانه در تفسير صحيح اين اصطالحات اغلب سوء تفاهم ايجاد مي شود. در دهه 1920 
اتاق بازرگاني بين المللي مطالعاتي را در زمينه تفسير اصطالحات تجاري كه از اهميت بيش تري 
برخوردار بودند به عمل مي آورد. اين مطالعات نشان داد كه در كشور هاي مختلف از اصطالحات 
برداشت هاي متفاوتي مي شود. بنابراين سرنوشت اختالفات احتمالي بين خريدار و فروشنده بستگي 
به محل حل اختالفات و قوانين حاكم برآن داشت. اين امر متضمن ريسک قضايي براي فروشنده 
و يا خريدار بود و در نتيجه مي توانست اثرات نامطلوب بر تجارت آتي بين آندو داشته باشد. به 
همين دليل ايجاد مقرراتي براي تفسير اصطالحات بازرگاني كه مورد توافق طرفين يک قرارداد باشد 

اهميت پيدا كرد.14 

13. مجدي، ضياء الدين، مقررات رسمي اتاق بازرگاني بين المللي اينکوترمز 2000، چاپ سوم، 1389، ص 18، 23
14. ICC Guid to Incoterms2000, pp180-181 http://www. rohlig. com/infocenter/inco-
terms-2010. html(27september2010) 91/02/30



123

دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالتسال ششم . شماره یازدهم و دوازدهم. بهار و تابستان- پاییز و زمستان 1393

2-	1-	گرايش	به	سمت	اصطالحات	تحويل	كاال
در سال 1953 تجديد نظر كلي در اينکوترمز به عمل آمد. اصطالحات مبتني بر تحويل كاال در 
سال 1967 به آن اضافه گرديد و يک اصطالح مربوط به حمل هوايي كاال نيز در سال 1976 اضافه 
گرديد. در سال 1980 مقتضيات تجاري ناشي از تحويل در تکنيک هاي حمل و نقل منجر به افزودن 
دو شرط ديگر يعني تحويل كاال در نقطه معين »كه قباًل عالمت اختصاري آن )اف آر سي( بود و 
حاال به )اف سي آ( تغيير يافته است« و اصطالح »كرايه حمل و بيمه پرداخت شده گرديد.« دليل 
اصلي تجديد نظر سال 1990 توجه به گرايش روز افزون به تجارت بدون اسناد و اوراق بود كه در 
آن طرفين به جاي استفاده از اسناد و اوراق از پيام هاي الکترونيکي كه اصطالحاً )اي آي دي( مبادله 

الکترونيکي اطالعات خوانده مي شود استفاده مي نمايند. 15
2-2-	استفاده	از	مبادله	الكترونيكي	اطالعات

پيام هاي الکترونيکي به جاي اسناد بازرگاني بين المللي گرايش روز افزوني به جايگزين كردن اسناد 
با پيام هاي الکترونيکي وجود دارد كه اصطالحاً مبادله الکترونيکي اطالعات )اي آي دي( خوانده 
مي شود. از آن جا كه اينکوترمز 1980 مبتني بر مبادله اسناد بود، تدوين اينکوترمز 1990 به نحوي كه 
قابل انطباق با اي آي دي )مبادله الکترونيکي اطالعات( باشد ضرورت يافت. بنابراين در اينکوترمز 
1990 كليه بند هاي الف 8 و ب 8 شامل جمله »يا پيام الکترونيکي معادل« مي باشند تا در صورت 

توافق فروشنده و خريدار مورد استفاده قرارمي گيرند. 
در اينکوترمز 2010 تحت اصطالحات گوناگون به اين امر تصريح شده است كه اسناد الکترونيکي 
مي تواند جايگزين اسناد كاغذي شود. در قوانين بسياري از كشور ها، امروزه داده پيام و امضاي 
الکترونيکي جايگزين نوشته و امضاي دست نويس شده است. در ماده 6 تجارت الکترونيکي ايران 
نيز داده پيام را در حکم نوشته قلمداد كرده است مگر در مورد اسناد مالکيت اموال غير منقول، 
فروش مواد داروئي به مصرف كنندگان نهايي و نهايتاً اعالم، اخطار و هشدار هايي كه دستور خاصي 
براي استفاده از كاال صادر مي كند. در اين قانون همچنين به موجب ماده 7 امضاي الکترونيک را به 

جاي امضاء دستي شناسايي كرده است. 
اسناد  مي تواند جايگزين  الکترونيکي  اسناد  كه  است  بيان شده  اينکوترمز 2010 صراحتاً  در 
كاغذي شود. ولي اين جايگزيني منوط به تحقق يکي از دو شرط زير است. اول اين كه جايگزين 
اسناد الکترونيکي به جاي اسناد كاغذي مورد توافق طرفين قرار گيرد. يا اين كه چنين جايگزيني 

منطبق با عرف پذيرفته شده در آن صنعت و حرفه باشد. 
2-3-	نحوه	عمل	در	مورد	اي	آي	دي

اينکوترمز در مورد توضيح اين كه ارتباط الکترونيکي چگونه صورت مي گيرد از اين فراتر نمي رود. 
15. شيرزاد، عسگري، راهنماي اينکوترمز 1990، تهران 1371، ص55، 57
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نحوه ارتباط عماًل در روابط بين خريدار و فروشنده تنظيم خواهد شد. از آن جا كه مبادله الکترونيکي 
اطالعات نياز به زبان خاص كامپيوتر به كامپيوتر دارد و پيام ها به صورت اطالعات پردازش شده 
مي باشد لذا پيروي دقيق از سيستم هاي بين المللي كه تحت نظارت سازمان ملل متحد براي اين 
منظور ايجاد شده اند و اصطالحاً )مبادله الکترونيکي اطالعات براي مديريت تجارت و حمل و 
نقل( و يونسيد )مقررات متحد الشکل اجرائي براي مبادله اطالعات تجاري از طريق ارتباط راه دور 

خوانده مي شوند( كمال اهميت را دارد. 
تحويل كاال با استفاده از پيام هاي اي آي دي16

در تمام اصطالحات غير از اصطالحات  اي ايکس دبليو، كه در آن ارائه مدارک تحويل كاال 
الزامي نيست قيد شده است اگر طرفيني توافق كرده باشند، پيام هاي الکترونيکي مبادله اطالعات 
مي تواند جايگزين اسناد مذكور در بند الف 8 بشود. وقتي كه جايگزين بارنامه با راه نامه دريايي با 
پيام هاي الکترونيکي مورد نظر باشد مسائل خاصي مطرح مي شود اين مسائل از آن جا ناشي مي شود 
كه براي دريافت كاال از حمل كننده در مقصد و يا فروش آن در جريان حمل ارائه بارنامه ضرورت 
دارد. در كنفرانس جهاني سال 1990 كميته بين المللي حمل و نقل سي ام آي دريايي تصويب گرديد. 
مقررات )سي ام آي داراي مکانيزمي است كه با توسل به آن طرفين در صورت كه تمايل داشته باشند 
مي توانند به نحوي از ارتباط الکترونيکي استفاده كنند كه مسئوليت هاي حمل كننده طبق قرارداد 

مربوط مخدوش نگردد. 
- تغييرات ايجاد شده در تکنيک هاي حمل و نقل

تجديد نظر 1980 اينکوترمز به شدت تحت تاثير تغييرات تکنيک هاي حمل و نقل و روش هاي 
صدور اسناد بود كه خود ناشي از تحول بزرگي بود كه اصطالحاً تحول كانتينر خوانده مي شود 
تفاوت اساسي بين روش معمول بارگيري از طريق قراردادن كاال در كشتي و برداشتن آن براي 
تخليه يا چيدن و حمل آن در كانتينر كه كاال مستقيماً به گيرنده تحويل مي شود و يا در محلي دور 
از ساحل تخليه مي گردد وجود دارد. در مورد كانتينر تقسيم وظايف و هزينه و ريسک )بين طرفين( 
در كنار كشتي روش مناسبي نيست. بايد تأكيد گردد كه اين روش حمل و نقل محدود به حمل و 
نقل در يايي كانتينر نمي شود زيرا كه تغييرات مشابهي در مواردي كه كاال در انواع واحد هاي قابل 
حمل براي بارگيري در كشتي دسته بندي مي شود از جمله براي حمل ونقل مركب كاال )تركيبي از 
حمل جاده اي، دريائي و راه آهن( و حمل به طريق رورو كه در آن كاال در تريلر ها و يا واگن هاي 
راه آهن بارگيري مي شود و همين طور در موردي كه قبل از ورود كشتي به بندر مبداء در پالت ها 

قرار داده مي شود نيز ايجاد شده است. 17

16. EID
17. مجد، پيشين، ص 51
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- اصطالحات جديد:كرايه حمل و بيمه تا مقصد پرداخت شده و تحويل به حمل كننده
در اينکوترمز 1980 دوشرط در اصطالحاتي كه در باال ذكر شد اضافه شدند. تحت اين دو شرط 
تجاري فروشنده كاال را مثل فوب و سيف در نرده كشتي تحويل نمي دهد بلکه تحويل زماني تحقق 
مي يابد كه حمل كاال شروع مي شود. وقتي كه طرق مختلف حمل و نقل مورد استفاده قرار مي گيرند، 
به خصوص اگر فروشنده مايل باشد كه از قبول خطر تلف شدن و يا آسيب ديدن كاال در جريان 
حمل تا نقطه مشخص اجتناب كند )كه معموالً نيز همين طور است( اصطالحات جديد مناسب تر 
هستند. بنابراين تحت )اف سي آ( نقطه مذكور )نقطه انتقال مسئوليت و هزينه ها و ريسک( نقطه اي 
است كه كاال به عامل حمل و نقل مركب تحويل داده مي شود )به جاي تحويل آن در مرحله بعدي 
به كشتي براي حمل دريائي( به همين ترتيب تحت شرايط )سي پي تي سي آي پي( نيز نقطه مذكور 
)انتقال مسووليت و هزينه ها و ريسک( نقطه تحويل كاال به اولين حمل كننده مي باشد و نه به حمل 

كننده هاي بعدي )در صورتيکه وجود داشته باشند.(
2-4-	گروه	بندي	وظائف	و	تكاليف	تحت	10	سر	فصل

وظائف طرفين در هر اصطالح تحت دو عنوان اصلي »فروشنده موظف است...« و »خريدار موظف 
است...«گروه بندي شده اند ده مورد وظيفه كه ممکن است به عهده طرفين قرار بگيرد به شرح زير 

مي باشد. 18

18. مجد، پيشين، ص 53

خريدار	موظف	استفروشنده	موظف	است

ب	1-	پرداخت	بهاي	كاالالف	1-	تدارک	و	ارائه	طبق	قرارداد

ب	2-	اخذ	مجوزها	و	انجام	تشريفاتالف	2-	اخذ	مجوز	ها	و	انجام	تشريفات

ب	3-	قرارداد	حمل	كاالالف	3-	قراداد	حمل	كاال	و	بيمه

ب	4-	تحويل	گرفتن	كاالالف	4-	تحويل	كاال

ب	5-	انتقال	ريسکالف	5-	انتقال	ريسک

ب	6-	تقسيم	هزينه	هاالف	6-	تقسيم	هزينه	ها

ب	7-	اعالم	و	اطالع	به	فروشندهالف	7-	اعالم	و	اطالع	به	خريدار

الف	8-	اثبات	تحويل	كاال-	اسناد	حمل	يا	پيام	هاي	
الكترونيكي	معادل	آن

ب	8-	اثبات	تحويل	كاال	اسناد	حمل	يا	پيام	هاي	
الكترونيكي	معادل	آن

ب	9-	بازرسي	كاالالف	9-	بازرسي،	بسته	بندي	و	عالمت	گذاري

ب	10-	ساير	تكاليفالف	10-	ساير	تكاليف
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از آن جا كه تمام اين ده وظيفه در مورد كليه اصطالحات مورد پيدا نمي كند، بعضاً ممکن است 
به جمله »وظيفه اي ندارد« برخورد نمائيم. اين امر هم به خاطر يکنواختي و هم به خاطر اين است 
كه خواننده به سهولت تشخيص دهد كه يکي از طرفين چه تکاليفي نسبت به طرف ديگر در رابطه 
با نکات مهمي مثل قرارداد حمل، تشريفات صدور و ورود و با اثبات تحويل كاالو بيمه آن دارد. 

2-5-	علل	تحوالت	صورت	گرفته	در	اينكوترمز
علت اصلي بازنگري اينکوترمز، نياز به تطبيق آن با روش معمول تجاري روز مي باشد. در واقع 
مراحل مختلف تجارت و ابزارهاي اجراي هر مرحله در طول زمان تغيير و تکامل يافته و بازنگري 
و اينکوترمز امري اجتناب ناپذير مي باشد. تغييرات ايجادشده در اجراي تجارت در ابعاد مختلف 
از جمله اهميت يافتن روش هاي حمل گوناگون در بازه هاي زماني مختلف، تجارت الکترونيکي، 
اختراع كانتينر، روش هاي پرداخت پيشرفته، اسناد مورد نياز، تکامل انواع بيمه حمل و نقل و بازرسي 
كاال و ديگر گام هاي تجارت، بازنگري اينکوترمز را به امري ضروري مبدل نموده است. الزم به 
گفتن نيست كه مرتباً تالش مي شود تا تهيه و ارائه اينکوترمز به نحوي بهبود يابد تا موجب تسهيل 
در كاربرد عملي آن گردد. بازنگري اينکوترمز در سال هاي گذشته به صورت هر 10 سال يکبار 
انجام شده است. قابل يادآوري است كه بازه زماني 10 ساله فقط به صورت اتفاقي و توافق بين 
اعضا بوده و امکان دارد در سال هاي آتي اين روند تغيير نموده و اين بازنگري زودتر يا ديرتر انجام 

گيرد. اما علل تحوالت صورت گرفته:
- ايجاد رويه و ضوابط معين در نظام مبادالت بين المللي

- برقراري و حاكم نمودن قواعد و قوانين يکسان در محاكم حقوقي
- مشخص شدن مسئوليت هاي خريداران و فروشندگان در انجام معامالت

مبادالت  انجام  تسهيل  و همچنين  فروشندگان  و  بين خريداران  تنش ها  و  اختالفات  كاهش 
بين المللي

از داليل ديگر مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

3-	رابطه	بين	قرارداد	بيع	با	قرارداد	حمل	و	نقل
عقد بيع از رايج ترين و مهم ترين اعمال حقوقي مي باشد و از اين رو قسمت عمده اي از قوانين نظام هاي 
مختلف حقوقي را به خود اختصاص داده است. اين گوناگوني نظام ها خود منجر به وضع مقررات 
متفاوتي شده است كه در نبود مقررات متحد الشکل بعضاً مشکالتي را براي طرفين قرارداد در عرصه 
تجارت بين المللي به بار مي آورد. كنوانسيون سازمان ملل متحد 1980 وين درباره بيع بين المللي كاال 
به وسيله برداشتن موانع قانوني در معامالت موجب گسترش تجارت بين الملل شده و گامي بر جسته 

در راه نزديک ساختن ملت ها داراي آداب و رسوم و باور هاي متفاوت برداشته است. 
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در قرارداد هاي بيع اصطالح شرايط حمل و نقل براي آن دسته از شرايط قرارداد به كار مي رود 
كه حدود مسئوليت فروشنده و خريدار در خصوص انجام دادن كارهاي الزم براي حمل كاال، 
پرداخت هزينه حمل، بيمه كردن كاال، پرداخت هزينه هاي بندر و تقبل خطر گم شدن يا خسارت 
ديدن كاال درجريان حمل را معين مي نمايد. در مذاكرات قراردادي، معموال طرفين مذاكره به همان 
اندازه كه به كيفيت كاال و قيمت آن توجه مي كنند شرايط حمل را هم مورد توجه قرار مي دهند. 
در حقيقت شرايط حمل خود بخشي از قيمت كاال را تشکيل مي دهد به دليل باال بودن ميزان خطر 
در بازرگاني بين المللي و سنگين بودن هزينه حمل و نقل هوايي و دريايي، صحبت كردن از قيمت 
كاال در قرارداد، بدون در نظر گرفتن شرايط تقريبا بي معني خواهد بود و در صورتي كه طرف هاي 

قرارداد بر سر اين شرايط به توافقي دست نيابند، ممکن است به طور كلي معامله انجام نگيرد. 19 
3-1-	قرارداد	هاي	بيع	متضمن	حمل	كاال

در  انتقال ضمان  براي  را  دو حالت  بند 1  در  و  تنظيم شده  بند  در 2  وين  كنوانسيون  ماده 67 
قرارداد هاي بيع متضمن حمل و نقل در نظر مي گيرد:

الف- در قرارداد متضمن حمل كاال كه بايع ملزم به تسليم آن ها در محل معيني نباشد از زماني 
كه كاال مطابق قرارداد بيع، جهت ارسال به مشتري تسليم اولين متصدي حمل و نقل مي شود، ضمان 

به مشتري منتقل مي شود. 
ب- هر گاه بايع ملزم به تسليم كاال به متصدي در محل معيني باشد، تا زماني كه كاال تسليم 

متصدي حمل و نقل در محل مزبور نشده، ضمان به مشتري منتقل نمي شود. 
قاعده تحويل به متصدي حمل ونقل از روش هايي است كه در اينکوترمز 1990 و 2000 و 
2010 نيز پذيرفته شده است چنان كه در قرارداد )سي پي تي(، خريدار بعد از تحويل كاال به اولين 
متصدي حمل، مسئول ريسک است و در )اف او بي  و سي  اند اف و سيف( نيز به همين ترتيب 
مي باشد و در كنوانسيون نيز پذيزفته شده است. محدوده اعمال قسمت اول ماده 67 در مقايسه با 

ماده 69 كنوانسيون )قسمت دوم( مشخص مي شود. 
- قرارداد متضمن حمل باشد

- فروشنده ملزم به تسليم كاال در محل معيني نباشد
- شرط نشده كه كاال به خريدار تحويل داده مي شود. 20

3-2-	بررسي	انتقال	ضمان	با	تحويل	كاال	به	متصدي	حمل	ونقل
بند يک ماده 67 شامل تسليم كاال در محل معين به متصدي حمل و نقل است كه ضمان با تسليم 
19. قاسمي، محسن، جبران خسارت نقض قرارداد در كنوانسيون بيع بين المللي كاال، مجله حقوقي، نشريه دفتر خدمات حقوقي 

بين المللي جمهوري اسالمي ايران، شماره سي و دوم، 1389، ص200، 210
20. نصيري، مرتضي، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، مركز نشر دانشگاهي تربيت مدرس، مقاالت موضوعي، 

دوره 40، شماره 101، بهار 1389، ص 139، 166
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كاال به متصدي حمل در محل مزبور صورت مي گيرد. به موجب كنوانسيون تنها تحويل كاال به 
يک متصدي مستقل منجر به انتقال ضمان مي شود و تحويل كاال به خدمه شخص بايع كافي براي 
منظور نيست. زيرا تحويل نشانه انتقال قدرت كنترل كاال است و متصدي حمل يک جوهره مستقل 
قانون است در واقع عبارت متصدي حمل و نقل در ماده 67 خود در بردارنده تخصصي بودن حمل 

كاالست. 
انتقال ضمان  براي  از ماال مي باشد كه  بايع  مالکيت و كنترل  انتزاع  لزوم  قاعده همان  فلسفه 
بيع  قرارداد  اگر  مي شود.  نمايان  پيش  از  بيش  كنوانسيون  در  »تسليم«  اهميت  و  است  ضروري 
متضمن حمل كاال باشد و بايع ملزم به تسليم كاال به اولين متصدي حمل و نقل به مشتري منتقل 
مي شود قابل پذيرش نيست. چه آن كه به موجب ماده 387، ضمان از زمان تسليم كاال به مشتري به 
او منتقل مي شود و به موجب ماده 368 تسليم وقتي حاصل مي شود كه مبيع تحت اختيار مشتري 
گذاشته شود و اولين متصدي حمل ونقل را به منزله وكيل خريدار نيز نمي توان تلقي كرد تا تسليم 
كاال را به او، در واقع تسليم كاال به موكل خريدار دانست. در واقع، وظيفه بايع دادن كاال به دست 
مشتري است و در قرارداد بيع متضمن حمل كاال، حمل وسيله اجراي تعهد مي باشد و تا كاال به 
دست مشتري نرسد ضمان به وي منتقل نخواهد شد. البته، از آن جا كه بايع در فرض تسليم كاال به 
متصدي حمل آن را از كنترل خود خارج كرده و همان طور كه گفته شد خريدار را در وضع بهتري 
براي جبراي خسارت قرار مي دهد. اگر در قرارداد بيع متضمن حمل كاال، بايع ملزم به تسليم كاال 
به متصدي حمل و نقل در محل معيني باشد در اين فرض مي توان متصدي حمل را به عنوان وكيل 
خريدار كاال تلقي نموده كه تسليم كاال به او تسليم كاال به موكل محسوب مي شود. در اين حالت بايع 
با تسليم كاال به متصدي حمل در محل معين تعهد خود را اجرا نموده و از مسئوليت بری مي شود 
و در نتيجه، ضمان به مشتري منتقل مي شود. در واقع وقتي بايع متعهد به تسليم كاال به متصدي 
حمل در محل معيني است حمل، موضوع تعهد است نه وسيله اجراي آن و بايع با تحويل كاال به 
متصدي حمل تعهد خود را انجام داده است. البته شايان ذكر است كه حمل با وسايل شخص بايع 
باعث انتقال ضمان نمي شود زيرا طبق ماده 377 قانون تجارت متصدي حمل و نقل كسي است كه 

در مقابل اجرت حمل اشياء را بر عهده مي گيرد. 

4-	رابطه	بين	قرارداد	بيمه	و	اينكوترمز
اصوال آثار زيانبار ناشي از تلف و يا آسيب ديدن كاالي تجاري در حال حمل، آثار بسيار جدي را 
در جوامع امروز بر جا مي گذارد و به همين دليل نياز به اخذ پوشش هاي بيمه اي متناسب با هر كاال 

احساس مي گردد. 
زيرا هر كاال در طول زمان حمل و نقل در معرض طيف وسيع و گسترده اي از خطرات قرار 
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دارد و به همين دليل در گذشته به لزوم آن پي برده بودند و بيمه باربري به عنوان يکي از كهن ترين 
فرم هاي بيمه از مقبوليت زيادي بين تجار برخوردار بوده است. توسعه حمل و نقل باعث ايجاد 
از كاال  توليد گروهي  نتيجه آن كشور ها هر كدام در  بين المللي شده است كه در  تخصص هاي 
تخصص پيدا كرده و اين كاالهاي مورد نياز را از ساير كشور ها وارد مي كنند و به همين دليل است 
كه امروزه حمل و نقل علي الخصوص حمل و نقل دريائي به دليل ارزاني و اين كه حدوداً %80 

كاالي جهان از طريق آبراه هاي داخلي جابه جا مي شود اهميت ويژه اي به خود گرفته است. 21
 اينکوترمز 1990 سيزده مبنا و اينکوترمز 2010 پس از بازنگري 11 مبنا را به عنوان شرايط 
فروش تعيين كرده است كه هر يک به نوبه خود حدود و وظايف و تعهدات خريدار و فروشنده را 
در انجام و اجراي قراردادهاي بين المللي مشخص مي كنند. از نقطه نظر بيمه شرايط مزبور مي بايد 
پاسخگوي سؤاالتي چون: در هر برهه اي از زمان ريسک متوجه كدام يک از طرفين قرارداد است. 
عناوين اين ريسک ها مشتمل بر چه انواع كلي مي باشند و چه ترتيباتي براي خريد پوشش بيمه 
انديشيده شده است و اين كه اين تعهدات تحت تاثير زمان يا مکان انتقال ريسک از بين رفتن كاال 

از فروشنده به خريدار است؟
ضروري است كه اصطالح اينکوترمز انتخاب شده مناسب با كاال و وسيله حمل باشد و مهم تر 
از همه اين كه آيا طرفين وظايف اضافي، مثال وظيفه سازماندهي حمل يا بيمه، را مي پذيرند يا خير 
هر اصطالحاتي كه انتخاب شود، طرفين بايد آگاه باشند كه تفسير شرايط قرارداد ممکن است تحت 
تاثير عرف رايج در بندر يا محل مورد نظر قرار گيرد. تعيين محل يا بندر به دقيق ترين شکل ممکن 
زماني كارآيي دارد كه طرفين نام محل يا بندر را به دقيق ترين شکل ممکن مشخص نمايند. تحت 
مقررات اينکوترمز، محل تعيين شده در اصطالحات اينکوترمز، محل تعيين شده در اصطالحات 
تحويل در محل كار، تحويل به حمل كننده، تحويل در پايانه، تحويل در محل، تحويل با پرداخت 
هزينه هاي گمركي، تحويل در كنار كشتي، تحويل روي عرشه محلي كه تحويل كاال صورت مي گيرد 
و ريسک در همانجا از فروشنده به خريدار منتقل مي شود. تحت مقررات اينکوترمز در اصطالحات 
كرايه حمل تا مقصد پرداخت شده، كرايه حمل و بيمه تا مقصد پرداخت شده، هزينه )ارزش( و 

كرايه حمل و هزينه و ارزش، بيمه و كرايه حمل محل تعيين شده با محل تحويل تفاوت دارد. 

5-	رابطه	بين	قرارداد	بيع	با	بيمه
 مسئله اي كه از ديرباز توجه طرفين قرارداد بيع را به خود مشغول كرده است، مسئوليت زيان هايي 
است كه به مبيع بعد از قرارداد بيع و قبل از تسليم آن به خريدار وارد مي شود. توقيف و مصادره 

21. Reduce the risk of trade credit insurance: http://www. rhlg. com/pdfs/cargo clause. pdf. 
91/04/01
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كاال، به معني تلف فيزيکي كاال مي باشد و امکان بيمه چنين خطراتي وجود دارد يعني مصادره كاال 
مستلزم عدم امکان تحويل آن به مشتري مي باشد و از طرف ديگر در مواردي بسته به شرايط سياسي 
موجود به خاطر مشکالت اقتصادي وجود دارد، مي توان با ابزار بيمه به مقابله چنين زيان هايي 
دزدي،  به خاطر  كاال  تلف  مواردي هم چون  به  مي تواند  نظري  نتيجه چنين وسعت  و  پرداخت 
حوادث اتفاقي، عدم تخليه محموله و مسامحه و كوتاهي متصدي حمل تسريع يابد و اين خطرات 
تحت عنوان خطرات حمل مي باشند و اين امکان بيمه توسط طرفين قرارداد وجود دارد. ماده 66 
دربردارنده مهم ترين نتيجه انتقال ضمان مي باشد و به محض انتقال ضمان به خريدار، وي مکلف به 
پرداخت قيمت كاالست و اين مفهوم مخالف قاعده بيان شده در بند يک ماده 36 كنوانسيون است 
كه مقرر مي دارد بايع مسئول هر نوع عدم انطباق موجود در زمان انتقال ضمان به خريدار است و 
به محض انتقال ضمان به خريدار نتايج عملي قسمت اول ماده 66 به اين صورت كه خريدار بايد 
تعهدات قراردادي خود را اگر چه موضوع معامله تلف شده يا آسيب ديده بپردازد و حق اقدام بر 
عليه فروشنده را كه ناشي از عدم اجراي قرارداد توسط وي مي باشد ندارد )يعني در صورت حق 
اقدام كه تلف يا زيان ناشي از فعل يا ترک فعل بايع باشد( مخصوصا او بايد قيمت را بپردازد و كاال 
را بگيرد )مواد 54 تا60 كنوانسيون( و نمي تواند ادعاي خسارت مذكور در ماده 45 را بکند. زيرا 

خسارات مذكور در بخش ضمان و ماده 66، خسارات تصافي اند نه عمدي. 22
5-1-	بررسي	زمان	قابل	پيش	بيني	بودن	خسارت

بودن  پيش بيني  قابل  زمان  را  قرارداد  انعقاد  زمان  و  دارد  ماده74 صراحت  نيز  اين خصوص  در 
خسارت دانسته است، لذا متعهد ناقض قرارداد مسئول خساراتي نيست كه از نظر نوعي و عملي 
در زمان انعقاد قرارداد قابل پيش بيني نبوده است گرچه بعداً وی بتواند آن را پيش بيني نمايد در اين 
مورد ماده 74 كنوانسيون صراحتي ندارد و مساله اختالفي است اين كه قابل پيش بيني بودن صرفًا 
نفس تحقق خسارت است يا عالوه بر آن ميزان دقيق خسارت نيز بايد قابل پيش بيني باشد نقش 

پوشش بيمه در اين ماده به نظر ضرورت دارد. 
2-5-	نقش	بيمه	در	روش	هاي	جبران	خسارت	در	كنوانسيون	بيع	بين	المللي	كاال	
و  وين   1980 مصوب  كاال  بين المللي  بيع  كنوانسيون  كه  خسارت  جبران  روش هاي  بررسي  از 
سيستم هاي حقوقي اتفاق نظر دارند اصل بر جبران كامل خسارت و اعاده وضع سابق تا حد ممکن 
و روش پرداخت معادل پولي خسارت همچنان اصل است و همچنين تراضي در نوع روش جبراي 
خسارت را كه مغاير با مفاد قواعد آمره نباشد انتخاب نمايند. در بحث پرداخت خسارت، بيمه 
مي تواند جانشين طرفين با توجه به تعهدات بيمه اي خريداري شده پاسخگو مطالبات هر يک از 

طرفين قرارداد باشد. 
22. احمدي، پيشين، ص 98
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6-	ضرورت	بازنگري	در	اينكوترمز	2010	در	رابطه	با	مقررات	بيمه	و	پيامدهاي	آن
همانند اينکوترمز سال 2000 در اينکوترمز سال 2010 نيز فقط در دو شکل اصطالحات )سيف و 
سي آي پي( بيمه كاالي ذكر شده اما در اينکوترمز 2010 تفاوت در دقيق تر بودن زمان پوشش دهي 
كاال از مبدا تا مقصد مطرح مي باشد. تحت اصطالح سيف در اينکوترمز 2010 بيمه كاال را از نقطه 
تحويل پوشش مي دهد كه در اينکوترمز 2000 تحت اين اصطالح پوشش بيمه از نرده كشتي در 
بندر است و اما تا مقصد بي توضيح باقي مانده است. تفاوت ديگري كه در ارتباط با بيمه مطرح است 
در اصطالح سيف قيد شده است فروشنده بايد بيمه و ساير مدارک پوشش بيمه اي براي خريدار 
مهيا كند در حالي كه در اينکوترمز 2000 فروشنده مجبور بوده تا فهرست و فاكتورهاي فروش را 

مهيا كند. 
در هريک از اصطالحات سيف و سي آي پي23 منظور گرديده شده كه حداقل پوشش بيمه 
خريداري گردد و اما با توجه به تغييرات اخير در شرايط پوشش انستيتو بيمه گران لندن لحاظ 
گرديده سرمايه بيمه شده در واقع ارزش كاال، كرايه حمل و يا ديگر منافع مترتب بر كاالست كه 
صورت گوناگون در بيمه نامه قيد شده و تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد. منافعي كه تحت پوشش 
بيمه اي قرار گيرد بايد »منافعي قطعي و محرز باشد« البته قراردادهاي خريد و فروش كاال نقش 
اصلي و اساسي در تعيين ارزش كاال و يا در واقع سرمايه بيمه ايفا مي نمايد و لذا بايد بدانيم كه:24 
- قيمت كاال بر اساس فوب يعني اين كه ارزش مبداء بدون درنظرگفتن كرايه حمل مي باشد. 

- قيمت كاال بر اساس سي انداف يعني ارزش آن در مقصد كه كرايه حمل هم جزء ارزش 
افزوده آن محسوب مي شود. 

- و يا اين كه قيمت كاال در مقصد مندرج در قرارداد خريد مالک صدور بيمه نامه قرار مي گيرد 
كه طبعاً كليه هزينه هاي اضافه شده بر آن منجمله كرايه حمل را شامل مي گردد. 

از	 هريک	 در	 واقعي	 ارزش	 از	 كمتر	 به	 بيمه	 تهيه	 در	 بازنگري	 لزوم	 	-1-6
اصطالحات	اينكوترمز	2010

انعقاد  اينکوترمز 2010 ذكر شده است هريک از طرفين وظيفه اي در  در هريک از اصطالحات 
بيمه ندارند و هر يک از آن ها با توجه به در نظر گرفتن نفع بيمه اي در هريک از اصطالحات 
اينکوترمز موظف به تهيه بيمه مي باشند و اما زماني كه خريداران پوشش بيمه هاي تحت هريک از 
اصطالحات اينکوترمز 2010 حداقل بيمه را خريداري نمايند يعني بيمه كاالي مورد بيمه را با ارزش 
و قيمت مناسبي تهيه نکنند بيمه به كمتر از ارزش واقعي صورت پذيرفته است. و اما در هريک از 

23. CIF, CIP
24. Commodity contracts rish for insurance and traders 9 november 2010 www. intercargo 
services. com. incoterms 2010 91/02/14
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اصطالحات اينکوترمز كه خريدار وظيفه اي در تهيه بيمه ندارد و فروشنده منتفع در تهيه بيمه نامه 
مي باشد بحث پذيرش اصل مالکيت مطرح است، يعني اين كه مالک كاال در يک وضعيت قانوني 
قرار دارد كه با سالم رسيدن كاال در زمان معين و مشخص ممکن است از آن منتفع گرديده در 
حالي كه چنان چه كاال در مسير خود دچار حادثه يا خسارت گردد ممکن است كه اين منافع در اثر 
خسارت وارده به كاال از بين برود. به همين دليل مالکيت كاال داراي نفع بيمه اي در اين منافع است 

حتي اگر كاال به عنوان مرهونه در اختيار كس ديگري قرار داشته باشد. 
الف-	پيش	بيني	منافع	و	سود	احتمالي	در	پوشش	بيمه	در	اصطالحات	اينكوترمز	

2010
فروشنده كاال اميدوار است كه با فروش آن سودي به دست آورد و لذا قيمت فروش دريافتي كاال از 
خريدار متضمن سودي براي وي مي باشد كه عدم ورود كاال باعث از بين رفتن اين منافع مي گردد 
و به همين دليل براي وي نفع بيمه اي در اين زمينه وجود دارد. در زماني كه شخص داراي مالکيت 
بخشی از كاال داده شده است داراي نفع مالکيت جزئي است و به همين دليل براي اين نفع و يا 
هزينه ها نفع بيمه اي در نظر گرفته شده است. منافع زماني وجود دارد كه فروشنده كاال داراي نفع 
بيمه اي در كاال تا زماني است كه به خريدار منتقل مي گردد، در برخي از اصطالحات اينکوترمز 
2010 مانند )سيف و سي اف آر و سي آي پي و سي پي تي25( وظيفه فروشنده با تحويل كاال 
به حمل كننده به پايان مي رسد و نه زماني كه كاال به مقصد مي رسد ريسک و هزينه در دو نقطه 
مختلف منتقل مي شود گاهي اوقات انتقال مالکيت ممکن است بعد از آغاز سفر باشد. پس از انتقال 

مالکيت نفع بيمه اي فروشنده منقضي مي گردد. 
 ب-	بررسي	نفع	بيمه	اي	خريدار	در	صورت	تاخير	در	دريافت	كاال	

گاهي اوقات قرارداد فروش شامل شرطي است كه اين حق را به خريدار كاال مي دهد كه در 
صورت تأخير در دريافت كاال و يا داليل ديگر آنرا نپذيرد و به همين دليل چناچه خريدار از 
مجدداً  اين حق  و  گرديده  تلقي  يافته  خاتمه  نفع خريدار  نمايد  استفاده  قانوني خود  اين حق 
و  است  مترتب  فروشنده  نفع  بيمه  توسط  پرداخت خسارت  در  و  منتقل مي شود.  فروشنده  به 
هريک از طرفين قرارداد بايد موضوع را در نظر داشته باشند اگر فروشنده به درخواست خريدار 
حداقل بيمه را خريداري نموده باشد با توجه به اين كه اگر تأخير در كاال رخ دهد و منجر به 
عدم پذيرش خريدار از تحويل كاال شود، در هنگام خسارت طرف حساب موسسات بيمه گر 
فروشنده مي باشد و اما اگر فروشنده از قبل حداقل بيمه را به درخواست خريدار تهيه كرده باشد 
فروشنده متضرر خواهد بود به نظر مي رسد بايد بازنگري در تهيه پوشش بيمه اي مناسب در اين 

شرايط در نظر گرفته شود. 
25. CPT, CIP, CFR
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6-2-	پيامدهاي	بازنگري
تشريک مساعي خريدار و فروشنده به منظور جبران خسارات وارده و تهيه پوشش بيمه اي مناسب و 
انتقال ريسک به موسسات بيمه گر به عنوان عاملي موثر در فرآيند فعاليت اقتصادي مي باشد كه باعث 
رشد اقتصادي مي گردد. در قرارداد اينکوترمز انتخاب اصطالح مناسب و تهيه پوشش هاي بيمه اي 
متنوع و گسترده باعث تامين امنيت فعاليت هاي اقتصادي مي گردد در اين صورت با به كارگيري منابع 
مالي در بازارهاي تجاري و تأمين رشد و توسعه و شکل گيري فعاليت هاي كمک شاياني به ارزش 

افزوده در منابع مالي بازار خواهد داشت. 
الف-شناسايي	ابعاد	ريسک	و	انتقال	آن	به	موسسات	بيمه	گر	در	مقررات	اينكوترمز
به طور كلي با توجه به ضرورت بازنگري بيمه در مقررات اينکوترمز بايد عمليات بيمه گري به شکل 
مناسبي سازمان دهي شود زيرا در اين صورت هر يک از طرفين قرارداد از اطمينان و آسايش خاطر 
بيش تري در تجارت برخوردار خواهند بود در غير اين صورت دو طرف قرارداد در معرض خطر 
عدم توانايي انجام تعهدات قرار خواهند گرفت. به يقين پيش از انجام هر معامله اي بايد براي مقابله 
با ريسک هاي تهديد كننده خريدار و فروشنده در يک معامله تجاري آن ها را شناسايي نمايد. در 
واقع با كنکاش در قرارداد هاي خريد و فروش مي توان اين ريسک ها را كشف نمود به نظر مي رسد 
كه شناسايي ريسک دشوارترين مرحله در ارزيابي ريسک باشد زيرا اوالً يک فعاليت مستمر است 

و ثانيا” نمي توان معلوم كرد كه در چه زمان به نحو كامل انجام شده است. 
ب-	تهيه	پوشش	بيمه	اي	مناسب	

انتظار مي رود كه  انتخاب كنند  بايد پوشش هاي موردنياز را  انتقال ريسک، طرفين قرارداد  براي 
از طريق شناسايي ريسک پوششهاي مناسب را تعيين نمايند. با وجود اين در يک اقدام احتياطي 
مي توان از خدمات مشاوران ريسک براي احراز اطمينان از شناسايي ديگر ريسک هاي تهديد كننده 
اين ريسک هاي مغفول مانده  انتقال  براي  انتخاب پوشش مناسب  نياز  و در پي آن، در صورت 
بهره گيرند. در زمان انتخاب پوششها هر يک از طرفين رابطه تجاري مي توانند در مورد سطح اين 
پوشش ها تصميم بگيرند و اين تصميم گيري از اين جنبه مفيد است كه هر يک از طرفين با تقبل 
جبران خسارات كوچک از محل منابع داخلي خود و به عنوان بخشي از برنامه نگهداري ريسک، 
هزينه هاي كنترل ريسک را بهينه سازي نمايندو تهيه بيمه مناسب ضرورتي انکار ناپذير در مقررات 
ابعاد خسارت و اجتناب از ريسک و كاهش خسارت از  با بررسي  اينکوترمز مي باشد در واقع 
مهم ترين راه كارهاي موثر در يک قرارداد تجاري بين المللي به حساب مي آيدو پوشش بيمه نبايد 
منحصر و محدود به چند اصطالح در اينکوترمز و همچنين محدود به قبول حداقل خطرات باشد 
زيرا اين ضرورت در تغييرات حداقل بيمه و پرداخت خسارت در اصطالحات اينکوترمز با توجه 
به بازنگري به عمل آمده در مقررات لويدز لندن انکار ناپذير مي باشد و نتايج اين تغييرات، كاهش 
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ضررهاي مالي و انتقال ريسک به مؤسسات بيمه گر و حسن روابط تجاري مناسب را براي دو طرف 
قرارداد در پي خواهد داشت. 

نتيجه	گيري
در پاسخ به سؤالي كه درمقدمه تحقيق آمده است كه آيا رابطه بين تعهد به بيمه و پرداخت هزينه 
آن با تعهد به انعقاد قرارداد حمل و پرداخت هزينه وجود دارد به نظر مي رسد رابطه اي وجود ندارد 
چرا كه تعهدات فروشنده با تحويل كاال به حمل كننده به پايان مي رسد و نه زمانيکه كاال به مقصد 
برسد در قرارداد بيمه نقطه آغاز تعهد بيمه از مبداء شروع و تا مقصد نهايي ادامه دارد و يا تا زماني 
كه كاال به انبار خريدار برسد اگر فروشنده در قرارداد وظيفه انعقاد حمل را داشته باشد با تحويل كاال 
به حمل كننده تعهد او به پايان مي رسد و نفع بيمه اي خريدار براي پوشش بيمه به روشني آشکار 
مي گردد. پس به طور كلي انعقاد قرارداد حمل و پرداخت هزينه آن مقوله اي جدا از انعقاد بيمه و 
پرداخت هزينه هاي آن مي باشد. در تحقيق به عمل آمده مي توان نتيجه گرفت كه انعقاد قرارداد بيمه 
تحت تاثير زمان و مکان انتقال ريسک از بين رفتن كاال است در واقع ريسک دليل وجود بيمه است 
و بدون ريسک بيمه مفهوم خود را از دست مي دهد. همان طوركه در اين تحقيق مالحظه گرديد 
ما با عبارت »وظيفه ندارد« مواجه هستيم. همان طور كه از عبارات »فروشنده بايد« و »خريدار بايد« 
بر مي آيد اينکوترمز صرفًا با وظايفي سر وكار دارد كه طرفين مديون يکديگر باشند بنابراين هرگاه 
يکي از طرفين به ديگري مديون نباشد عبارت »وظيفه ندارد« گنجانده شده است. بنابراين اگر در 
يک اصطالح كه فروشنده بايد قرارداد حمل را تنظيم و وجه آنرا بپردازد در زير عنوان ديگر »قرارداد 
حمل و بيمه« در مورد موقعيت خريدار عبارت »وظيفه ندارد« را مشاهده مي كنيم ضمناً اگر هيچ يک 
از طرفين در قبال ديگري وظيفه نداشته باشد يا در مورد بيمه عبارت »وظيفه ندارد« در مورد هر 
دو طرف مالحظه مي شود. در هر حال الزم است اشاره شود حتي اگر در مورد اجراي يک كار 
مشخص يک طرف نسبت به ديگري وظيفه اي نداشته باشد اين بدان معني نيست كه انجام آن كار به 
نفع او نمي باشد بدين لحاظ در مواردي كه خريدار بر اساس سي اف آر وظيفه اي در قبال فروشنده 
براي عقد قرارداد بيمه ندارد ولي واضح است كه عقد چنين قراردادي به نفع اوست چون فروشنده 
وظيفه اي براي تهيه بيمه ندارد. به طور كلي در تجارت بين المللي كاال اين احتمال وجود دارد كه در 
مسير انتقال كاال از يک كشور، كه معموالً كشور خريدار است، صدماتي به كاال وارد شود. بديهي 

است كه در تجارت بين المللي كاال كه معموالً از ارزش بسيار باالئي برخوردار است 
كوچکترين صدمه مي تواند بزرگترين زيان ها را به بار آورد. براي همين منظور بيمه يکي از 
روشهاي جبران ضررهاي وارده بر كاال در مسير انتقال است. اگر صدمات و در نتيجه آن ضررهايي 
به بار آيد بيمه گذار مي تواند به موجب بيمه نامه و شروط حاكم بر آن به بيمه گر رجوع و خسارات 
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را دريافت دارد. در يازده اصطالح اينکوترمز 2010 بيمه فقط در دو اصطالح مطرح مي شود يعني 
سيف و سي آي پي بر اساس اين اصطالحات فروشنده موظف است بيمه كاال را به نفع خريدار 
تهيه كند. درساير موارد تصميم در مورد تهيه بيمه و حدود پوشش آن بعهده طرفين قرارداد مي باشد. 
از آن جا كه فروشنده نسبت به تهيه بيمه به نفع خريدار اقدام مي نمايد از نيازهاي خريدار دقيقاً مطلع 
نمي باشد. براساس شرايط انستيتو بيمه باربري كه توسط بيمه گران لويدز لندن تنظيم شده است 
پوشش بيمه به صورت “ حداقل پوشش “ و “ پوشش متوسط “ و “ پوشش وسيع “ موجود مي باشد. 
چون در فروش كاال طبق اصطالح سيف خريدار ممکن است مايل باشد كاال را در راه به خريدار 
ديگري بفروشد و او هم بخواهد مجدداً كاال را بفروش برساند و لذا امکان اطالع از نيازهاي بيمه 
اين خريداران وجود ندارد بنابراين به طور سنتي حداقل پوشش در سيف انتخاب مي شود و خريدار 
مي تواند از فروشنده درخواست نمايد كه بيمه اضافي تهيه كند. با توجه به امکان خطر سرقت و 
دله دزدي و جابه جايي و نگهداري ناصحيح كاالها و غرق شدن و ديگر خسارات احتمالي، پوشش 
بيمه اي حداقل نامناسب مي باشد. چون سي آي پي در مقايسه با سيف معموالً براي فروش كاال 
)فروش مجدد در حين حمل( بکار برده نمي شود. بنابراين تهيه گسترده ترين پوشش بيمه اي در سي 
آ ي پي در مقايسه با حداقل پوشش در سيف مقدور مي باشد. از آن جا كه تغيير وظيفه فروشنده 
در مورد بيمه طبق سف و سي آي پي موجب سردرگمي مي شود بنابراين وظيفه فروشنده در مورد 
بيمه در هر دو اصطالح محدود به حداقل پوشش مي شود. توجه به اين موضوع توسط خريدار طبق 
)سي آي پي( اهميت دارد چون اگر پوشش اضافي الزم داشته باشد بايد با فروشنده در مورد تهيه 

بيمه اضافي به توافق برسد. 
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فريور	خليلی	شجاعی	

دكتر	عليرضا	عنابی

نهاد های خاص قانون گذاری در سيستم حقوقی جمهوری اسالمی ایران
-	دانشجوی	دوره	دكتری	حقوق	عمومی	دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد	سنندج

-	وكيل	پايه	يک	دادگستری	و	عضو	هيات	علمی	دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد	مراغه

قواعد  مجموعه  از  عبارت  قانون 
جامعه  در  انسان  رفتار  به  مربوط 
می باشد كه به كليه اشخاص حقيقی 
تامين  می گردد.  تحميل  حقوقی  و 
راه  نمودن  هموار  و  امنيت  عدالت، 
می توان  را  انسانی  تعالی  و  و  رشد 
از اهداف مهم قانون و قانون گذاری 
اجتماعی  روابط  تمامی  دانست.1 
افراد به جز آن هايی كه جنبه شخصی 
و فردی دارند تحت حاكميت قانون 
قرار دارند كه از جمله آن ها می توان 
به معامالت، احوال شخصيه، جرائم 
و تخلفات و مجازات ها اشاره نمود. 
از ديگر سوء به قول كاره دومالبرگ 
قانون بيان اراده عمومی است كه به 
توسط  مستقيم  غير  يا  مستقيم  طور 
ولی  می رسد.  تصويب  به  مردم 
می توانند  صورتی  در  عادی  قوانين 
عنوان شايسته را به يدک كشند كه 

دارای پاره ای خصائص و ويژگی ها 
باشند. از جمله الزام آور بودن، عام 
بودن، واضح بودن، معطوف به آينده 
بودن، منطبق با اخالق بودن و مهم تر 
صالح  ذی  مراجع  مصوب  همه  از 
آخر  خصيصه  توضيح  در  بودن.2 
مرجعی  كه  گفت  چنين  می بايستی 
حق وضع قانون برای افراد جامعه را 
دارد كه قدرت رادر جامعه در دست 
داشته و با در نظر گرفتن مصالح و 
نياز ها و اعتقادات اكثريت ملت اقدام 
به اين كار نمايد. پس از آن كه فالسفه 
منتسکيو،  جمله  از  حقوق دانانی  و 
نظرات خود  و....  روسو، جان الک 
وضع  لزوم  و  قوا  تفکيک  باره  در 
قوانين توسط مردم يا نمايندگان شان 
ممالک  اكثر  در  نمودند  مطرح  را 
جهان مجالسی بدين منظور تشکيل 
شد تا عمل قانون گذار ی توسط آنان 

در  مورد  اين  ولی  پذيرد.  انجام 
اسالمی  جمهوری  حقوقی  سيستم 
با  می باشد  متفاوت  اندكی  ايران 
سيستم حقوقی  در  كه  توضيح  اين 
قانون گذاری  مجلس  كنار  در  ايران 
كه اعضای آن توسط مردم برگزيده 
قانون گذاری  سيستم  نيز  و  شده اند 
به وجود  نهادهای خاصی  مستقيم، 
مصوبات  و  تصميمات  كه  آمده اند 
آنان از نظر قانون اساسی يا مجريان 
و مفسران آن الزم االجرا می باشند و 
حتی در برخی موارد دارای قدرت 
حاضر  مقاله  می باشند.  قانونی  فرا 
سعی در بررسی حقوقی اين نهاد ها، 
و  شکل گيری  نحوه  و  تاريخچه 
پديداری  كه  پرسش  اين  به  پاسخ 
نظر  از  آنان  مصوبات  اعتبار  و 
شرعی و حقوق اساسی به چه نحو 

می باشد، دارد. 
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در سيستم حقوقی جمهوری اسالمی ايران 5 نهاد مهم و كليدی وجود دارند كه اختيار وضع مقررات 
الزم االجرا را دارا می باشند كه عبارتند از: رهبری، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، 

شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی امنيت ملی. 

الف(	رهبری: بر اساس اصول 57 و 113 قانون اساسی، رهبری به عنوان عالی ترين مقام قوه مجريه 
و رئيس كشور تلقی گرديده است و ساير قوا تحت نظر او به انجام فعاليت می پردازند. قانون اساسی 
برخی اختيارات برای مقام رهبری در نظر گرفته است كه جنبه قانون گذاری دارند از جمله تعيين 
سياست های كلی نظام، حل معضالت نظام، حل اختالفات قوای سه گانه و صدور احکام حکومتی. 
در باب تعيين سياست های كلی نظام می بايستی چنين گفت كه متن قانون اساسی توضيحات 
تکميلی درباره اين اختيار و اعتبار و چگونگی اعمال آن ارائه ننموده و بدين جهت نظرات و عقايد 
گوناگونی در اين باره ابراز شده است. برای مثال عده ای اعتقاد دارند اين اختيار رهبری قابل اعمال 
در تمامی امور و كليه سطوح بوده و برخی ديگر معتقدند اين سياست ها فقط در حوزه اختيارات 
تعين شده در اصل 110 قانون اساسی قابليت اجرائی شدن دارند. 1 اين اختالف ساليق باعث شد 
شورای نگهبان وارد صحنه شده و در يک نظر تفسيری جايگاه سياست های كلی نظام را باالتر 
از قوانين عادی و پايين تر از قانون اساسی اعالم نمايد. 2 در نتيجه نمايندگان مجلس به هنگام 
بررسی و تصويب قوانين می بايستی از مفاد اين سياست ها نيز تبعيت نمايند. در ضمن تعريفی كه 
مجمع تشخيص مصلحت از اين سياست ها ارائه نموده بدين صورت می باشد: »اين سياست ها، 
سياست های كلی، طراحی نظام بر اساس آرمان ها و اهداف است و از يک سو نظر به آرمان ها و از 

سوی ديگر نظر به مفهوم های اجرائی دارد.«3
در مورد حل اختالف قوای سه گانه نيز قانون گذار اساسی توضيح خاصی ارائه ننموده ولی 
می توان چنين گفت كه در مواردی رهبری از اين اختيارات خود بهره می برد كه كشور و نظام 
گريبان گير معظالت و مشکالت چشم گيری شده باشد و اقدامات قوای سه گانه موثر واقع نشده و 
يا وقت گير باشند. 4 تصويب قانون مواد مخدر و قانون تعزيرات حکومتی از جمله مواردی بوده كه 
توسط مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيده و با تنفيذ مقام رهبری و بدون موافقت مجلس 
الزم االجرا گرديده است. با عنايت به سکوت قانون اساسی در باب جايگاه و اعتبار اين دو مورد)حل 
معظالت نظام و قوای سه گانه( می بايستی چنين گفت كه با توجه به تعريف اين اختيارات برای مقام 
رهبری، اصول 5 و 57 قانون اساسی و عدم صدور جواز برای نمايندگان مجلس برای ورود به اين 

1. هاشمی، سيد محمد، 1388، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران، انتشارات ميزان، جلد دوم، ص69
2. گفتگوی غالمحسين الهام سخنگوی وقت شورای نگهبان با خبرنگاران 84/7/18

3. مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1382، انتشارات دبيرخانه مجمع، جلد سوم
4. مهرپور، حسين، 1390، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران، انتشارات دادگستر، جلد اول، ص 130
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حوزه در نتيجه بايستی ارزش و اعتبار آنان باالتر از قوانين عادی و پايين تر از قانون اساسی باشد. 
حکم حکومتی به دستورات و احکام صادر شده از جانب مقام رهبری خطاب می شود كه بنا 
به مقتضيات و شرائط كشور تنظيم و ابالغ می گردد. اين اختيار صراحتاً در متن قانون اساسی ايران 
برای مقام رهبری تعريف نشده، ولی در عمل و به كرات مورد استفاده قرار گرفته است. موافقان 
اين احکام عالوه بر استناد به اصول 5، 57 و 107 قانون اساسی5، ابراز می دارند كه واليت فقيه ادامه 
حاكميت انبيا و ائمه معصومين در دوران غيبت می باشد و در نتيجه بايستی دارای همان اختياراتی 
باشد كه در شرع مقدس برای معصومين تعين شده است. همچنين مشروعيت نظام سياسی حاكم بر 
كشور و اعمال دولتمردان آن را منوط به وجود و تنفيذ مستقيم يا غير مستقيم ولی فقيه می دانند در 
نتيجه صدور احکام حکومتی را جزء الينفک اختيارات رهبری می دانند. 6 مخالفان نيز در جواب به 
عدم تصريح اين اختيار در متن قانون اساسی و مغايرت با اصل برابری رهبری با ساير افراد كشور 
)مندرج در اصل 107 قانون اساسی( اشاره می نمايند. از جمله مهم ترين احکام حکومتی كه تاكنون 
صادر گرديده می توان به تصويب قانون زمين شهری، مبارزه با گران فروشی، ممانعت از تصويب 
قانون مطبوعات، بركناری معاون اول رئيس جمهور، تغيير اصل 44 قانون اساسی و.... اشاره نمود. 
»صدور احکام و دستورات ويژه و فوق العاده در قوانين اساسی برخی از كشور های ديگر جهان 
نيز مشاهده می گردد. برای مثال اصل 76 قانون اساسی كره جنوبی اين اختيار را به رئيس جمهور 
می دهد كه در مواقع بحرانی اقدامات و دستورات الزم در خصوص حفظ نظم عمومی و نظم ملی 

را صادر نمايد. 

ب(	مجمع	تشخيص	مصلحت	نظام:	پس از تصويب اولين قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 
در سال 58 به تدريج مشکالت و موانعی در سر راه قانون گذاری مجلس شورای اسالمی پديدار شد 
)برای مثال در جريان تصويب قانون زمين شهری(. به خصوص در باب نظارت شرعی و اساسی 
شورای نگهبان كه گاهاً با پافشاری نمايندگان مجلس بر نظر قبلی خود باعث ايجاد كندی در روند 
قانون گذاری می شد. بدين جهت و با عنايت به انعطاف پذيری احکام دين اسالم در مواقع لزوم 
و با استناد به احکام ثانويه، نهادی بنام مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 66 با دستور امام 
خمينی )ره( به منظور حل اختالفات مجلس و شورای نگهبان شروع به كار كرد.7 پس از انجام برخی 
تغييرات در متن قانون اساسی در سال 68 نام اين نهاد به صورت رسمی وارد متن قانون اساسی ايران 
گرديد و پاره ای اختيارات كه برخی از آنان جنبه قانون گذاری دارد نيز برای آن تعريف شد. از جمله 

 khamenei. ir5. الهام، غالمحسين، جايگاه حکم حکومتی در قانون اساسی، سايت مقام معظم رهبری
6. ملک زاده، محمد، مردم ساالری دينی از ديدگاه امام خمينی، نشريه مردم ساالری دينی

7. نجفی-مرتضی، محسنی –فريد، 1390، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران، انتشارات الهدی، جلد اول، ص 251
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اين اختيارات می توان به حل معظالت نظام پس از ارجاع مقام رهبری، ارائه نظريه مشورتی به مقام 
رهبری به هنگام تعيين سياست های كلی نظام، تنفيذ مصوبات شورای رهبری اشاره نمود. )در باب 

اعتبار و جايگاه اين موارد در مباحث گذشته توضيحاتی ارائه گرديد(

ج(	مجلس	خبرگان:	پس از پيروزی انقالب اسالمی مردم ايران و تصويب قانون اساسی جديد 
از جمله نهادهايی كه استقالل چشمگيری در زمينه انجام وظايف خود پيدا نمود نهادی بود به نام 
ايران به منظور  با اين توضيح كه قانون گذار اساسی جمهوری اسالمی  مجلس خبرگان رهبری. 
نظارت بر عملکرد مقام رهبری، مجلسی متشکل از علمای دينی كه منتخب مستقيم مردم نيز هستند 
تشکيل داد تا عالی ترين مقام كشور نيز مصون از نظارت قانونی نماند. با توجه به اين امر كه قوای 
سه گانه كشور بر طبق اصل 57 تحت نظارت عاليه مقام رهبری قرار دارند لذا می بايستی نهاد ناظر 
بر رهبری مستقل از اين سه قوه بوده تا با فراغ خاطر بتواند به انجام وظيفه محوله بپردازد. از جمله 
موارد استقالل اين مجلس می توان به اختيارتصويب و تغيير كليه قوانين و مقررات مربوط به تعداد، 
شرايط انتخاب اعضاء، كيفيت انتخاب و آئين نامه های داخلی آن اشاره كرد. لذا مجلس شورای 
اسالمی و يا هر ارگان ديگری حق قانون گذاری در زمينه مسائل مربوط به مجلس خبرگان را ندارد. 
حتی به اعتقاد بسياری از حقوق دانان نظارت شرعی و اساسی بر قوانين مصوب اين مجلس نيز با 
خود اعضا می باشد و در واقع می توان چنين ابراز داشت كه مجلس خبرگان رهبری تنها ارگان غير 

مسئول در سيستم حقوقی جمهوری اسالمی ايران می باشد. 8

عالی  »شورای  از  نامی  اساسی  قانون  اصول  از  يک  هيچ  در  فرهنگی:	 انقالب	 عالی	 د(شورای	
انقالب فرهنگی« برده نشده است. ولی دو سال پس از پيروزی انقالب اسالمی يعنی در سال 59 به 
دستور بنيان گذار انقالب اسالمی نهادی تحت عنوان شورای عالی انقالب فرهنگی به منظور انجام 
اصالحات دينی در دانشگاه ها و مراكز تحصيالت عالی و ترويج فرهنگ اسالمی تشکيل گرديد كه 
اعضای آن نيز توسط ايشان منصوب شدند. اين شورا الجرم در انجام وظايف محوله خود می بايستی 
مقرراتی را به تصويب می رساند. ولی پس از مدتی شبهات و اختالفاتی در مورد ارزش و اعتبار اين 
مصوبات به وجود آمد تا اين كه شخص حضرت امام وارد قضيه شده و اعالم داشتند كه »ضوابط و 
قواعدی را كه شورای محترم انقالب فرهنگی وضع می نمايد بايد ترتيب اثر داده شود«. ولی حال 
بايد ديد ارزش اين مصوبات در قياس با قوانين مصوب مجلس چگونه می باشد؟ چرا كه از يک سو 
برخی اعتقاد دارند با عنايت به اين مطلب كه در هيچ يک از اصول قانون اساسی و يا دستورات مقام 
رهبری اشاره ای به فراقانونی بودن اين مصوبات نشده و نيز كليه مصوبات شورا با امضاء رياست 

8. عميد زنجانی، عباسعلی، 1388، حقوق اساسی ايران، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، ص 681
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جمهوری الزم االجرا می گردند، نه مقام رهبری در نتيجه نهايتاً می توان به برابری اعتبار اين مصوبات 
با قوانين عادی و حتی آئين نامه های دولتی بسنده كرد.9 )در اين راستا ديوان عدالت اداری تا كنون 4 
مصوبه شورا از جمله مصوبه هيات گزينش دانشجو را به دليل مغايرت با شرع و قانون ابطال نموده 
است(. از ديگر سو برخی ابراز می دارند با توجه به اين كه اين نهاد به دستور حضرت امام تشکيل 
شده و اعضاء آن نيز توسط مقام رهبری رهبری تعين می شوند و به نوعی تحت نظر ايشان به فعاليت 
می پردازند در نتيجه می بايستی جايگاه مصوبات اين شورا را فراتر از قوانين عادی دانست. 10 )از 
جمله نامه مركز پژوهش های مجلس به هيات رئيسه در مورد عدم ورود مجلس به مواردی كه شورا 

انقالب فرهنگی قبال در مورد آن اظهار نظر نموده است در سال 1389.(. 

ه(	شورای	عالی	امنيت	ملی:	در بند سوم اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مصوب 
1358 نهادی بنام شورای عالی دفاع تعريف شد كه وظيفه اصلی آن ارائه نظر مشورتی به مقام 
رهبری در موارد تعيين فرماندهان عالی رتبه نظامی، اعالن جنگ و صلح و بسيج نيروها بود. ولی 
پس از تصويب قانون اساسی سال 68 و در اصل 176 آن نهاد ديگری بنام شورای عالی امنيت 
مليشکل گرفت و اعضای آن نيز توسط قانون گذار اساسی تعيين گرديد. شايد به اين دليل كه شورای 
مذكور عمال جانشين شورای عالی دفاع گرديد اين تفکر به اذهان متبادر شود كه وظيفه و رسالت 
اصلی آن هماهنگی و صدور دستورات نظامی در كشور می باشد ولی با اندكی تامل در تركيب اعضا 
و وظايف تعريف شده برای آنان می توان به اين نتيجه رسيد كه هدف قانون گذار اساسی از ايجاد 
چنين نهادی بسيار فراتر از انجام پاره ای امورات نظامی و امنيتی باشد. 11 وظايف و اختيارات تعين 
شده برای شورا عبارتند از:»تعيين سياست های دفاعی و امنيتی كشور، هماهنگ نمودن فعاليت های 
سياسی و اطالعاتی و فرهنگی و.... در ارتباط با تدابير دفاعی و امنيتی و بهره گيری از امکانات مادی 
و معنوی برای مقابله با تهديدات داخلی و خارجی«. مبحث ارزش اعتبار مصوبات اين شورا نيز 
يکی از موارد اختالف حقوق دانان می باشد. چرا كه از يک سو برخی معتقدند با عنايت به اين مطلب 
كه قانون گذار اساسی در اصل 176 اعتبار و لزوم تاسيس اين نهاد را به رسميت شناخته و نيز در بند 
آخر آن به اجرائی شدن مصوبات اين شورا پس ار تائيد مقام رهبری اشاره كرده و به عالوه در اصول 
5 و 57 قانون اساسی به واليت مطلقه و حاكميت آن بر قوای سه گانه تاكيد نموده است در نتيجه 
می توان چنين ابراز داشت كه تمامی مصوبات شورای عالی امنيت ملی كه توسط مقام رهبری مورد 
تنفيذ واقع شده اند الزم االجرا و حتی دارای ارزش فراقانونی هستند.12 از ديگر سو عده ای اعالم 

9. هدايت نيا، فرج الل، جايگاه حقوقی شورای عالی انقالب فرهنگی، نشريه رواق انديشه، شماره 8، ص 62
10. افضلی، محسن، جايگاه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، نشريه حکومت اسالمی، شماره 48، ص 166

11. وكيل - امير ساعد، عسکری-پوريا، 1390، قانون اساسی در نظم كنونی، انتشارات مجد، جلد اول، ص 465
12. مهرپور، حسين، 1390، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران، انتشارات دادگستر، ص 465
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می دارند كه با توجه به استفاده قانون گذار اساسی از واژه قابل اجرا و نه الزم الجرا در اصل 176 
قانون اساسی و لزوم تصويب تمامی قراردادها و موافقت نامه های بين المللی توسط مجلس شورای 
اسالمی)با استناد به اصل 77 قانون اساسی( در نتيجه فقط مصوباتی كه مربوط به وظايف و اختيارات 
مقام رهبری می باشند و در اصل 110 مشخص گرديده اند پس از تنفيذ ايشان الزم االجرا می گردند و 

بقيه مصوبات جهت بررسی و قانونی شدن بايد به مجلس شورای اسالمی احاله گردند. 13

نتيجه	گيری:	پس از پيروزی انقالب اسالمی مردم ايران در سال 57 و ايجاد تغييرات اساسی در 
به  مربوط  در حوزه  به خصوص  بسياری  دگرگونی های  سياسی، شاهد  و  مسائل حقوقی  زمينه 
تفکيک قوا و تاسيس نهادهای حکومتی جديد بوديم. از ويژگی های بارز اين نهاد ها می توان به عدم 
وجود نهادی همتا در قانون اساسی ساير كشورها، اعتبار فرا قانونی مصوب آنان وورود به صحنه 
به هنگام بروز مشکالت و معظالت غير عادی برای كشور و نظام اشاره نمود. در قوانين اساسی 
برخی از ممالک جهان قوانينی بنام سازمان دهنده وجود دارند كه سعی در توضيح و چگونگی 
اجرای اصول قانون اساسی و تکميل آن دارند كه اعتبار اين قوانين ما فوق قوانين عادی می باشند. 
ولی در سيستم حقوقی ايران شرايط متفاوت می باشد چرا كه با عنايت به استقرار حاكميت دين در 
آن و لزوم تبعيت از اصولی مانند واليت مطلقه فقيه و با توجه به تفاسيری كه توسط نهادهايی مانند 
شورای نگهبان، مجلس شورای اسالمی وحتی علمای حقوق از برخی اصول قانون اساسی ارائه 
شده، شان و جايگاه و اعتبار مصوبات بعضی از اين نهادهای خاص قانون گذاری برتر از قوانين 
عادی مصوب مجلس تصور شده است. وجود اين نهادها و تصور اعتبار فراقانونی برای مصوبات 
آن دارای پاره ای محاسن و معايب می باشد. برخی از اين محاسن عبارتند از:حل زود هنگام معظالت 
حادث شده برای كشور قبل از گسترش يافتن در سطح بيش تر، وجود اين نهادها خالء ناشی از 
عدم وجود مجلس عقال يا سنا در سيستم حقوقی كشور را جبران می نمايد، سياست های كلی تعين 
شده توسط اين نهادها با توجه به اصول قانون اساسی و وضعيت فعلی كشور می تواند راهنمای 
خوبی برای نمايندگان مجلس به منظور تصويب قوانين شايسته تر باشد. اما از معايب وارد بر اين 
ارگان ها می توان به وجود چندگانگی در سيستم قانون گذاری كشور، بروز اختالفات ما بين مجريان، 
مفسران و حقوق دانان در زمينه نحوه اجرای مصوبات نهادهای مختلف قانون گذاری، امکان افزايش 
چنين نهادهايی با توجه به عدم تصريح قانون اساسی به وجود برخی از آن ها و اعتبار فرا قانونی 
مصوبات آنان اشاره كرد. در كل با عنايت به مطالب ارائه شده می توان چنين ابراز داشت كه در هر 
حال نهادهای خاص قانون گذار در سيستم حقوقی و سياسی ايران در طی ساليان گذشته تاسيس 
و فعاليت نموده اند و مصوبات آنان نيز جنبه الزم االجرا به خود گرفته اند. ولی بهترين راه چاره به 

13. احمدی، نعمت، مصوبات شورای عالی امنيت ملی و جايگاه آن، نشريه گزارش، شماره 148، ص 25
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منظور از ميان بردن شبهات و اختالفات ابراز شده ورود مسئولين عالی رتبه كشور و اساتيد حقوق 
به صحنه می باشد. بدين صورت كه با ايجاد پاره ای تغييرات در اصول قانون اساسی جايگاه اين 
ارگان ها و اعتبار مصوبات آنان برای هميشه و به طور مشخص اعالم گردد. انجام اين عمل ضمن 
اين كه مانع بروز تفاسير و نظرات گوناگون گشته بلکه فعاليت نهادهای موازی در زمينه قانون گذاری 

را سامان می بخشد. 
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ناباروري به عنوان بحراني كه بالقوه 
روابط  و  فردي  ثبات  كننده  تهديد 
چهارم  يک  حدود  است.  اجتماعي 
را  اوليه  ناباروري  ايران  در  زوج ها 
تجربه مي كنند. در برخي موارد يکي 
ايجاد  توانايي  هردو،  يا  زوجين  از 
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اهداي  روش  از  استفاده  زوجين  از 
اهداي  يا  يا تخمک(  )اسپرم  گامت 
وجود  صورت  در  و  است  جنين 
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بررسي  است.  نياز  اجاره اي  رحم 
احکام تکليفي و احکام وضعی در 
ضروري  مذكور  روش هاي  تمامي 
قانون  تدوين  براي  ضمنًا  است. 
توسط حقوق دان اسالمي بايد جواز 
شرعي آن توسط فقها تأييد و حکم 
عالوه  به  گردد.  روشن  آن  وضعي 
روش هاي  تمامي  ارزش  و  اعتبار 
كه  است  صورتي  در  شده  مطرح 
و  روحي  ابعاد  ارتقاي  جهت  در 

و  اخالق  علم  با  مطابق  و  معنوي 
باشد. تحقيق حاضر  انساني  حقوق 
روش هاي  ميان  كه  است  صدد  در 
جديد باروري بر اساس ديدگاه های 
فقهی، حقوقی و پزشکي، تعامل و 
به  نمايد.  ايجاد  مناسب  سازوكار 
باروري  نوين  روش هاي  كارگيري 
پيچيدگي  تنوع،  تازگي،  دليل  به 
بررسي  نيازمند  شان  گستردگي  و 
حقوقي،  فقهي،  نظر  ار  جانبه  همه 

اجتماعي و پزشکي است. 
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تعريف	تئوريک	باروري؛	توانايي بارداري و زادو ولد و تعريف عملي آن؛ حاملگي خود به خود 
)بدون مداخله پزشکي( در كمتر از يک سال است به نحوي كه زوجين از روش هاي پيش گيري از 
بارداري استفاده نکند اين حالت معموالً به پيشرفت حاملگي به فراتر از سه ماه اول اشاره مي كند و 

ممکن است به تولد نوزاد زنده بيانجامد. 
نا	باروري	و	نازايي:	عدم حاملگي زن بعد از يکسال نزديکي مستمر زوجين بدون اين كه از 

روش پيش گيري در بارداري استفاده كنند را ناباروري گويند. 
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تلقيح	مصنوعي: لقاح در لغت آبستن شدن و تلقيح در لغت آبستن كردن آمده است همچنين 
به معني كشت دادن، مايه خرماي نر را بر درخت خرماي ماده داخل كردن تا بارور شود تلقيح 
مصنوعي اصطالحاً عبارت است از داخل كردن نطفه مرد در رحم زن به وسيله آالت پزشکي يا هر 

وسيله ديگري غير از مقاربت. 
جنين:	در فرهنگ معين جنين به هر چيز پوشيده و مستور موجودي گفته می شود كه پس از 
لقاح تخمک به وسيله اسپرماتوزوئيد و پس از تقسيمات اولي سلول تخم داخل پوسته تخم يا رحم 

مادر يا كيسه جنيني در گياهان مي گذارند. 
در نوشته هاي فقهي و حقوقي مقصود از جنين؛ تخمک بارور شده استقرار يافته در درون 
رحم تا هنگام تولد است و تخمک بارور شده پيش از استقرار در رحم را نيز جنين يا جنين 
بالقوه(Preembryo) گفته اند و در فرهنگ تخصصي مصور زنان و زايمان و مامايي جنين به رويان 

در حال تکامل از انتهاي هفته هفتم بارداري تا زمان تولد در داخل رحم اطالق مي شود. 
رحم جايگزين يا جانشين در بارداري، رحم عاريه اي يا كرايه اي است. كرايه به معني اجرتي 
است كه در ازاي باركشي ستور و نشستن در خانه و دكان و استفاده از زمين كسي و مانند آن به 

صاحب ستور آن خانه و دكان و غيره دهند. 
جايگزين رحمي در علم پزشکي شيوه اي است براي دستيابي زوج هاي نابارور به فرزند كه به 
موجب آن مادر جانشين به وسيله روش هاي كمکي توليد مثل و با استفاده از جنين حاصل از اسپرم 
و تخمک والدين حکمي باردار مي شود. اين شيوه در زناني استفاده مي شود كه شرايط بارداري 
مطلوبي ندارند مانند حاملگي هاي پر خطر، زناني كه شيمي درماني شده اند، زناني كه بيماري هاي 

قلبي دارند و يا زناني كه فاقد رحم هستند. 

قرارداد	رحم	جايگزين:
از نظر لغوي قرارداد به معني عقد به كار مي رود و شامل عقود عهدي، تمليکي مالي، غير مالي، 
معوض و غير معوض مي شود. پس قرارداد اجاره ي رحم نيز در زمره يکي از اين عقود قرار 

مي گيرد. 

تاريخچه	جايگزيني	رحمي:	
مسأله فناوري لقاح يا تلقيح مصنوعي ابتدا در حيوانات اهلي و به منظور تکثير نسل و اصالح نژاد به 
كار مي رفت و در آغاز اين روش توسط يکي از دانشمندان آلماني به نام كو بيک جاكوبي در سال 
1765 روي ماهي ها انجام گرفت. مي توان گفت: اولين گام تلقيح مصنوعي در علم پزشکي بر روي 
حيوانات آغاز شد. چند سال بعد يک دانشمند و كشيش ايتاليايي به نام پروفسور اسپاالزوني تلقيح 
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را روي سگ ها آزمايش كرد. 
به دنبال موفقيت بشر در اين آزمايشها بر روي حيوانات دامنه تلقيح مصنوعي به انسان ها نيز 
سرايت نمود و اين آزمايشها در مورد انسان در كشورهاي مختلف از قبيل فرانسه و انگلستان به 
اجرا در آمد. چنان چه يک پزشک انگليسي به نام جان هانتر در سال 1799 گزارشي در اين زمينه 
به دولت انگلستان داد و در فرانسه دو مورد تلقيح مصنوعي در زنان انجام گرفت كه قديمي ترين 
 )Cerard( آن مربوط به سال 1838 مي باشد. ده سال بعد يکي از دانشمندان فرانسوي به نام سرارد
گزارش داد كه از 72 زني كه تلقيح مصنوعي شده اند 41 نفر آن ها از اين طريق باردار شده اند. تقريبا 

از سال 1914 موضوع تلقيح مصنوعي كاماًل توجه پزشکان و علما را به خود جلب نمود. 
دكتر جاسسيون پزشک انگليسي مقيم مصر شنيده بود كه در ميان بدويان روشي براي معالجه 
زنان عقيم وجود داشت كه گاه منجر به آبستن شدن آن ها و گاه منجر به فوت آن ها مي شد. از آن جا 
كه استفاده از رحم جايگزين و يا مادر جانشين به زمان هاي بسيار دور و به عهد عتيق برمي گردد 
قديمي ترين متوني كه در آن از مادر جايگزين ياد شده كتاب مقدس و آسماني انجيل است. كه 
در باب شانزدهم سفر پيدايش آمده است: )سارا به علت نا باروري به همسرش حضرت ابراهيم 
پيشنهاد كرد كه اين مشکل را از طريق گزينش هاجر حل كنند( كه اين مطلب در قرآن كريم در 
سوره هود آيات 71 تا 73 و سوره ابراهيم آيه 39 به وضوح آورده شده است و همچنين در سوره 
مريم آيات 7 تا 9 از حضرت ذكريا نيز ياد شده است كه زن نابارور او سرانجام در سنين پيري به 
خواست خداوند متعال صاحب فرزند شد. اما امروزه با پيشرفت هاي چشمگير در فنون توليد مثل 
روزنه هاي اميد بسياري براي زنان و مردان نا بارور گشوده شده است. تا قبل از ابداع روش هاي 
كمک باروري مصنوعي به روش جايگزيني رحمي كه به طور غير رسمي در كشورهاي مختلف 
مطرح بوده سر انجام در سال 1977 اولين قرارداد رحم جايگزين تدوين شد و بر طبق اين قرارداد 
ضمن توافق انجام شده ميان زوج نابارور و بانوي صاحب رحم نطفه همسر زوج نابارور پس از 
شستشو و آماده سازي به رحم بانوي صاحب رحم تلقيح مي شود و نوزاد حاصل بعد از تولد به زوج 
 )ART( نابارور مسترد مي گردد. در ايران، مركز درمان نا باروري در دانشگاه يزد با همکاري مركز
دانشگاه آلمان براي اولين بار در سال 1367 راه اندازي شد و پس از آن مؤسسات درماني تحقيقاتي 
متعدد در مراكز دولتي و خصوصي راه اندازي شدند و تا امروز مشغول فعاليت و ارائه خدمات 

درماني مي باشد. )تکتم باقري نسب، رحم جايگزين در درمان ناباوري، ص 13 15( 

تعريف	رحم	جايگزين:	
بانوي  به موجب آن  به فرزند كه  نابارور  براي دستيابي زوج هاي  رحم جايگزين شيوه اي است 
صاحب رحم به وسيله روش هاي كمکي توليد مثل جنين حاصل از لقاح اسپرم و تخمک والدين 
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حکمي، باردار شده و متعهد مي گرددكه پس از طي دوران بارداري و زايمان بر اساس قرارداد منعقد 
شده بين زوجين حکمي، نوزاد و بانوي صاحب رحم نوراد را به زوج نا بارور متقاضي تحويل دهد. 
زوجين نابارور را والدين حقيقي و بانوي صاحب رحم كه حامل بارداري است را مادر جايگزين 

تلقي مي كنند. 

انواع	رحم	جايگزين	و	كيفيت	ارتباط	ژنتيكي	مادر	جانشين	و	جنين:	
1-	جانشيني	كامل	

جانشيني كامل يا جانشيني در بارداري كه همان استفاده از رحم زن ديگر و انتقال زوجين است. در 
اين حالت تخمک و اسپرم زوج نابارور به روش لقاح خارج رحمي به جنين تبديل شده و ضمن 
هماهنگ نمودن دو سيکل بانوي نابارور متقاضي رحم جايگزين و بانوي صاحب رحم، جنين 
حاصل به رحم جايگزين منتقل مي شود و بانوي صاحب رحم، جنين متعلق به زوج نابارور را در 
رحم خود تا زمان زايمان حمل مي كند. در اين روش، مادر جانشين هيچ ارتباط ژنتيکي با جنين 
ندارد و زوج نابارور والدين بيولوژيکي كودک محسوب مي شوند )محمد مهدي آخوندي، ضرورت 

به كار گيري تکنيک هاي باروري كمکي در توليد مثل انساني، ص 150( 
2	-	جانشيني	نسبي	

جانشيني نسبي يا جانشيني جزيي در فرآيند بارداري به روش رحم جايگزين. در اين شيوه از رحم 
و تخمک زن ديگري استفاده مي شود چون زوجه نابارور عالوه بر نداشتن رحم يا نقص در رحم 
فاقد تخمک يا تخمک سالم است، بنابراين بارداري بانوي صاحب رحم در نتيجه لقاح آزمايشگاهي 
تخمک بانوي صاحب رحم و اسپرم همسر زن نابارور حاصل مي شود. بانوي صاحب رحم از نظر 
ژنتيک به كودک وابسته بوده و مادر بيولوژيکي ژنتيکي كودک است و پدر حکمي نيز همسر زن 
نابارور است و زن نابارور از نظر بيولوژيکي ژنتيکي با كودک حاصل هيچ ارتباطي ندارد. پس اطالق 
مادر جانشين بر چنين زني و اطالق رحم جايگزين درست نيست اما مي توان بانوي صاحب رحم را 
از جهتي ديگر مادر جانشين دانست چون در حقيقت اين زن با زوج نابارور به توافق رسيده است 
كه براي زوج نابارور، رحم خود را به كار گيرد و رحم خود را جايگزين رحم مادر حقيقي كند. 

)مهدي عليزاده، وضعيت فقهي و حقوقي استفاده از رحم جايگزين، ص 181( 
زناني كه براي اين حالت از جايگزيني انتخاب مي شوند كمتر از 35 سال بوده و با زن نابارور به 
توافق مي رسد كه به طور مصنوعي اسپرم همسر او به داخل تخمک وي تزريق شود و پس از لقاح 
جنين به رحم وي منتقل شده و در صورت حامله شدن فرزند را براي آن ها حمل و پس از تولد آن 

را تسليم زوج نابارور نمايد. )محمد مهدي آخوندي، منبع پيشين، ص 145( 
3	-	جانشيني	با	استفاده	از	تخمک	و	يا	جنين	اهدايي	
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در اين نوع از رحم جايگزين، زن و شوهر نابارور از تخمک يا جنين اهدايي براي بارور كردن بانوي 
صاحب رحم بهره مي گيرند. اين عمل از جهت ارتباط ژنتيکي جنين با زن و شوهر نابارور متقاضي 

فرزند به دو گونه تقسيم مي شود: 
1	3	-	مادر	جانشين	با	استفاده	از	تخمک	اهدايي	

اين شيوه جايگزيني رحمي در مواردي است كه زن نابارور نه تنها نمي تواند حمل را در رحم 
خود نگهداري كند، فاقد تخمک نيز هست بنابراين اسپرم شوهر زن نابارور را با تخمک اهدايي در 
آزمايشگاه لقاح داده و جنين را به رحم مادر جانشين منتقل مي كنند. مادر جانشين از نظر ژنتيکي با 

جنين هيچ ارتباطي ندارد ولي شوهر زن نابارور پدر حکمي جنين به حساب مي آيد. 
2	3	-	مادر	جانشين	با	استفاده	از	جنين	اهدايي	

در صورتي كه مرد فاقد اسپرم باشد و زن فاقد تخمک، يا اسپرم و تخمک زوجين از سالمت كافي 
براي توليد مثل برخوردار نباشد و رحم زن نابارور قابليت نگهداري جنين و پرورش و زايمان را 
داشته باشد در اين صورت از جنين آماده اي كه از زنان و مرداني كه با هم بيگانه اند يا زوج هاي 
قانوني گرفته مي شود استفاده و در رحم زن نابارور فرا كاشته مي شود. جنين حاصله از لحاظ ژنتيکي 
با زوجين هيچ ارتباطي ندارد ولي از نظر بيولوژيکي با زن نابارور ارتباط دارد. )تکتم باقري نسب، 

منبع پيشين، ص 32( 

داليل	استفاده	از	روش	جايگزيني	رحم	
1(	ناباروري:	عدم حاملگي زن بعد از يکسال نزديکي مستمر زوجين بدون اين كه از روش هاي 

پيش گيري در بارداري استفاده كنند را ناباروري گويند. 
2(	جلوگيري	از	انتقال	نقص	هاي	ژنتيكي:	در بعضي از بيماري هاي ژنتيکي اين خطر وجود 
دارد كه ژن ناقص از طريق يکي از كروموزوم هاي مادر به جنين منتقل شود. ارزيابي كروموزومي 
در زمينه ژنتيک قبل از النه گزيني جدا از درمان نازايي يکي از اهداف طبي در استفاده از روش هاي 
ART مي باشد. ارزيابي ژني حتي در بيماراني كه نازا نيستند كاربرد دارد. در مورد هر بچه اي از 
مادراني كه حامل ژن ناقص هستند به ميزان 5٪ اين خطر وجود دارد كه بچه تحت تأثير آن ژن 
ناقص قرار گيرد و تنها راه پيش گيري از خطر انتقال ژن ناقص استفاده از روش جايگزيني رحمي 
يا اهداي تخمک و يا رحم جايگزيني با تخمک اهدايي است. )تکتم باقري نسب، منبع پيشين، ص 

 )37
	3	-	وضعيت	سالمتي	زن	)عدم	انطباق	جنيني	مادري(:	در برخي موارد ممکن است وضعيت 
مادر به نحوي باشد كه باردار مي شود و وضعيت مادر در باردار شدن او تأثيري نمي گذارد ولي 
گذراندن يک حاملگي موفقيت آميز كه منجر به زايمان شود، براي زن امکان پذير نيست. مانند، 
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خانم هايي كه باردار مي شوند ولي مکرراً سقط مي كنند و هيچ علت خاصي براي سقط آن ها يافت 
نمي شود يا دردهاي عود كننده زايمان قبل از رشد كامل جنين كه منجر به سقط جنين مي شود 
 ،RH همچنين جنين در معرض خطراتي قرار مي گيرد كه توسط مادر انتقال مي يابد مثل حساسيت
شيمي درماني مادر، يا اين كه باروري براي سالمتي مادر خطرناک است، خانم هايي كه بيماري مزمن 
دارند و به دليل خطر وخيم شدن بيماري آن ها در هنگام بارداري و يا به دليل احتمال عوارض جانبي 
داروهاي مصرفي آن ها روي جنين، حاملگي در آن ها منع شده است. بنابراين بارداري جانشيني را 
مي توان براي خانم هايي كه بارور هستند ولي به علت ابتال به بيماري هاي خاص حاملگي برايشان 

پر خطر است در نظر گرفت. )تکتم باقري نسب، منبع پيشين ، ص 37( 
4(	داليل	اجتماعي:گروهي از زنان با آن كه از نظر وضعيت جسمي نه خود و نه همسرشان 
مشکلي ندارند ولي به داليل ذيل به جاي اين كه خودشان باردار شوند وظيفه بارداري و زايمان را 

به عهده زن ديگري قرار مي دهند. 
ـ انگيزه هاي شغلي جدي براي جلوگيري از بارداري و حفظ موقعيت شغلي 

ـ داليلــي كه هر زني مي تواند داشته باشد مثل ميل به حفظ تناسب اندام يا فرار از زحمت هاي 
بارداري و ضايعات بارداري و نداشتن حوصله 

ـ داليلي مثل سبک زندگي يا ميل به آسودگي و راحتي )عباس نائب زاده، حقوق روش هاي 
نوين باروري مصنوعي، ص 82( 

مسايل فقهي رحم جايگزين:تعريف مادر با استناد به آيه قرآن: به طور كلي مادر به زني اطالق 
مي شود كه باردار شده و جنين را تا هنگام زايمان حمل مي كند. حال جنين حاصله از لقاح تخمک 
خود با همسرش به طور طبيعي )مقاربت( يا مصنوعي )داخل رحمي و يا خارج رحمي( و يا جنين 
حاصله از لقاح تخمک و اسپرم زوج متقاضي رحم جايگزين و يا تخمک و اسپرم حاصله از زوج 
بيگانه و يا تخمک زوجه و اسپرم بيگانه و يا اسپرم زوج و تخمک بيگانه و يا از طريق رضاع 
)شيردهي( باشد. از طرفي با استناد به آيات و روايات و احکام فقهي مي توان گفت: مادر به پدر 
فرزندان خود محرم است ازدواج فرزند با وي ممنوع و حرام است و فرزندان او نيز با هم محرم اند. 
)مهدي موحد ابطحي، مادر جانشين و راههاي مادر شدن، مجموعه مقاالت رحم جايگزين، ص 

 )139
خداوند در قرآن آيه 23 سوره نساء مي فرمايند: حرام شده است بر شما مادرانتان و دخترانتان 
و خواهران و عمه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران خواهر شما و مادران آن كه شما را شير 

داده اند و خواهران رضاعي شما بر شما حرام شده اند. 
عالمه طباطبايي در تفسير الميزان گفته اند: 

مادر، زني است كه نسبت انسان با تولد به او مي رسد )با واسطه يا بدون واسطه(. دختر، كسي 
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است كه با تولدش نسبت او به انسان متصل مي شود و خواهر، كسي است كه به خاطر والدت او 
از پدر و يا از مادر يا هر دو، نسبت انسان به او متصل مي شود. )محمد حسين طباطبايي، تفسير 

الميزان، جلد 4، ص 429( 

آيات	خلقت	انسان	در	رحم	مادر	
خداوند در قرآن كريم در سوره طالق آيات 7 5 مي فرمايند: پس انسان بنگرد كه از چه چيزي 
خلق شده است. از آبي جهنده آفريده شده است، آبي كه از ميان استخوان هاي پشت و سينه خارج 

مي شود. 
عالمه طباطبايي در تفسير الميزان صلب و ترائب را آن قسمت محصور بين ديواره استخوان هاي 
ستون مهره ها و دنده هاي قفسه سينه مي داند. همچنين ايشان معتقدند اگر بين الصلب و الترائب را 
بين ستون مهره ها بدانيم، اشاره به رحم زن دارد ولي داللت بر خروج ندارد و نتيجه مي شود خلقت 
انسان در رحم بوده است. اگر بين الصلب و الترائب را ميان طيفي از فرآيند ها بدانيم، مراحل خلقت 
انسان از صلب شروع شده )آغاز تکوين سلول ها در هفته ششم جنيني در كنار ستون مهره ها،عصب 
گيري و خون گيري بيضه ها و تخمدان هاي كامل از كنار ستون مهره ها(، پس خلقت درون رحمي 
را بازگو كرده و به ترائب )پستان( ختم مي شود كه بيانگر نقش شيردهي مادر و شيرخوارگي نوزاد 
در تکميل خلقت وي است. )محمد حسين طباطبايي، تفسير الميزان، ص 431 430( و همچنين در 
سورة مؤمنون آيات 14 12 خداوند مي فرمايند: و همانا انسان را از اندكي گل خلق كــرديم. آن گاه 
او را نطفه اي در جايگاهي پذيرا )رحم( قرار داديم. آنگاه نطفه را مضغه )خون بسته( خلق كرديم، 
سپس مضغه را خلقت استخوان داديم سپس گوشت بر استخوان ها رويانديم آنگاه او را خلقتي ديگر 

ساختيم. پس خدا نيکوترين آفرينندگان است. 

آيه	فرزند	دار	شدن	از	همسران	
خداوند در سوره نحل آيه 72 مي فرمايد: خداوند از نفس خودتان همسراني را براي شما قرار داده 
است و فرزندان و نوادگان را از همسرانتان براي شما قرار داده است. عالمه طباطبايي در تفسير 

الميزان آورده است: 
ماده جعل وقتي به كار مي رود كه در مسير خلقت تبديل و تغييري ايجاد شده است. )محمد 

حسين طباطبايي، تفسير الميزان، ج 12، ص 429( 
بنابراين خداوند بوده كه فرزند داشتن را منحصر به زوجين )والدين( كرده است وگرنه براساس 
)خلقت ( امکان فرزند داشتن خارج از مسير زوجيت نيز وجود دارد. بنابراين آن كه فرزند بخواهد 

بايستي رابطه زوجيت ايجاد كرده باشد و اين هدف شارع مقدس است. 
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پس اگر بپذيريم تمايل به بقاي نسل و توليد مثل امري ذاتي تکويني است، خداي متعال تنها يک 
راه براي برآورده شدن آن مشخص كرده كه همان ازدواج است و به همين دليل با پيوند بقاي نسل 
به آن تصريح مي كند كه نسل انسان )فرزندان و نوادگان( تنها از همسر او بوجود مي آيد. )محمد 

حسين طباطبايي، منبع پيشين، ص 430( 
پس تلقيح مصنوعي اگر از چهارچوب زناشويي خارج شود مي تواند به مسيري كشيده شود كه 
كرامت انساني را مخدوش كرده، فرآيند توليد مثل را مبدل به ابزاري براي سود جويي يا انسان سازي 

با انگيزه هاي گوناگون مي سازد. براي مثال: 
1( تبديل اجاره ي رحم به عنوان يک حرفه و منبع درآمد براي زنان فاقد همسر يا همسردار. 

2( اجازه فرزند دار شدن به زنان يا مردان مجرد يا فاقد همسر 
3( استفاده از مايعات جنسي با منشاء معلوم و ايجاد فرزند با خويشاوندي هاي نامتعارف نظير 

استفاده از اسپرم پدر بزرگ، پدر، برادر، دايي و... و تخمک مادر، خواهر، خاله، عمه 
4( استفاده از مايعات جنسي با منشاء نژادي مختلف براي ابعاد نژادهاي مياني 

5( استفاده از مايعات جنسي براي ايجاد انسان به شکل آزمايشگاهي و بدون نياز به زن و مرد 
6( استفاده از فرآيند انجماد به منظور نگهداري از جنين هاي اضافي ناشي از لقاح خارجي رحمي 

و انتقال مجدد آن به داخل رحم 
7( امکان انتقال جنين حاصل از لقاح خارج رحمي به رحم برخي از حيوانات شبيه به انسان 

)تکتم باقري نسب، منبع پيشين، ص 72( 
آيه اي كه بارداري و آن چه را در رحم است از آن زن مي داند.

در سوره رعد آيه 8 آمده است: خداوند آن چه را كه هر زني حمل دارد و آن چه را كه رحم ها 
مي كاهند و مي افزايند مي داند و هر چيزي در نزد خدا به اندازه است. در اين آيه كه به بارداري و مرگ 
روياني اشاره دارد، مادر بودن را تا قبل از تعيين تکليف رويان باقي مانده متذكر نمي شود و واژه )خلق( 
را براي حمل برداشتن و كاسته شدن از تعداد جنين ها به كار نبوده، زيرا ممکن است روياني از بين 
برود و جنين مراحلي از خلقت را تجربه نکند. )محمد حسين طباطبايي تفسير الميزان ج 11 ص 416( 

تلقيح	مصنوعي	و	اقسام	آن	
تلقيح مصنوعي عبارت است از ريختن نطفه در رحم زن بدون آميزش و داراي اقسامي با احکام 

متفاوت است. 
قسم	اول:	تلقيح	نطفه	مرد	به	رحم	همسر	وي	

اين قسم به خودي خود حرمتي ندارد زيرا دليلي بر حرمت آن نداريم و چون از زمره شبهه هاي 
بدوي تحريمي است. اصل برائت شرعي و عقلي در مورد آن جاري مي شود اگر چه ممکن است 



152

دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالتسال ششم . شماره یازدهم و دوازدهم. بهار و تابستان- پاییز و زمستان 1393

به خاطر مقدمات حرام مانند تماس نا محرم حرام بشود. 
قسم	دوم:	تلقيح	مرد	به	رحم	زن	نا	محرم	بدون	آميزش	

اين قسم نيز از شبهه هاي بدوي تحريمي است و در مورد آن نيز، برائت شرعي و عقلي جاري 
مي شود اگر چه رعايت احتياط موجب حفظ و تحصيل واقع مي شود و بدون استناد آن به شارع در 
همه موارد نيکوست. اما در كتاب و سنت عموماتي است كه برخي از آن ها به گونه اي بر حرمت 

اين قسم داللت دارد. 
آيات:	سوره نور آيه 31: قل للمومنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن..... 

بر طبق اين قاعده كه حذف متعلق، مفيد عموم است، حفظ شرمگاه )فرج( از هر چيزي كه با 
حفظ آن منافات دارد، از جمله تمام صورتهاي تلقيح، واجب است. اشکال اين استدالل اين است 
كه مقصود از حفظ عضو ياد شده، حفظ آن از ديگران است نه حفظ از هر چيزي، بنابر اين ريختن 
مني فرد نا محرم را در رحم زن، توسط خون زن يا باوسيله مصنوعي شامل نمي شود. به عالوه، چه 

بسا مقصود از حفظ تنها حفظ آن از نگاه ديگران باشد. 
سوره معارج آيات 29 31: الذين هم لفرو جهم حافظون اال علي ازواجهم او ما ملکت ايمانهم 

فانهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلک فاولئک هم العادون 
بنا بر جمله )فمن ابتغي....( هر عمل منافي با حفظ فرج، تعدي و تجاوز از حدود شرعي است.... 

مگر اين كه از راه ازدواج يا ملک شرعي انجام گيرد. 
اشکال اين استدالل نيز اين است كه: آن چه از حفظ فرج متبادر مي شود نگهداري آن از آميزش 

است و منظور از حفظ فرج نيز ممکن است نگاه كردن باشد. 
روايت علوي:از حضرت رضا )ع( در مورد ازدواج با زناني كه )به روش اهل سنت( سه بار 
مطلقه شده اند، سؤال كردم. حضرت )ع( فرمود: زنان مطلقه شما بر آنان حالل نيست، ولي زنان 
مطلقه آن ها بر شما حـالل است چون شما سه بار طالق دادن را بي اعتبار مي دانيد ولي آنان آن را 

معتبر مي دانند. 
قسم	سوم:

تلقيح تخمک زن به رحم زني نازا: تا پس از آميزش وي با شوهرش فرزندي از اين تخمک و مني 
مورد ايجاد شود. برخي گفته اند از رواياتي كه در مورد قسم دوم ذكر شد استفاده مي شود كه انعقاد 
نطفه از مني مرد و تخمک زني نامحرم، حرام است، زيرا اگر چه اين روايات در مورد نهادن مني 
مرد در رحم زني نامحرم است، لکن پس از الغاي خصوصيت از نطفه مردي كه با تخمک زني 
نا محرم آميخته شده و تعدي از اين مورد به موردي كه مرد مني خود را به رحم زوجه اش منتقل 
نمايد، مي توان به اين روايات بر حرمت قسم سوم استدالل كرد، چون در اين قسم نيز در نهايت، 
انعقاد باروري از تركيب نطفه هاي مرد و زن نامحرم است. به استدالل مذكور مي توان اشکال كرد كه 
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اين مطلب به تنهايي موجب الغاي خصوصيت از روايات نمي شود، چون ممکن است از نهاده شدن 
مني نا محرم در رحم زن، وضعيتي دست دهد كه در موقع نهاده شدن مني شوهرش يا تخمک زني 

ديگر در رحمش، چنين چيزي پديد نيايد. 
بررسي	نظر	ديدگاههاي	فقهاي	شيعه	در	باره	موضوع	رحم	اجاره	اي	

آيت الل خامنه اي )دامه بركاته(:
پرسش:الف( آيا لقاح آزمايشگاهي در صورتي كه اسپرم و تخمک از زن و شوهر شرعي باشد 
جايز است؟ عمل مذكور في نفسه اشکال ندارد ولي واجب است از مقدمات حرام مانند، لمس و 

نظر اجتناب شود. 
ب( بر فرض جواز، آيا جايز است اين كار توسط پزشکان اجنبي صورت گيرد؟ و آيا فرزندي 
كه از اين طريق به دنيا مي آيد ملحق به زن و شوهري است كه صاحب اسپرم و تخمک هستند؟ 
كودكي كه از اين طريق متولد مي شود ملحق به زن و شوهري است كه صاحب اسپرم و تخمک 

هستند. 
ج( بر فرض كه عمل مذكور في النفسه جايز نباشد آيا مواردي كه نجات زندگي زناشويي 

متوقف بر آن باشد از حکم عدم جواز استثناء مي شود؟ عمل مذكور في نفسه جايز است. 
پرسش:	گاهي بعضي از زوج ها به علت عدم تخمک گذاري زن كه وجود آن براي عمل لقاح 
ضروري است مجبور به جدايي شده و يا به علت عدم امکان درمان بيماري و بچه دار نشدن با 
مشکالت زناشويي و روحي مواجه مي شوند آيا در اين صورت جايز است كه به روش علمي از 
تخمک گذاري زن ديگري براي انجام لقاح با نطفه شوهر در خارج از رحم استفاده شود و سپس 

نطفه لقاح يافته به رحم آن زن منتقل گردد؟ 
پاسخ: عمل مذكور هر چند في نفسه اشکال ندارد ولي كودكي كه از اين طريق متولد مي شود 
متعلق به صاحب نطفه و تخمک بوده و الحاق آن به زني كه صاحب رحم است مشکل مي باشد. 

لذا بايد در احکام شرعي مربوط به نسبت احتياط رعايت شود. 
پرسش:	آيا تلقيح نطفه مردي اجنبي به همسر مردي كه بچه دار نمي شود از طريق قراردادن نطفه 

در رحم او جايز است؟ 
تلقيح زن از طريق نطفه مرد اجنبي في النفسه اشکال ندارد ولي بايد از مقدمات حرام از قبيل 
نگاه و لمس حرام و غير آن ها اجتناب شود. و به هر حال در صورتي كه با اين روش كودكي به دنيا 
بيايد، ملحق به شوهر آن زن نمي شود بلکه به صاحب نطفه و به زني كه صاحب رحم و تخمک 

است ملحق مي شود. 
پرسش: امروزه مي توان تخمک هايي كه در خارج از رحم بارور شده اند در مکان هاي مصنوعي 
به طور زنده نگهداري كرد و در صورتي كه نيازباشد آن ها را در رحم صاحب تخمک قرارداد، آيا 
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اين كار جايز است؟ في نفسه اشکال ندارد. 
پرسش:	انتقال جنين حاصل از نطفه زن و شوهر به رحم زن ثالث چگونه است؟ انتقال جنين 
به رحم زن مورد نظر در هر صورت منع شرعي ندارد ولي بايد از لمس و نظر حرام اجتناب كرد. 

)علي خامنه اي، رساله اجو به االستفتائات، ص 67 68( 
آيت الل موسوي اردبيلي: 

پرسش: انتقال جنين حاصل از نطفه زن و شوهر به رحم زن ثالث از نظر فقهي و شرعي چگونه 
است؟ 

پاسخ:	با اجازه خود زن ثالث يا با درخواست او و با اجازه و درخواست شوهرش اگر شوهر 
داشته باشد، بي اشکال است. 

آيت الل موسوي اردبيلي معتقدند در صورت اجاره رحم، بچه متعلق به مرد و زن صاحب نطفه 
است و نسبت به زني كه از رحم او استفاده شده حکم رضاعي نمي يابد ولي فرزند حاصله نمي تواند 
با او ازدواج كند، اما اگر از اين زن شير بخورد مادر رضاعي او به حساب مي آيد. از نظر آيت الل 
اردبيلي نوزاد حاصله از لقاح خارج رحمي دو مادر دارد و اشکالي هم در اين نمي بيند غير خالف 
عادت بودن. چرا كه از طرفي صاحب تخمک به دليل آن كه طبيعتاً مادر ژنتيکي كودک محسوب 
مي شود به نحوي كه تخمک و اسپرم در خارج رحم تلقيح مي شود و جنين خارج رحم رشد مي كند 
و به رحم منتقل مي شود كه در اصطالح به اين كودكان نوزادان آزمايشگاهي اطالق مي شود. عرف 
نيز زن صاحب تخمک را مادر مي داند با اين كه طفل اصاًل در رحم او رشد نکرده است و از طرف 
ديگر مادر صاحب رحم نيز مادر بيولوژيکي كودک محسوب مي شود. چرا كه براساس آيه 2 سوره 
مجادله: مادرانشان تنها كساني هستند كه آن ها را به دنيا آورده اند. پدر و مادر كودک حاصله از روش 
رحم جايگزين تمام احکام پدري فرزندي هم چون نکاح، توارث و حرمت را داراست )تکتم باقري 

نسب، منبع پيشين، ص 89( 
آيت الل فاضل لنکراني:

پرسش:	انتقال جنين حاصله از نطفه زن و شوهر به رحم زن ثالث از نظر شرعي چگونه است؟ 
پاسخ: قرار دادن نطفه مرد در رحم زن اجنبي و همچنين جنين متکون از نطفه غير زوج جايز 

 http://lawoffice. mohme. gov. ir)( .نيست
آيت الل بهجت:

پرسش: انتقال جنين حاصله از زن و شوهر به رحم زن ثالث از نظر شرعي چگونه است؟ در 
صورتي كه معلوم باشد اشکال دارد )همان( 

آيت الل نوري همداني 
پرسش:	انتقال جنين حاصل از نطفه زن و شوهر به رحم زن ثالث از نظرشرعي چگونه است؟ 
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انتقال دادن نطفه غير شوهر به رحم زن جايگزين جايز نيست و در صورت انتقال فرزندي كه از اين 
راه بوجود بيايد فرزند غير مشروع است. )عاصف حمداللهي، محمد روشن، بررسي تطبيقي فقهي 

و حقوقي قرارداد استفاده از رحم جايگزين، ص 86( 

شرايط	تحقق	نسب	در	حالت	جانشيني	رحمي	
1( وجود نکاح صحيح: كه همان رابط زن و شوهري است، در اين حالت زناشويي بين والدين 

حکمي محقق مي شود. 
2( وقوع نزديکي ميان زوجين: با توجه به نسب ناشي از تلقيح مصنوعي، مقصود از نزديکي 
مفهوم متعارف آن نيست و آن چه اهميت دارد اين است كه جنين نتيجه تركيب نطفه زن و شوهر 
باشد، بنابراين در فرض ما نيز به لحاظ اين كه تلقيح مصنوعي بين اسپرم و تخمک والدين حکمي 
كه زن و شوهرند واقع مي شود، جنين حاصله نتيجه تركيب اسپرم و تخمک زن و شوهر است. 
3( انعقاد نطفه پس از نزديکي: منظور اين است كه عمل تلقيح مصنوعي در دوران زناشويي انجام 
مي پذيرد، يعني والدين حکمي )صاحبان اسپرم و تخمک( در هنگام عمل تلقيح با هم زن و شوهر 

باشند. )تکتم باقري نسب، منبع پيشين، ص 137( 

تعيين	تكليف	نسب	مادري	در	حالت	هاي	مختلف	استفاده	از	جانشيني	رحمي:
1(	نسب	مادري	در	حالت	جانشيني	كامل	

در اين قسم اسپرم و تخمک زوجين نابارور يعني والدين حکمي وارد رحم مادر جانشين مي شود، 
اعم از آن كه لقاح و تركيب در محيط آزمايشگاه صورت پذيرد و يا در رحم مادر جانشين 

1	1(	رابطه	طفل	با	صاحب	تخمک:	
انتساب فرزند حاصل از رحم جايگزين كامل به صاحب اسپرم و صاحب تخمک صحيح است. 

)ابوالقاسم گرجي، بررسي تطبيقي حقوق خانواده، ص 441( 
2	1(	رابطه	طفل	با	بانوي	صاحب	رحم:	

برخي از محققين مي گويند حکم رضاعي بر او بار مي شود و در نتيجه بين بانوي صاحب رحم 
و بچه محرميت و حرمت نکاح به وجود مي آيد همان طور كه اين شيوه از بارداري در مباحث 
فقهي سابقه اي طوالني ندارد ولي حال كه چنين پديده اي مصداق خارجي پيدا كرده بعيد نيست 
بتوان گفت: از آن جا كه رحم زن در دوران تکوين براي جنين مانند نسبت به فرزند فقط محرم 
مي باشد، در اين جا هم آن مالک قوي تر بوده حداقل حکم قرابت رضاعي برقرار مي شود. به بياني 
ديگر مالک، ضابطه رضاع يعني روييدن گوشت و محکم شدن استخوان نيز در اين جا وجود دارد 
و در نتيجه مي توان احکام رضاع را جاري كرد. پس زن پذيراي جنين، مادر حقيقي و حقوقي جنين 
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نيست بلکه به دليل تغذيه رحمي، مادر حکمي و محرم اوست. 
2(	نسبت	مادري	در	حالت	جانشيني	جزيي	)جانشيني	سنتي	رحم(:

در حالت جانشيني جزيي، مادر جانشين، جنينی را حمل می كند كه حاصل از تخمک خود می باشد 
و با اسپرم پدر حکمي جنين بارور شده است. با توجه به اين كه در اين حالت جنين از تخمک 
مادر جانشين تشکيل مي شود و از طرفي خود مادر جانشين نيز نطفه را حمل نموده و بچه را به دنيا 
آورده صرف نظر از حکم تکليفي و بحث مشروعيت و عدم مشروعيت عمل در هر حال طفل ملحق 

به مادر جانشين است. چرا كه در اين قسم، زن صاحب تخمک و رحم، مادر اصلي فرزند است. 
بنابراين در حالت جانشيني سنتي رحم، مادر جانشين مادر قانوني بچه محسوب مي شود. در 
اين قسم همسر )زوج( نابارور متقاضي به شمار خواهد رفت و هيچ ارتباط ژنتيکي با بچه نخواهد 
داشت و در صورت تمايل فرزند به او، رابطه بين او و طفل از نوع فرزند خواندگي است اما نسب 
كودک به صاحب اسپرم بر مي گردد. )عاصف حمداللهي، محمد روشن، بررسي تطبيقي فقهي و 

حقوقي قرارداد استفاده از رحم جايگزين، ص 200( 
3(	نسب	مادري	در	حالت	جانشيني	رحمي	با	استفاده	از	تخمک	يا	جنين	اهدايي:
در اين حالت از جايگزيني رحمي زن و شوهر نابارور از تخمک يا جنين اهدايي براي عمل تلقيح 
مصنوعي و باردار نمودن مادر جانشين استفاده مي كنند. در اين حالت مرد وزن نابارور و فاقد گامت 
هستند وزن نابارور فاقد رحم بوده و يا رحم او معيوب است اگر چه در اين حالت از تخمک يا 
جنين اهدايي براي عمل تلقيح مصنوعي استفاده مي گردد ولي به لحاظ اين كه بارداري و زايمان 
به عهده مادر جانشين است حالت مذكور با حالت اهداي تخمک و يا جنين تفاوت اساسي دارد. 
ويژگي مهم حالت اهدايي تخمک و يا جنين نسبت به حالت مادر جانشين با استفاده از تخمک و 
يا جنين اهدايي باردار شدن زن نابارور و تولد بچه در داخل خانواده و به وسيله زني است كه نقش 
زوجه را در خانواده خواستار كودک ايفا مي كند. در حقيقت اين ويژگي در حالت مادر جانشيني 
با تخمک يا جنين اهدايي ايجاد مي گردد. از طرفي در اين حالت از نظر حقوقي فرض جداگانه اي 
از حالت اهداي تخمک يا جنين ايجاد مي شود. همچنين، دخالت تخمک يا جنين اهدايي در امر 
توليد مثل با استفاده از مادر جانشين، اين حالت را از حالت جانشيني در بارداري نيز مجزا مي سازد. 

هويت	و	نسبت	پدري	طفل:	
قانون ايران در خصوص نسب طفل حاصل از اهداي جنين ساكت است و به حکم اصل 167 قانون 
اساسي براي روشن شدن هويت طفل حاصله، ناگزير از مراجعه به فتاوي معتبر فقها هستيم. باتوجه 
به اين كه اهداي جنين و نهادهاي مشابه آن، محصول پيشرفت هاي علمي 30 سال اخير مي باشد كه 
فقه قديم ساكت است. اگر چه در خصوص نسب ناشي از و طي به شبهه و امثال آن در فقه قديم 
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نيز نظرات و فتاوي متعددي وجود دارد كه مالک آن ها نيز قابل استفاده است، با وجود اين فقهاي 
متاخر و همچنين نويسندگان حقوقي و ساير انديشمندان معاصر در خصوص هويت طفل حاصل 

از اهداي جنين و همچنين تلقيح مصنوعي، به صورت خاصي به اظهار نظر پرداخته اند. 
از  و  است  متفاوت  اين خصوص  در  انديشمندان  ديگر  و  فقها  جانب  از  ارائه شده  نظرات 
جمع بندي تئوري هاي ارائه شده از طرف آنان به اين نتيجه مي رسيم كه در خصوص هويت پدري 
طفل حاصل از اهداي جنين سه نظريه مطرح شده است. مطابق يک نظر، طفل حاصل ملحق به 
مرد صاحب نطفه مي باشد. وفق نظريه دوم نيز شوهر زن صاحب رحم، پدر قانوني و شرعي فرزند 
حاصل محسوب مي شود اگر چه نطفه فرزند، متعلق به مرد ديگري است. بر طبق نظريه سوم نيز 
هيچکدام از دو مرد صاحب نطفه و صاحب فراش، پدر محسوب نمي شوند و فرزند حاصل بدون 

پدر تلقي خواهد شد. 
الف(	نظريه	پدر	بودن	مرد	صاحب	نطفه:	

اكثر قريب به اتفاق فقهاي معاصر، مرد )زوج( اهدا كننده جنين را پدر شرعي و قانوني فرزند حاصل 
مي دانند. 

فتواي برخي از فقهاي معاصر را در پاسخ به اين سؤال كه فرزند حاصل از اهداي جنين يا تلقيح 
مصنوعي منسوب به چه كساني است عيناً نقل مي كنيم. 

آيت الل محمد تقي بهجت، بچه مال صاحب نطفه است. آيت الل العظمي سيد علي خامنه اي: 
بچه متعلق به مرد و زن صاحب نطفه است. مرحوم آيت الل محمد فاضل لنکراني: در فرض مزبور 

كودک ملحق به شوهر زن نمي شود بلکه ملحق به مرد صاحب نطفه است. 
اسحاق بن عمار از امام صادق )ع( نقل مي كند كه هرگاه با مردي با همسرش جماع كند و سپس 
آن زن با كنيزي مساحقه نمايد كه در اثر نفوذ اسپرم از زن به كنيز، آن كنيز بار دار شود، فرزند ناشي 

از آن به مرد صاحب نطفه ملحق مي شود )وسائل الشيعه باب 30 از ابواب حدالسحق ص 170( 
به  اشخاص  انتساب  اماميه،  فقهاي  مشهور  ديگر،  اخبار  برخي  و  مذكور  روايت  به  توجه  با 
همديگر را فقط از راه خون ممکن دانسته اند. قانون مدني ايران نيز به تبعيت از نظر مشهور فقهاي 
اماميه، برقراري نسب از راه خون را پذيرفته و حتي در صورتيکه نزديکي بين دو يا چند شخص 
بدون رابطه زوجيت شرعي اما از روي شبهه صورت گرفته باشد، باز هم قائل به تحقق نسبت 

قانوني است. 
ماده 1165 قانون مدنی مقرر مي دارد: ))طفل متولد از نزديکي به شبهه فقط ملحق به طرفي 
مي شود كه در اشتباه بوده و در صورتي كه هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هردو خواهد بود.((ماده 
1166 مقرر داشته كه هرگاه بواسطه وجود مانعي نکاح بين ابوين طفل باطل باشد نسبت به هر يک 
از ابوين كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به ديگري نا مشروع خواهدبود. در صورت 
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جهل هر دو طرف، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است. 
ب(	نظريه	پدر	بودن	مرد	صاحب	فراش:

ماده 3 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور، الحاق كامل طفل را به زوجين دريافت كننده 
جنين نپذيرفته و به جهت ايراد فقهاي محترم شوراي نگهبان و نظرات ارائه شده از طرف ساير 
انديشمندان، وظايف و تکاليف دريافت كنندگان جنين و طفل حاصل را از لحاظ نگهداري و تربيت 
و نفقه و احترام نظير تکاليف اوالد و پدر و مادر دانسته است. ليکن همين محدوديت و عدم الحاق 
كامل فرزند حاصل به دريافت كنندگان، با قصد و نيت اهدا كنندگان و دريافت كنندگان منطبق 
نيست و با مصلحت طفل و خانواده و جامعه نيز سازگاري ندارد و به اين جهت مطلوب آن است 

كه طفل به كساني ملحق شود كه خواهان او بوده اند و او را به عنوان فرزند پذيرفته اند. 
عالوه بر آن چه گفته شد قاعده فراش نيز به نفع تحقق نسبت بين فرزند حاصل با مرد صاحب 
فراش جريان دارد. زيرا مطابق اين قاعده در صورت وجود رابطه نامشروع بين زن شوهردار با مرد 
اجنبي و حاملگي آن زن در مدت نزديکي و وجود شرايط الحاق طفل به شوهر، فرزند حاصل به 
شوهر زن يعني مرد صاحب فراش منسوب و ملحق مي شود نه به مرد زاني، در مورد انتقال جنين 
نيز كه زن و شوهر پذيرنده متقاضي جنين هستند و رابطه نزديکي بين زوجين پذيرنده نيز محرز و 
مسلم است، مطابق قاعده فراش و روايت مبناي آن، در الحاق طفل به شوهر زوجين دريافت كننده 
جنين نبايد هيچ ترديدي به خود راه داد. زيرا الحاق طفل حاصل به شوهر زن صاحب رحم كاماًل 
با قاعده فراش منطبق است. بنابر اين اهداي جنين از لحاظ نسبي مشکلي ايجاد نمي كند و فرزندي 
كه از طريق اهداي جنين متولد مي شود متعلق به زن و شوهر پذيرنده و اهداء گيرنده جنين مي باشد. 

ج(	نظريه	بدون	پدر	بودن	فرزند	حاصل	از	اهداي	جنين	
بنابر اعتقاد برخي انديشمندان، طفلي كه در نتيجه اهداي گامت يا اهداي جنين متولد مي شود نه به 
مرد صاحب نطفه ملحق مي شود و نه به مرد صاحب فراش. مرحوم آيت الل سيد محسن حکيم 
بر اين اعتقادند كه اگر نطفه مردي اجنبي به يک زن داخل شود، فرزند حاصل نه به صاحب نطفه 
ملحق مي شود و نه به شوهر زن، علت عدم الحاق طفل به شوهر آن است كه نطفه ايشان منشاء 
طفل نبوده است و علت عدم الحاق به مرد صاحب نطفه نيز، عدم نزديکي مشروع و عدم مشروعيت 
ادخال نطفه او به زن نا محرم است. به اعتقاد مرحوم حکيم، حتي اگر زني، نطفه شوهرش را به 
رحم خود وارد كند، اگر چه مرتکب فعل حرام نشده است اما به جهت عدم نزديکي بين زوجين، 
فرزند حاصل به شوهر ملحق نمي شود، بنابراين با توجه به اين كه در اهداي گامت يا اهداي جنين 
نزديکي مشروع صورت نمي گيرد و بر خالف داليل مربوط به حفظ فروج نطفه اجنبي به زن وارد 
مي شود فلذا طفل حاصل به هيچکدام از دو مرد مورد بحث ملحق نمي شود. )سيد محسن حکيم، 

نهاج الصالحين، ج 2، ص 215( 
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برخي از فقها نيز علت عدم الحاق طفل به صاحب نطفه را اعراض صاحب نطفه مي دانند. آيت 
ا... صانعي در اين خصوص مي فرمايند: )صاحب اسپرم در صورتي كه از نطفه خود اعراض نکرده 
باشد، پدر محسوب مي شود. آري در صورتي كه مرد اجنبي از نطفه خود اعراض كرده باشد )مثاًل 
نطفه را در بانک اسپرم قرارداده تا هركس خواست، از آن استفاده كند( پدر محسوب نمي شود. به 

هر حال شوهر پدر محسوب نمي شود )آيت الل صانعي، استنتائات قضايي، ج 2، ص 593( 

توارث	در	حالت	جايگزيني	رحمي	
مباحثي در باب ارث كودک طبيعي باوالدين خود مطرح است كه وقتي همان مسايل با همان زمان 
در باب ارث جايگزيني رحمي در صورت ثبوت نسب بازگو شود مطالب مبهم در عين حال جالب 
توجهي پيش مي آيد. اينک راجع به بيان مسايل مطروحه در باب ارث كودک آزمايشگاهي متولد 

شده از جايگزيني رحمي مي پردازيم. 
1(	بررسي	رابطه	توارث	بين	كودک	و	صاحب	اسپرم	

وجود رابطه نسبي بين وارث و مورث از موجبات ارث است لذا با توجه به انتساب طفل به پدر 
حکمي، وي پدر قانوني طفل است و رابطه توارث بين طفل متولد از رحم جايگزين و پدر حکمي 
برقرار است. چرا كه كودكي حاصل از اسپرم از نظر بيولوژي و خوني با صاحب اسپرم علقه طبيعي 
دارد و در عرف نيز فرزند صاحب اسپرم محسوب مي شود و در حقوق اسالم نيز صاحب اسپرم 
پدر كودک محسوب است و در قانون مدني ايران به اقتباس از حقوق اسالم و فقه اماميه موجبات 
ارث نسب و سبب است. به موجب مواد 861 و 862 قانون مدني اولين طبقه اي كه بين آن ها توارث 
برقرار است پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالدند. اوالد در عرف و شرع و حقوق به كساني گفته 
مي شود كه از اسپرم مرد و تخمک زني بوجود بيايد كه صاحبان اسپرم و تخمک پدر و مادر آن 
كودک محسوب مي گردند. فرزندان ناشي از زنا منحصراً از نظر توارث رابطه بازاني يا زانيه ندارند، 
و عمل زنا مانعيت دارد نه عدم وجود رابطه علقه زوجيت بين زن و مردي كه طفل حاصل مقاربت 
بين آنان است و قانون ايران به نفع فقه اماميه فرزند ناشي از شبهه و اكراه را از موانع ارث قرار نداده 

است )محمد روشن، وضعيت طفل متولد از لقاح مصنوعي، ص 188( 
بنا بر اين به طريق اولي در مورد كودک ناشي از رحم اجاره اي كه مقاربتي با مادر اجاره اي 
صورت نگرفته مي توان گفت كه ممنوعيت توارثي وجود ندارد و بين صاحب اسپرم و فرزند ناشي 
از آن، كه در رحم اجاره اي رشد كرده و متولد شده است توارث برقرار است و آنان از يکديگر 
ارث مي برند و در حقوق اسالم نيز اين ممنوعيت وجود ندارد لذا بدون هيچ ترديدي فرزند قانوني 
و مشروع صاحب اسپرم محسوب مي شود و بال شک از همديگر ارث خواهند برد )زهرا گواهي، 

بررسي احکام وصعي رحم جايگزين، ص 134( 
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2(	بررسي	رابطه	توارث	بين	كودک	و	صاحب	تخمک:
در اين مقوله يعني مادر صاحب تخمک را مادر قانوني طفل بدانيم رابطه توارث بين طفل و وي 
برقرار است، چرا كه در اين موضوع يکي از پايه هاي اصلي تشکيل جنين تخمک است و زن 
صاحب رحم اجاره اي صاحب تخمک نيست و فقط محل و ظرفي است براي رشد و پرورش 
جنين. در واقع از جهتي مي توان رحم اجاره اي را شبيه لوله آزمايش يا دستگاه ديگري دانست كه 
جنين در آن دستگاه رشد مي كند و اين دستگاه در عرف و اصطالح مادر كودک تلقي نخواهد شد 
در اين حالت رابطه توارث از يک سو بين طفل و پدر حکمي و از طرف ديگر بين طفل و مادر 
صاحب تخمک برقرار است همان طور كه كودک ملحق به صاحب اسپرم است بي ترديد بايد جنين 
را به صاحب تخمک نيز نسبت داد، گر چه صاحب تخمک، كودک را در بدن خويش پرورش 
نداده و نزائيده اما مادر كودک است و برابر ماده 861 قانون مدني چون بين جنين و مادر صاحب 
تخمک رابطه خوني و نسبي برقرار است از يکديگر ارث مي برند )محمد جعفر جعفري لنگرودي، 

ارث، ج 1، ص 85( 
3(	بررسي	توارث	بين	كودک	و	بانوي	صاحب	رحم:	

مادر حکمي، مادر قانوني كودک است بنابر اين رابطه توارث بين مادر صاحب تخمک و كودک 
حاصله از جايگزيني رحمي برقرار مي شود و فرقي هم نمي كند كه براي بانوي صاحب رحم قرابت 
نسبي قائل باشيم يا نباشيم به هر حال رابطه رحمي بين كودک و مادر جانشين تنها سبب محرميت 
و حرمت نکاح مي شود نه ارث. از طرفي اصل براين است كه هر فرد يک پدر و يک مادر دارد 
و خالف اصل است كه براي كودكي دو مادر در نظر بگيريم و مادر اصلي كودک كسي است كه 
تخمک از اوست و فرزند از نظر ژنتيکي مشخصات مادر و پدري را دارد كه نطفه از آن آن ها است. 
پس طفل حاصل از جايگزيني رحمي، از مادر قانوني خود كه همان مادر صاحب تخمک است 
ارث مي برد در حالي كه هيچ رابطه توارثي بين او و بانوي صاحب رحم برقرار نيست اما بين طفل و 
صاحب اسپرم در جايگزيني رحمي هيچ شکي در رابطه با توارث وجود ندارد به عبارتي بين طفل 

و صاحب اسپرم توارث برقرار است )تکتم باقري نسب، منبع پيشين، ص 167( 

تعريف	قرار	داد	اجاره	رحم	
دكتر حسن امامي معتقد است كه: اجاره ي رحم قراردادي است كه به موجب آن زني فايده اي از 
فوايد رحم خود را در اختيار ديگري قرار مي دهد تا جنين تکوين يافته از تخمک زن و اسپرم مردي 

در آن پرورش يابد )حسن امامي، حقوق مدني، ص 237( 
در حقوق ايران قرارداد پرورش جنين در رحم غير به استناد مواد 10 و 219 قانون مدني واصل 
حاكميت اراده اعتبار دارد و الزم است شرايط خاصي به موجب قانون يا به صورت مشروط ضمن 
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عقد در راستاي اجراي اين قرارداد پيش بيني شود و چنين قراردادي هويت زن را سلب نخواهد كرد 
و الزم است ياد آوري شود كه مشکالت و رنج حاملگي، ارتباطي با سلب حق تمتع يا حريت زن 
ندارد واال در حاملگي از شوهر نيز با مشکل مواجه خواهد شد. )تکتم باقري نسب، منبع پيشين، 

ص 205 و 206( 

شرايط	صحت	قرارداد	اجاره	رحم	
در قانون مدني كشورمان شرايط صحت انعقاد هر قراردادي در ماده 190قانون عبارتند از: 

1( قصد و رضاي طرفين 
2( اهليت طرفين 

3( موضوع معين كه مورد معامله باشد. 
4( مشروعيت جهت معامله 
1(	قصد	و	رضاي	طرفين	

در حقوق ايران اصل بر رضايي بودن قرارداد است و اصوالً تشريفات خاصي براي ابراز اراده الزم 
نيست. براي تشکيل قرارداد قصد انشاي دو طرف الزم است طبق مواد قانوني 191، 195، 1213 
قانون مدني هر گاه يک طرف به هر دليل فاقد قصد باشد قرارداد باطل است. قصد دو طرف در 
نابارور  بيمار  باطل است، هرگاه قصد  باشد وگرنه قرارداد  بايد هماهنگ و سازگار  نوع قرارداد 
درمان به شيوه استفاده از داروهاي شيميايي يا طبيعي و از بين بردن علت بيماري باشد، ولي قصد 
پزشک درمان با شيوه ي جايگزيني رحمي باشد قرارداد تشکيل نمي شود. هرگاه شوهر زن نابارور 
در جريان درمان قرار نگيرد و رضاي او با دادن اطالعات نادرست و اشتباه اخذ شود آن رضايت 
بي اعتبار است، چرا كه شوهر زن نابارور در پروسه ي جايگزيني رحمي يک طرف قرارداد بوده لذا 

قصد او نيز براي تشکيل قرارداد الزم است. 
2(	اهليت	طرفين	قرارداد	اجاره	رحم

در تعيين اهليت طرفين نمي توان به وجود اهليت سوابق قواعد عمومي اكتفا كرد و نبايد اجازه داد 
تا مطابق قواعد عمومي ولي مهجور به جاي او تصميم بگيرد صرف اهليت داشتن مطابق قواعد 
عمومي براي باردار شدن و در اختيار گذاردن رحم براي ديگري كافي نيست چرا كه هر كس 
صالحيت و شايستگي آن را ندارد كه بخواهد از رحم جايگزين استفاده كند و يا داوطلب بارداري 
براي ديگري شود از آنجايي كه هدف اصلي استفاده از جايگزيني رحم استحکام خانواده به معني 
سنتي آن است لذا فرد مجرد و يا هم جنس باز اجازه استفاده از رحم جايگزين را نبايد داشته باشد. 

1	2(	شرايط	زوجين	متقاضي:	
ـ عدم اعتياد به مواد مخدر 
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ـ هيچ يک از زوجين مجرد نباشد 
ـ عدم ابتال به بيماري صعب العالج و غيره 

ـ زوجين داراي صالحيت اخالقي باشند 
ـ زوجين داراي اسپرم و تخمک سالم يا نيمه سالم باشند و بنا به گواهي پزشکي امکان بچه دار 

شدن نداشته باشند. 
ـ فقط در صورتي كه زوجه فاقد رحم باشد و يا قدرت نگهداري جنين را نداشته باشد از رحم 

زن ديگر استفاده مي شود. زوجين بايد تابعيت جمهوري اسالمي داشته باشند. 
2	2(	شرايط	بانوي	صاحب	رحم:	

ـ متاهل باشد. 
ـ حداقل سابقه يک بار بارداري داشته باشد. 

ـ در زمان انعقاد قرارداد سرپرستي فرزندي را به عهده داشته باشد. 
ـ در صورتي كه زن داراي شوهر باشد رضايت شوهر وي نيز كسب شود. 

ـ در طيف سني 20 تا 35 سال باشد. 
3(	موضوع	معين	در	قرارداد	اجاره	رحم	

قاعده اين است كه كار موضوع تعهد بايد بر طبق مواد 216، 514، 660 تا 665، 649 و 737 قانون 
مدني معين و معلوم باشد )ناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 2، ص 200( 

4(	مشروعيت	قرارداد	اجاره	ي	رحم	
مشروع بودن قرارداد جايگزيني رحمي براي درمان ناباروري زوجين به مشروع بودن استفاده از 
بانوي صاحب رحم  انتقال جنين به رحم  بارداري بستگي دارد. هرگاه  ثالث در پروسه  شخص 
مشروع باشد قرارداد مربوط به آن مشروع است وگرنه قرارداد نيز نامشروع و باطل خواهد بود. 
براساس ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد مي كنند در 

صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد فاقد است. 

مفاد	قرارداد	اجاره	ي	رحم	
با توجه به اين كه قرار اجاره ي رحم قراردادي است الزامي بين طرفين اصلي قرارداد كه همان 
مادر جانشين و والدين متقاضي رحم جانشين مي باشد و طي اين قرارداد ضمن تعيين شروطي 
از جانب زوجين متقاضي و مادر جانشين و قبول آن از جانب متعاملين و شوهر بانوي صاحب 
رحم، مادر جانشين قبول مي كند كه نه ماه جنين زوجين متقاضي را در قبال اجرتي معين در 
رحم خود پرورش دهد و بعد از نه ماه نوزاد تولد يافته را به زوجين متقاضي تسليم نمايد. وجود 
قوانين و مقررات محکم و اساسي كه چارچوب كلي قرارداد رحم جايگزين را مشخص نمايد 
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انسان هايي كه  از سودجويي و سوداگري  مانع  از يک طرف  نظر مي رسد چرا كه  به  ضروري 
هدفشان تجارت شرافت انساني است مي شود و از سوي ديگر حقوق و تعهدات زوجين و بانوي 
صاحب رحم و متعاملين مرتبط با قرارداد را مشخص كرده و مانع از بوجود آمدن اختالفات 
اساسي بين متعاملين قرارداد مي گردد. از طرفي چنين قراردادي كه اساسًا محکم پايه ريزي شده 
است از حقوق كودكي كه از اين طريق متولد شده دفاع نموده و مانع از هرج و مرج اجتماعي 
مي شود. همچنين اگر نيک بنگريم چنين قراردادي حدود مسئوليت طرفين قرارداد را مشخص 
كرده و طرفين قرارداد را از سردرگمي و اختالفات احتمالي بيرون مي آورد چرا كه نبود قراردادي 
مدون در مراكز پزشکي درمان ناباروري ممکن است باعث شود متعاملين درباره هم مسايل قابل 
طرح مذاكره و تصميم گيري كنند و اين مذاكرات مدت ها به طول بيانجامد و در پاره اي از موارد 
منجر به اختالفات طرفين قرارداد بر سر مسايل پيش پا افتاده و عدم پذيرش شرايط هر يک از 
طرفين قرارداد از سوي ديگر شود اين در حالي است كه اگر قرارداد اجاره رحم از پيش تعيين 
شده باشد با چنين مشکالتي به هيچ وجه مواجه نخواهيم شد و پروسه جايگزيني رحمي منظم تر 
و قانوني تر پيش خواهد رفت. )حبيب الل رحيمي مسئوليت مدني ناشي از رحم جايگزين ص 

173 تا 176( 

نحوه	صدور	گواهي	تولد	در	اجاره	رحم	
براي حل معضالتي كه در صدور گواهي تولد در جايگزيني رحمي كه منطبق با قوانين و موازين 

حقوقي فعلي ايران باشد دو روش به نظر مي رسد: 
1 ( تغيير سند سجلي )سند رسمي والدت( 

2( تصويب قوانين مناسب 
1(	تغيير	سند	سجلي	)سند	رسمي	والدت(

در پروسه ي جايگزيني رحمي پس از زايمان بانوي صاحب رحم براساس قرارداد و قصد متعاملين 
در قرارداد نوزاد بايد به زوجين نابارور به عنوان پدر و مادر اصلي و حکمي تحويل گردد. كه تغيير 
اسناد سجلي والدت طفل توسط والدين مي تواند به دو صورت انجام گيرد: يکي قبل از تولد و يکي 

هم بعد از تولد طفل. 
1	1(	قبل	از	تولد	طفل	

در اين نوع از تغيير سند سجلي تولد طفل صاحبان طفل يا زوجين نابارور و بانوي صاحب رحم قبل 
از تولد طفل درخواستي به دادگاه صالح ضمن توضيح درمان با روش جايگزيني رحمي و ضميمه 
قرارداد جايگزيني رحمي و شرح و توضيح پزشکان متخصص آن را به استحضار مقام قانوني 
رسانده و از وي ضمن درخواست تقاضا مي كنند تا پس از تولد براي نوزاد يا نوزادان حاصل از 
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درمان، سازمان ثبت احوال مکلف شود براساس گزارش گروه پزشکي متخصص كه شامل گواهي 
والدت كودک و شرح حال از درمان و نام پدر و مادر واقعي كودک است سند سجلي صحيحي را 

صادر نمايد. 
	2	1(	بعد	از	تولد	نوزاد	

گواهي تولد در اين حالت توسط پزشک مربوط به نام بانوي صاحب رحم كه طفل را به دنيا آورده 
است و نام همسر بانوي صاحب رحم به عنوان پدر در آن درج مي شود و در صورت مجرد بودن 
بانوي صاحب رحم نام پدر طفل درج نمي شود. در مرحله بعدي زوجين نابارور در طي تنظيم 
درخواستي مبني بر اعالم مراتب و شرح درمان به شيوه جايگزيني رحمي و پيوست قرارداد اجاره 
رحم بين متعاملين جايگزيني رحمي، به طرفيت رييس دادگاه خانواده تقاضاي ابطال سند سجلي 
موجود و صدور شناسنامه جديد براي طفل به نام خودشان را مي نمايند. در مرحله بعد دادگاه بعد از 
بررسي دادخواست زوجين و قرارداد اجاره رحم متعاملين جهت حفظ نظم عمومي و جلوگيري از 
سوءاستفاده هاي احتمالي براساس قوانين ذيل حکم به تغيير اسناد سجلي طفل به نام صاحبان جنين 

مي نمايد. )تکتم باقري نسب، منبع پيشين، ص 282 284( 
2(	تصويب	قانون	مناسب	

 هر چند تنظيم قوانين مناسب با جايگزيني رحمي نيازمند تشريفات طوالني و صرف زمان است 
اما به عنوان راهي قطعي و مناسب مي تواند راهگشاي بسياري از مسايل و كاستي هايي كه در حين 

پروسه جايگزيني رحمي بوجود مي آيد باشد. 
اين وظيفه اصلي قانون گذار ايران است تا در گام ابتدايي تک ماده هاي الحاقي و تبصره هاي 
مناسبي جهت رفع اين مسايل به مواد قانوني كه مربوط به تنظيم سند سجلي تولد طفل مي شود 
تنظيم و الحاق نمايد )ماده 167 و 156 قانون اساسي و ماده 3 آيين دادرسي مدني(. يکي از مواد 
قانوني كه مي توان در آن ماده اي را الحاق نمود حکم ماده 19 قانون ثبت احوال است كه مي توان 
در موارد استفاده از روش جايگزيني رحمي به عنوان درماني براي ناباروري قائل به استثناء شده و 
حداقل سازمان ثبت احوال در صورت تاييد كتبي يکي از مراكز درمان ناباروري مبني بر انجام عمل 
درماني رحم جايگزين، موظف شود شناسنامه نوزاد را به نام زوجين نابارور صادر نمايد. )علي رضا 

ميالني فر، محمد مهدي آخوندي، فصلنامه پزشکي باروري و ناباروري، ص 189( 

نتيجه:	
بر پايه آن چه تاكنون بيان شد فرزندي كه از راه انتقال جنين پديد مي آيد در صورت ها و اقسام فوق 
مانند فرزندان معمولي و طبيعي است و داراي همه حقوق و احکامي است كه ديگران دارند، زني 
كه فرزند را در رحم خود پرورانده است در حالي كه فقط حامل تخمک جنين اهدايي است مادر 
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طفل به حساب نمي آيد و تنها مادر بيولوژيکي طفل محسوب مي شود و پدر و مادر ژنتيکي طفل، 
صاحب اسپرم و تخمک هستند. 
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صائمه	عطايی	قصبه	

بررسی آموزه های جرم شناختی در قانون آیين دادرسی كيفری
مصوب 1392

-	دانشجوی	كارشناسی	ارشد	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی	دانشگاه	آزاد،واحد	علوم	و	تحقيقات	گيالن

و گرسنگی،  فقر  همانند  مجرميت 
و  جهل  بهداشت،  و  درمان  فقدان 
فالسفه،  توجه  ديرباز  از  بی سوادی 
خود  به  را  مصلحان  و  حقوق دانان 
ساير  در  هرچند  است.  كرده  جلب 
قرن  طی  ويژه  به  مذكور  زمينه های 
در  مهمی  و  سريع  گام های  گذشته 
اكثر كشورهای صنعتی برداشته شده، 
به گونه ای كه امروزه ديگر ترسی از 
ابتال به پاره ای از بيماری های واگير، 
اطفال  مير  فقر و مرگ و  گرسنگی، 
اما  است،  كرده  فروكش  غيره  و 
جرم  از  نگرانی  كشورها  همين  در 
سوی  از  نحوی  به  مجرميت  و 
موجبات  و  شده  ابراز  شهروندان 
عدم  گونه ای  به  و  فکری  اشتغال 
می سازد.  فراهم  را  دولت ها  ثبات 

)آشوری، 5731، ص 5(
اين  رفع  حاضر  حال  در  اگرچه 
اشتغال فکری و دغدغه دولت ها و 
ملت ها )محو جرم از صحنه زندگی 
نيافتنی  دست  آرمانی  به  بشری( 
تبديل شده است؛ اما وجود دانشی 
نويدبخش  جرم شناسی،  عنوان  به 
قلمرو  در  بشری  انديشه  پويايی 

پديده  با  مبارزه  و  جرم  كنترل 
از  نسبی  پيش گيری  و  مجرمانه 
وقوع جرم در عصر حاضر می باشد. 
دانش  عنوان  به  جرم شناسی  دانش 
مطالعه  و  بررسی  و  جرم  شناخت 
مهم ترين  از  مجرمانه،  پديده  علمی 
قلمرو  در  تفسيری  علوم  رشته های 
علوم جنايی تجربی می باشد )نجفی 
اين   .)73 ص   ،5731 ابرندآبادی، 
خود  كوتاه  حيات  طول  در  علم 
چه به شکل مستقيم)تأثير يافته های 
آن در پيش گيری از وقوع و تکرار 
جرم( و چه به شکل غير مستقيم)از 
جرم شناسی  آموزه های  تأثير  طريق 
در تحول قوانين جزايی و...( نقش 
موثری را در كنترل جرم ايفا نموده 
نقش  ميزان،  خصوص  در  است. 
جرم شناسی  آموزه های  تأثير  و 
جديد  كيفری  دادرسی  آيين  در 
كميت  و  حجم  مقياس  نظر  از  چه 
)تعداد  جرم شناسانه  ادبيات  توليد 
شکل  به  رساله ها  و  مقاالت  كتب، 
تأليف( تاكنون در كشورمان تحقيق 
از  نپذيرفته  صورت  توجهی  قابل 
دارد  سعی  حاضر  مقاله  رو  اين 

به  فهرست وار  و  اجمال  نحو  به 
جرم شناسی  آموزه های  مهم ترين 
كيفری  دادرسی  آيين  قانون  در 
نتيجه  نهايت  در  و  بپردازد  جديد 
مورد نظر خود را بيان نمايد. برای 
كارآمد  قوانين  تصويب  و  تدوين 
جامعه،  نيازهای  با  هماهنگ  و 
قلمروی  به  نبايد  ديد  افق های 
شود،  محدود  كشور  يک  مرزهای 
بلکه مالحظه تجربه قانون گذاران و 
حوزه  در  نوين  يافته های  به  توجه 
خصوص  در  جرم شناسی  و  جرم 
نتايج  به  منتج  كه  موضوعاتی 
مهم ترين  از  شده  رضايت بخشی 
است.  قانون گذاری  پيش شرط های 
كه  نيست  براين  نظر  هيچ گاه  البته 
كشورهای  قانون گذاری  در  آن چه 
ديگر وجود دارد. دقيقًا وارد حقوق 
نتايج  بلکه  شود،  كشور  موضوعه 
نهادهای  تأسيسات حقوقی و  موفق 
يافته های  از  گرفته  الهام  نوين 
جرم شناسی بايد به عنوان يک الگو، 
قابليت  بودن  عقالنی  دليل  به  كه 
مقتضيات  با  تطبيق  و  شدن  بومی 
گيرد.  قرار  مدنظر  دارد،  را  جامعه 

مقدمه:
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كه  می شود  تفکر مالحظه  همين  با 
تدوين كنندگان قانون آيين دادرسی 
و  جرم شناسی  آموزه های  كيفری، 
يافته های نوين اين علم را در قانون 

جديد مورد توجه قرار داده اند. 
قبل  كه  كرد  فراموش  نبايد  البته 
آيين  قانون  تصويب  و  تدوين  از 
انديشه های  جديد  كيفری  دادرسی 
آموزه های  رعايت  بر  مبتنی 
ناخواسته،  يا  خواسته  جرم شناسی 
در بعضی از قوانين ايران به چشم 
در  نمونه  عنوان  به  می خورد. 
تبصره های 1و 7 ماده 3 قانون آيين 
دادرسی كيفری فعلی قانون گذار با 
مشخص كردن جرايم قابل گذشت 
اجتماعی،  مصالح  لحاظ  به  و 
برخی  خصوصی  جنبه  خانوادگی، 
شان  عمومی  جنبه  بر  را  جرايم  از 
يا  گذشت  اعالم  و  داده،  رجحان 
را  شاكی  توسط  شکايت  استرداد 
باعث زايل شدن دعوای خصوصی 
مرجع  و  دانسته  عمومی  دعوای  و 
قرار  اصدار  به  مکلف  را  رسيدگی 
نمونه ای  می كند.  تعقيب  موقوفی 

مربوط  قانون  قوانين  اين  از  ديگر 
بزهکار  اطفال  دادگاه  تشکيل  به 
قانون  اين  است.   1338 مصوب 
از مهم ترين قوانينی است كه  يکی 
به وضوح می توان در آن آموزه های 
با  مقابله  قلمرو  در  را  جرم شناسی 
نمود.  مالحظه  را  اطفال  بزهکاری 
تصويب  به  زمانی  در  مزبور  قانون 
چشم  به  اطفال  به  هنوز  كه  رسيد 
نگاه كرده ودر  مينياتور مجرم  يک 
عمومی  مجازات  قانون   71 ماده 
مميز  بزهکار  اطفال  برای   1304
سال(   15 تا   12 بالغ)بين  غير 
الی 50 ضربه(  مجازات شالق)10 
قانون  اساس  بود.  شده  پيش بينی 
اطفال  دادگاه  تشکيل  به  مربوط 
سياست  يک  اتخاذ  بر  بزهکار 
بزهکاری  قلمرو  در  افتراقی 
اين سياست در  بود.  اطفال استوار 
به  اطفال  كيفری  مسئوليت  قلمرو 
مسئوليت  علوم  از  تدريجی  شکل 
تا مسئوليت  تمام(  6 سال  كامل)تا 
از 6تا 12 سال  بسيار خفيف)بيش 
نقصان  مسئوليت  نهايتًا  و  تمام( 

يافته )بين 12 تا 18 سال تمام( 
پاسخ ها،  قلمرو  به عالوه در  بود. 
و  سرزنش  نظير  وسيعی  طيف 
دادگاه،  قاضی  وسيله  به  نصيحت 
تسليم طفل به اولياء پيش بينی شده 
دادرسی  و  رسيدگی  زمينه  در  بود. 
شکل  به  افتراقی  سيستم  اين  نيز، 
واجد  قاضی  اطفال،  خاص  دادگاه 
شرايط خاص، استفاده از مشاورين 
اجباری  اطفال،  جنايات  مورد  در 
بودن وكيل در مورد جنايات اطفال 
اين ها  بر  عالوه  بود.  شده  محقق 
در  اولين بار  برای  مزبور،  قانون  در 
قاضی  به  جزايی،  رسيدگی  سيستم 
كه  بود  شده  داده  اختيار  دادگاه 
ناظر  كه  كيفری  پرونده  كنار  در 
عمل  پرونده  تکميل  و  تمهيد  بر 
شخصيت  پرونده  است،  مجرمانه 
به منظور تشخيص واكنش مناسب، 

تشکيل گردد. 
با اين مقدمه به بررسی مهم ترين 
قانون  در  جرم شناسی  آموزه های 
كيفری  دادرسی  آيين  جديد 

می پردازيم. 

1(	تعليق	تعقيب
يکی ديگر از نوآوری های قانون جديد آيين دادرسی كه متأثر از آموزهای علم جرم شناسی بوده و 
در راستای تحقق مباحث عدالت ترميمی می باشد، صدور قرار تعليق تعقيب متهم از سوی مقامات 
قضايی است. اين قرار به استناد قانون اصالح پاره ای از قوانين دادگستری مصوب 1356، پيش از 
تصويب اين قانون نيز فاقد منع قانونی بود. اما قانون گذار در ماده 81 قانون جديد آيين دادرسی 
در راستای اصل )موقعيت داشتن يا مناسب بودن تعقيب( به عنوان يکی از جايگزين های تعقيب 
كيفری در اختيار دادستان به عنوان مقام تعقيب قرار دارد تا چنانچه وی عواقب سوء فرآيند كيفری 
و محکوميت متهم نظير انگ مجرميت، آشنايی با محيط زندان و طرق ارتکاب جرم را بيش تر از 
منافع آن برای جامعه بداند. دعوای عمومی را برای مدتی به حالت تعليق در آورد تا اگر متهم در 

اين مدت، جرمی مرتکب نشد ديگر او را برای آن جرم تعقيب ننمايد. 
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البته صدور اين قرار شرايطی دارد از جمله اين كه در جرايم تعزيری درجه شش، هفت و 
هشت باشد. شاكی گذشت كرده باشد يا شاكی وجود نداشته باشد يا خسارات وارده توسط متهم 
جبران شده باشد ضمن اين كه مقام صادركننده قرار تعليق تعقيب، دادستان خواهد بود. و برای 
صدور اين قرار اخذ رضايت خود متهم شرط است و نکته آخر اين كه صدور اين قرار در مرحله 
تحقيقات مقدماتی است نه مرحله محاكمه. در وقع همان طوری كه گفته شد؛ قانون آيين دادرسی 
كيفری جديد در ماده 81 با اعتقاد به ضرورت استفاده از اصل مفيد و مقتضی بودن تعقيب، نهاد 
تعليق تعقيب را در جرايم كم اهميت پيش بينی كرده است. بدين معنا كه در جرايم تعزيری درجه 
شش، هفت و هشت كه مجازات آن ها قابل تعليق است، چنان كه شاكی وجود نداشته باشد، 
يا اگر وجود دارد، گذشت كرده يا خسارات وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده 
ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محکوميت موثر كيفری 
باشد دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب، 
تعقيب وی را از شش ماه تا دو سال معلق نمايد. در واقع اين نهاد به عنوان يکی از جايگزين های 
تعقيب كيفری در اختيار دادستان به عنوان مقام تعقيب قرار دارد تا چنان چه وی عواقب سوء 
فرآيند كيفری و محکوميت متهم را بيش تر از منافع آن برای جامعه بداند، دعوای عمومی را برای 
مدتی به حالت تعليق در آورد تا اگر متهم در اين مدت جرمی مرتکب نشد، ديگر او را برای آن 
جرم تعقيب ننمايد)خالقی، 1393، ص 85(. آموزه اصلی جرم شناسانه كه تحت تأثير آن مقنن به 
پيش بينی اين نهاد پرداخته ديدگاه معروف به برچسب زنی می باشد. طبق آموزه های اين ديدگاه 
فرآيند برچسب زنی می تواند آثار منفی خاص خود را در پی داشته باشد. آثاری از اين دست كه 
ممکن است شخص برچسب خورده، نقشی را به خود بپذيرد كه در آن برچسب به او نسبت داده 
می شود. در واقع می توان گفت كه ديدگاه برچسب زنی به آثار وارد آمدن برچسب بر روند رشد 
و تحول روانی و اجتماعی مجرمان اشاره دارد)سليمی، 1389، ص 186(. بدين ترتيب می توان 
گفت از ديدگاه نظريه برچسب زنی، پيامدهای احتمالی و منفی فرآيند برچسب زنی، باور الزم 
بودن مداخله در نخستين گام را تحت شعاع قرار می دهد. اين نکته بدين معناست كه از نظر اين 
ديدگاه، بدنامی ناشی از مداخله رسمی دستگاه جزايی، به ويژه و به خوبی می تواند افراد جوان 
را به سوی فعاليت در نوعی پيشه مجرمانه سوق دهد. از اين رو ديدگاه برچسب زنی يادآور 
می شود كه واكنش نظام جزايی در برابر رفتارهای مجرمانه، بايد مبتنی بر نوعی سياست تغيير 
مسير باشد. سياستی كه مسير رسيدگی به اين نوع رفتارها را از عمده ابعاد بدنام كننده اين نظام 
تغيير می دهد. ايده حاكم براين سخن، آن است كه بايد تمامی تالش ممکن را به خرج داد تا 
قشرهايی خاص از مجرمان به مسيری جدای از مسيرهای رسمی دادرسی در نظام جزايی هدايت 
شوند. مسيری كه آنان را از تماس با بخش عمده ای از اركان رسمی اين نظام به دور می دارد و 
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از اين طريق، احتمال بدنام شدن آنان را كاهش می دهد. برای مثال، نظريه پردازان برچسب زنی 
خاطر نشان می كنند كه نبايد اجازه داد جرم های كمتر خطرناک با برخوردهايی مانند بازداشت، 
حضور در دادگاه و حبس مواجه شود. بلکه برعکس به نظرآنان، واكنش در برابر اين نوع جرم ها 
بايد مبتنی بر اصل عدم مداخله، يا دست كم اصل كمترين مداخله، باشد. )همان، ص 360(. نهاد 
تعليق تعقيب نيز در همين راستا و با الهام گرفتن از اين نظريه و برای پرهيز از انگ مجرميت در 

قانون جديد آيين دادرسی كيفری مورد پيش بينی قرار گرفته است. 

2(ميانجيگری
يکی ديگر از نهادهای نوين پيش بينی شده در قانون آيين دادرسی كيفری جديد كه تحت تأثير 
و  بزه ديده  بين  ترميمی  عدالت  اجرای  فرآيندهای  مهم ترين  از  يکی  و  جرم شناسی  آموزه های 
به  »ارجاع  عدالت  درباره  كلياتی  به  ابتدا  قسمت  اين  در  می باشد.  قانون  در  و  است  بزهکار 
ميانجيگری« مذكور گنجانده شده است ترميمی می پردازيم وسپس به بررسی ميانجيگری كيفری 
به عنوان يکی از جلوه های عدالت ترميمی و از جمله آموزه های جرم شناسی در قانون جديد آيين 

دادرسی كيفری پرداخته می شود. 
2-1-مفهوم	عدالت	ترميمی

عدالت ترميمی، ساختاری فلسفی است كه نوع ديگری از انديشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت 
كيفری را عرضه می كند. به اعتقاد برخی از نويسندگان، عدالت ترميمی از سال 1990 تاكنون به 
عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصالح و بازنگری نظام عدالت كيفری درآمده است. 1 هاوارد زهر، با 
تاكيد بر كاركرد عدالت، آن را اين گونه تعريف می كند: »عدالت ترميمی، فرآيندی است، برای درگير 
نمودن كسانی كه سهمی در يک جرم خاص دارند تا آن جا كه امکان پذير است تا به طريق جمعی 
نسبت به تعيين و توجه به صدمات و زيان ها و تعهدات جهت التيام و بهبود بخشيدن و راست 

گردانيدن امور، به اندازه ای كه امکان پذير است،. اقدام نمايند«2
ارائه داده است  از عدالت ترميمی  انگليسی تعريفی بدين شرح  »تونی مارشال« واژه شناس 
»عدالت ترميمی فرآيندی است كه طی آن كليه اشخاصی كه در فرايند انجام بزه مشاركت داشت 
بزه  اثرات  به صورت جمعی  تا  قرار گرفته اند، دور هم جمع می شوند  به نوعی در خطر  يا  و 
ارتکاب يافته را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای ترميم و يا جبران اين اثرات را مشخص 
نمايند«3 بر اين اساس می توان عدالت ترميمی را عدالت مبتنی بر حمايت از بزه ديدگان و ترميم 

1. رايججيان.، مهرداد، بزه ديده در فرايند كيفری، انتشارات خط سوم، چاپ اول 1381، ص 22
2. زهر، هوارد، كتاب كوچک عدالت ترميمی )1383( ص 62، ترجمه دكتر حسين غالمی، انتشارات مجد، جلد اول. 

3. مارتين رايت، توني مارشال، مايکل مايز، نشرخليليان، چاپ 1، 1384
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وضعيت ايجاد شده به واسطه انجام جرم دانست، توضيح اين كه وقوع جرم اثراتی را بر حقوق 
مختلف بزه ديده و يا مجنی عليه وارد می آورد و عدالت ترميمی در واقع به دنبال بازگرداندن اين 

تأثيرات و احيای حقوق بزه ديده است. 
2-2	مينانجيگری	در	قانون	آيين	دادرسی	كيفری	مصوب	1392

واژه )ميانجيگری( در دو معنی به كار می رود: يکی وساطت بين دوطرف متخاصم به منظور عفو 
طرف متجاوز به وسيله قربانی يا زيان ديده يا به منظور رفع اختالف وايجاد صلح وسازش بين آن 
دو، ديگری، پايمردی و وساطت نزد حاكم )قاضی( به سود مجرم وگناهکار به منظور عفو بخشش 

خطای او يا تخفيف درمجازات وی. 4
در تعريف اصطالحی؛ ميانجيگری به معنای فرايند سه جانبه ای است كه با وجود بزه ديده، 
بزهکار و شخص ثالث به عنوان ميانجيگر تشکيل می شود، به طوركلی ميانجيگری روش يا آئين 
مذاكره  بر ضرورت  آن  كه طی  فرآيندی  دادرسی،  دستگاه  دخالت  بدون  است  اختالفات  حل 
و  تأكيد  مطروح  دعوای  در خصوص  توافق  يک  به  يکديگر جهت حصول  با  شركت كنندگان 
بر مبنای تصميم سازی آزادانه و توام با مشاركت طرفين نسبت به حل و فصل خصومت اقدام 
می شود. به دنبال تراكم پرونده ها و كار دادگاه ها ی كيفری از يک سو، و تورم جمعيت كيفری از 
سوی ديگر كه منجر به تضعيف كارايی و بازدهی نظام كيفری در زمينه های مبارزه با بزهکاری و 
بازپروری و اصالح بزهکاران شد، عدالت كيفری نيز از حدود دو دهه ی پيش، به تدريج درهای 
خود را تحت شرايطی به روی مشاركت مردمی كه »ميانجيگری« يکی از نمودهای آن و از جمله 
فرايند  گفته شد،  كه  همان طور  كيفری،  ميانجيگری  كرد.  باز  است  علم جرم شناسی  آموزه های 
سه طرفه ای است كه فارغ از تشريفات معمول در فرآيند كيفری بر اساس توافق قبلی شاكی- 
بزه ديده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام ميانجی گر يا ميانجی به منظور حل و فصل 
اختالف ها و مسايل ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می شود؛ به اين بيان كه در حقيقت اين خود 
بزه ديده و بزهکار هستند كه طی جلسات متعدد، با ديدار و گفت و گوی مستقيم يا در صورت 
لزوم غيرمستقيم - از طريق نامه نگاری و... به يک راه حل مرضی الطرفين در خصوص اختالفات 

مطروحه خود دست می يابند بدون اين كه ميانجی، نظر يا رأی خود را به آنان تحميل كند. 
ماده 82 قانون آيين دادرسی كيفری تصريح دارد: »در جرايم تعزيری درجه شش، هفت و 
هشت كه مجازات آن ها قابل تعليق است، مقام قضايی می تواند به درخواست متهم و موافقت 
بزه ديده يا مدعی خصوصی و با اخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای 
تحصيل گذشت شاكی يا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام كند. همچنين مقام قضايی می تواند 

4. نجفی ابرندآبادی، علی محمدحسين/ هاشم بيگی، حميد، دانشنامه جرم شناسی، چاپ اول 1377 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی، 
ص 141
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برای حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختالف يا شخص يا 
موسسه ای برای ميانجيگری ارجاع دهد«.

اعطای مهلت و ارجاع به ميانجيگری دو اقدامی است كه در ماده 82 با الهام از آموزه های 
فرآيند  از  اهميت  كم  پرونده های  و خارج ساختن  منظور سازش طرفين  به  و  ترميمی  عدالت 
قضايی پيش بينی شده است. فرآيند عدالت ترميمی از طريق گفت وگوی بين بزه ديده و بزهکار، 
زمينه های ترميم خسارت بزه ديده و بازپذير كردن بزهکار را فراهم می كند. در اين نظريه معموالً 
بزه ديده و بزهکار با يک ميانجيگری كار آموزده برای ايجاد برنامه جبرانی گفت وگو می كنند. 
هدف مينانجيگری كه يکی از آموزه های جرم شناسی می باشد و قانون گذار در قانون جديد آيين 
در  كيفری  پرونده های  تراكم  اوالً:  كه:  است  اين  است،  نموده  پيش بينی  را  آن  كيفری  دادرسی 
مراجع قضايی كاهش يابد، ثانيًا: موقعيت بزه كار حفظ شود، ثالثًا: مداخله نظام كيفری در صورت 
شکست ميانجيگری مفتوح باشد، رابعًا: خواسته های بزه ديده نيز تأمين شود. قابل ذكر است كه 
در قانون اصول محاكمات جزايی، ضمن ماده 262، نوعی ميانجيگری ساده پيش بينی شده بود؛ 
به اين معنی كه در اموری كه امکان ختم پرونده از طريق مصالحه وجود داشت، محکمه قبل از 
صدور حکم، جهد وافی در اصالح ذات البين به عمل می آورد و در صورت عدم موفقيت حکم 
صادر می كرد. البته اين بيان قانون گذار شايد شباهت چندانی به تأسيس ميانجيگری كه در قانون 
آيين دادرسی جديد وجود دارد نداشته باشد، اما از جهت توجه به تأمين خواسته های بزه ديده و 

بزهکار با اهميت است. 
آنچه در بحث ميانجيگری به عنوان يکی از آموزه های جرم شناسی قابل طرح است اين كه 
معموالً اين فرآيند عدالت ترميمی متعاقب صدور و تصميم قضايی انجام می شود و در واقع با 
صدور قرار، ميانجيگری مراحل اجرايی خود را طی می كند، اما طبق ماده 82 علی الظاهر ميانجيگری 
بدون نياز به تصميم قضايی و فقط با يک دستور اداری صورت می گيرد. مطلب ديگر آن است كه 
علی القاعده در مرحله تحقيقات مقدماتی صدور قرار ميانجيگری از مصلحت سنجی های دادستان 
است، ولی بيان ماده 82 به گونه ای است كه شبهه تصميم گيری دادگاه در خصوص ميانجيگری 
را برمی انگيزد. هرچند بيان ماده 82 با عبارت »مقام قضايی« عام است و تمامی مقامات قضايی از 
جمله داديار، بازپرس، دادستان و حتی دادگاه را در برمی گيرد، ولی با توجه به تبصره ذيل ماده 
82 كه اشعار می دارد: »بازپرس می تواند ارجاع به ميانجيگری را از مقام قضايی تقاضا نمايد« اين 
شبهه تقويت می شود. البته بايد توجه داشت كه ماده 82 كه مقررات ميانجيگری را بيان نموده 
است ذيل وظايف و اختيارات دادستان ذكر شده است و علی القاعده منظور از مرجع قضايی در 

اين ماده دادستان است، هرچند صراحت الزم وجود ندارد. 
است:  گونه  دو  به  كيفری  موضوعات  به  رسيدگی  در  آن  شيوه های  لحاظ  به  ميانجيگری 
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ميانجيگری تفويضی كه امر ميانجيگری در آن به شخص يا موسسه ای خارج از دادسرا محول 
می شود و ميانجيگری درونی كه در آن، مرجع قضايی، اداره و هدايت ميانجيگری را برعهده دارد. 
ماده 82 قانون در اين ميان ميانجيگری تفويضی را پذيرفته و اجرای آن را به شورای حل اختالف، 

شخص يا موسسه خارج از دادگاه محول نموده است. 
نکته ديگری كه در تدوين ماده 82 مورد توجه قرار نگرفته اين است كه معموالً ميانجيگری 
چنان چه منتهی به توافق نهايی بزه ديده و بزهکار شود از موجبات سقوط دعوای عمومی است و 
تأييد نهايی ميانجی گری، پرونده كيفری را مختومه می نمايد. در حالی كه طبق ماده 82 حتی در 
صورت حصول توافق نهايی به مقام قضايی اجازه داده شده است تعقيب متهم را از شش تا دو 
سال معلق نمايد. بهتر آن بود كه اين ماده قبل از تصويب نهايی مورد بازبينی قرار می گرفت زيرا 
ميانجيگری از هدف اصلی خود كه تقليل حجم پرونده های كيفری است باز می ماند. در ادامه 
ماده 83 قانون جديد، تشريفات پس از ارجاع به ميانجيگری را بازگو كرده نتيجه ميانجيگری به 
صورت مشروح و با ذكر ادله آن طی صورت مجلس كه به امضای ميانجی گر و طرفين می رسد 
برای بررسی و تأييد و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضايی ارسال می شود. در صورت 

حصول توافق، ذكر تعهدات طرفين و چگونگی انجام آن ها در صورت مجلس الزامی است. 

3-	ترک	تعقيب
آيين  قانون جديد  از آموزههای جرم شناسی بوده و  از جلوه های عدالت ترميمی كه  يکی ديگر 
دادرسی كيفری متأثر از آن می باشد، صدور قرار ترک تعقيب است. كه در ماده ی 79 قانون آيين 
دادرسی كيفری )1392( به آن اشاره شده است، البته صدور قرار ترک تعقيب در تبصره ی ماده 177 
قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری 1378 نيز پيش بينی شده بود اما 
دارای ابهامات و اشکاالتی بود كه در اين قانون برطرف شده است. از جمله اين كه صدور قرار ترک 
تعقيب فقط در جرايم قابل گذشت تجويز شده است. بازه زمانی برای صدور قرار ترک تعقيب 
حداكثر تا پيش از صدور كيفر خواست است. در جرايم قابل گذشت كه ابتکار عمل تعقيب و 
توقف تعقيب متهم در اختيار بزه ديده است، بزه ديده می تواند قبل از آن كه پرونده منتهی به صدور 
كيفرخواست شود، تقاضای ترک تعقيب نمايد. در اين صورت دادستان قرار ترک تعقيب را صادر 

خواهد كرد. 
موقوفی  قرار  موجبات صدور  از  بزه ديده  يا  شاكی  منجز  گذشت  گذشت،  قابل  جرايم  در 
اثر  ترتيب  قابل  از گذشت  عدول  آن،  قطعيت  و  تعقيب  موقوفی  قرار  با صدور  است.  تعقيب 
نيست. از آن جا كه در چنين مواردی اگر گذشت منجز به اتکای تعهد متهم به جبران خسارت 
قرار  از صدور  متهم پس  نيست، چنان چه  امکان پذير  از گذشت  بزه ديده صورت گيرد، عدول 



173

دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالتسال ششم . شماره یازدهم و دوازدهم. بهار و تابستان- پاییز و زمستان 1393

موقوفی تعقيب به جبران خسارت خود متعهد نباشد، حقوق بزه ديده از بين می رود. در مقابل 
چنين  می شد،  بزه ديده  وضعيت  ترميم  و  خسارت  جبران  به  مشروط  بزه ديده  گذشت  اگر  نيز 
گذشتی قابل ترتيب اثر نبود. با مالحظه مشکالت فوق، قانون جديد آيين دادرسی كيفری با الگو 
تا نوع تصميم قضايی  از آموزه های نوين جرم شناسی تاسيس ديگری را پذيرفته است  گرفتن 
بنا بردرخواست بزه ديده باشد. به اين معنا كه چنان چه در بعضی از مواقع متهم در قبال بزه ديده 
تعهداتی پذيرفت و بزه ديده، به اتکای انجام اين تعهدات، تقاضای ترک تعقيب نمود، چنان چه 
بعداض متهم به تعهدات خود عمل نکرد بزه ديده بتواند تعقيب مجدد متهم را درخواست كند. 
اين است كه ماده 79 قانون جديد اشعار می دارد: »در جرايم قابل گذشت، شاكی می تواند تا قبل 
از صدور كيفرخواست درخواست ترک تعقيب كند. در اين صورت، دادستان قرار ترک تعقيب 
صادر می كند. شاكی می تواند تعقيب متهم را فقط برای يک بار و تا يک سال از تاريخ صدور 

قرار ترک تعقيب درخواست كند«. 
در  موثر  وی  خسارت  ترميم  و  بزه ديده  اراده  كه  اعتبار  اين  به  تعقيب  ترک  قرار  صدور 
تصميم گيری قضايی برای اجرای عدالت است، می تواند از جلوه های عدالت ترميمی باشد. البته 
بايد خاطر نشان كرد كه ماده 79 قانون جديد اشاره صريحی به ترميم خسارت بزه ديده مبتنی بر 
اين فرض است كه مطالبات وی تأمين شده و وضعيت نابسامان او ترميم گشته باشد، لذا بايد 
تأسيس حقوقی را نيز از رويکردهای ترميمی قانون جديد كه مبتنی بر آموزه های جرم شناسی 

محسوب كرد. 
با اين وجود نهاد ترک تعقيب مورد انتقاد حقوق دانان قرار گرفته است، و رد اين رابطه بيان 
داشته اند: »با توجه به اين كه ماده 79 فقط در جرايم قابل گذشت قابليت اعمال دارد و در اين 
جرايم نيز اصوالً شاكی می تواند با گذشت خود مانع ادامه يافتن تعقيب كيفری شود، ديگر دليلی 
در توجيه پيش بينی اين ماده نمی يابيم. به روشنی معلوم نيست كه چرا شاكی خصوصی كه در 
اين جرائم از حق بزرگی برای شروع و موقوفی تعقيب برخوردار است، بايد از اختيار ديگری 
برای تقاضای ترک تعقيب نيز برخوردار باشد و در عين حال اين امر مانع از طرح شکايت مجدد 
نمی باشد« در واقع، با اين اختيار، به شاكی امکان داده می شود كه هر زمان كه مايل باشد دستگاه 
عظيم تعقيب كيفری را در جهت تأمين نظر خويش به حركت در آورد و هرگاه كه خواست آن 

را به طور دائم. 
)از طريق گذشت( يا موقت)از طريق تقاضای ترک تعقيب( از حركت باز ايستاند، امری كه 
می تواند منجر به استفاده ابزاری از دادگستری و نهادهای عمومی در جهت منافع شخصی شود 

)خالقی، 1389، ص 284(. 
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4-	تشكيل	پرونده	شخصيت
پرونده شخصيت كه ضرورت تشکيل آن در رسيدگی كيفری از نيمه دوم قرن بيستم مورد توجه قرار 
گرفته، به پرونده ای اطالق می شود كه در كنار پرونده كيفری تشکيل می شود و مشتمل بر اطالعاتی 
از وضعيت عمومی و خاص مجرم، مانند شرايط روانی، خانوادگی، تحصيلی و اجتماعی است. اين 
پرونده، تصميم گيران و متوليان عدالت كيفری را به سوی گزينش روش های مناسب بالينی سوق 
می دهد و ايشان متناسب با اطالعاتی از قبيل آزمايشگاه و تحقيقات انجام يافته، تدابير مناسب كيفری 
را با هدف اصالحی و درمانی اتخاذ می كنند. به عبارت ديگر »در پرونده شخصيت، جنبه های انسانی 
و اجتماعی جرم با مطالعه گذشته خانوادگی، تحصيلی، حرفه ای، روانی و فيزيولوژی مباشر آن و نيز 
انگيزه ارتکاب جرم و به طور كلی حالت عمومی بزهکار و... بررسی می شود« )باقر شاملو، مهدی 
گوزلی، 1388، ص91(. ضرورت تشکيل اين پرونده در كنار پرونده كيفری مجرم يکی ديگر از 
دستاوردهای جرم شناسی است كه در قانون آيين دادرسی كيفری جديد در رابطه با برخی از جرايم 
مهم ضرورت تشکيل آن مورد پيش بينی قرار گرفته است. ماده 203 قانون آيين دادرسی كيفری 
جديد در اين رابطه اشعار می دارد »در جرائمی كه مجازات آن ها سلب حيات، قطع عضو، حبس 
ابد و يا تعزير درجه چهار و باالتر است و همچنين در جنايات عمدی عليه تماميت جسمانی كه 
ميزان ديه آن ها ثلث ديه كامل مجنی عليه يا بيش از آن است، بازپرس مکلف است در حين انجام 
تحقيقات، دستور تشکيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مددكاری اجتماعی صادر نمايد. اين 

پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکيل می گردد، حاوی مطالب زير است:
الف- گزارش مددكار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب- گزارش پزشکی و روانپزشکی
در رابطه با پرونده شخصيت به عنوان يکی ديگر از آموزه های جرم شناسی كه در قانون آيين 
دادرسی كيفری جديد مورد توجه قرار گرفت بايد گفت »همراه با انقالب مکتب تحققی، آيين 
دادرسی كيفری نيز با هدفی متفاوت با گذشته روبه رو شد. به دادرس اجازه داده شد كه متناسب 
با شخصيت بزهکار و حالت خطرناک او رأی صادر كند و اجرای آن را با توجه به تحول حالت 
خطرناک تنظيم كند. بدين ترتيب، مکتب تحققی می خواست قواعد آيين دادرسی را نه بر پايه 
عمل مجرمانه، بلکه با توجه به شخصيت بزهکار سازمان دهی و تنظيم كند« )رمون گسن، مترجم: 

شهرام ابراهيمی، 1385، 238(. 
از سويی، هدف آيين دادرسی كيفری در آموزه های دفاع اجتماعی سده بيستم به انديشه های 
مکتب تحققی نزديک بود. مارک آنسل به منزله سردم دار جنبش دفاع اجتماعی جديد براين باور 
بود كه »نبايد به عمل جنايی به مثابه يک عمل حقوقی صرف نگاه كرد، بلکه بايد بدان منزله 
پديده ای انسانی و اجتماعی نگريست و آن را نه به فرد بلکه به محيط پيرامون و در تعامل با آن 
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نيز ربط داد. اين امر مستلزم باور به برداشتی جديد از نقش دادرس و آيين دادرسی كيفری است« 
 .)M. Ancel. la defense sociale nouvelle Cujas، 1982، 52-51 P(

وی تحوالت متعدد در آيين دادرسی كيفری مانند لزوم تشکيل پرونده شخصيت و نيز تبديل 
بيش تر  كيفری  دادرسی  آيين  بود. سرانجام، هدف  نيز خواستار  را  مرحله  دو  به  كيفری  فرايند 
تحقيق درباره شخصيت بزهکار و اتخاذ اقدام ها و تدابير اصالحی مناسب با بازاجتماعی كردن 

فرد بود تا يافتن واقعيت قضايی. 
آيين  در  ما  قانون گذار  جرم شناسی،  مکاتب  آموزه های  به  توجه  با  شد  گفته  كه  همان طور 
اين  تشکيل  ضرورت  نمود.  پيش بينی  را  پرونده  اين  تشکيل  ضرورت  جديد  كيفری  دادرسی 
پرونده در مرحله تحقيق و تعقيب تأثير به سزايی در اتخاذ تصميم مناسب توسط مقام تعقيب و 

يا تحقيق نيز دارد؛ كه اين امر تشکيل چنين پرونده ای را در اين مراحل ضروری می نمايد:
1-	صدور	قرار	تأمين

صدور قرار تأمين كيفری از مباحث مهم و شناخته شده دادرسی های جزايی است كه در مرحله 
تحقيقات مقدماتی و در مرحله دادرسی اعمال می گردد و كاربرد زيادی دارد. اين نوع قرارها برای 
افرادی كه تحت تعقيب كيفری هستند، محدوديت هايی ايجاد می كند. اين محدوديت ها برای افرادی 
اجرا می شود كه هنوز حکم قطعی محکوميت درباره آنان صادر نشده است. قبول اين روش، در 
زمانه ای كه احترام به اصل برائت و حفظ آزادی های فردی و رعايت عدالت جزايی از اصول مسلم 
و پذيرفته شده جهانيان است و همه روشنفکران و آزادمردان با ديده احترام به آن می نگرند، خالی 
از ايراد نيست. در واقع »الزمه تأمين حقوق دفاعی متهم و رعايت فرض برائت تضمين آزادی او 
در مرحله تحقيقات مقدماتی است كه اين امر می تواند با تشکيل پرونده شخصيت در اين مرحله 

محقق شود. 
برای  قرار وسيله ای  اين  تأمين گفته شده است كه  قرار  فلسفه و علت صدور  با  رابطه  در 
تضمين حضور متهم در مراحل مختلف تحقيقات مقدماتی، محاكمه و اجرای حکم است تا هر 
وقت كه وی توسط مراجع قضايی احضار شود، در مرجع مذكور حاضر گرديده و در دسترس 
باشد. در واقع، با اين قرار، مرجع تحقيق به منظور در اختيار داشتن متهم در مواقع لزوم و انجام 
تحقيقات الزم، برخی از حقوق متهم را برای مدتی محدود و يا حتی سلب می كند، تعرضی به 
حقوق و آزادی های فردی كه به دليل ضرورت های اجتماعی مجاز شناخته شده است. قرارهای 
مراتبی  سلسله  دارای  آن ها  ضعف  و  شدت  حسب  بر  كه  دارند  مختلفی  انواع  كيفری  تأمين 
هستند. اين قرارها به طور حصری در ماده 217 ق. آ. د. ک )مصوب 92/12/4 از خفيف ترين تا 

شديدترين به اين شرح بر شمرده شده اند:
»الف - التزام به حضور با قول شرف، 
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ب - التزام به حضور با تعيين وجه التزام، 
پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضايی با قول شرف، 

ت-التزام به عدم خروج ازحوزه قضايی با تعيين وجه التزام، 
ث-التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی يا ماهانه به مرجع قضايی يا انتظامی با 

تعيين وجه التزام،
ج. التزام مستخدمان رسمی كشوری يا نيرو های مسلح به حضوربا تعيين وجه التزام با موافقت 

متهم و پس از اخذ تعهدپرداخت ازمحل حقوق آنان ازسوی سازمان مربوط،
ح. اخذكفيل با تعيين وجه الکفاله،

خ. اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول يا غيرمنقول، 
د. بازداشت موقت با رعايت شرايط مقررقانونی«.

انتخاب هر يک از اين قرارها در مورد هر متهم، در اختيار بازپرس يا دادياری است كه تحقيق 
را بر عهده دارد. با اين حال، مرجع تحقيق در اين انتخاب، خود، اختيار نامحدود نداشته، ملتزم 
به رعايت اصل تناسب تأمين است، بدين معنا كه »قرارتأمين ونظارت قضايی بايد مستدل وموجه 
و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله واسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفی شدن متهم 
و از بين رفتن آثارجرم، سابقه متهم، وضعيت روحی وجسمی، سن، جنس، شخصيت وحيثيت 
او متناسب باشد« )ماده 250 ق. آ. د. ک( بنابراين، مثاًل قرار تأمينی كه در مورد يک جوان بيکار 
20 ساله كه اتهام او در صورت اثبات مستلزم ده سال زندان است، صادر می شود، نبايد همانند 
قرار تأمينی باشد كه در مورد يک پيرمرد بيمار 70 ساله كه مجازات او در صورت اثبات اتهام، 
حداكثر يکسال زندان است، صادرگردد. به همين منظور برای رعايت اصل تناسب تأمين در مورد 
متهم تشکيل پرونده شخصيت در مرحله تحقيقات مقدماتی ضروری می نمايد. در واقع هنگامی 
بازپرس يا داديار می تواند به خوبی قرار تأمين كيفری را با شخصيت متهم متناسب كند كه پرونده 

شخصيت متهم را در اختيار داشته و اشراف كامل بر اين پرونده داشته باشد. 
با توجه به مباحث فوق مبرهن است كه توجه به شخصيت متهم در صدور قرار تأمين بسيار 
به موقع  اتهام جهت تضمين حضور  تفهيم  از  حائز اهميت می باشد. چرا كه مقام تحقيق پس 
متهم بايد اقدام به صدور قرار تأمين بنمايد و اين قرار نيز بايد متناسب باشد و اين مهم نيز جز 

با آشنايی با شخصيت متهم ميسر نمی شود. 
2-	تعليق	تعقيب

در برخی از جرايم نه فقط بر تعقيب متهم اثر سودمندی مترتب نيست بلکه اتخاذ يک سياست 
جنايی كارساز ايجاب می كند كه مسئوالن قضايی طی شرايطی به طور موقت از تعقيب برخی 
متهمان)به ويژه نوجوانان( اجتناب ورزند. با توجه به چنين برداشتی در نيمه دوم قرن بيستم در كنار 
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يا »مفيد بودن تعقيب«  به »موقعيت داشتن«  قاعده اجباری بودن تعقيب، قاعده ديگری موسوم 
مورد توجه حقوق دانان به ويژه سياست گذاران جنايی قرار گرفت. به عبارت ديگر، گاه اوضاع و 
احوال و شرايط حاكم بر ارتکاب جرم به گونه ای است كه نشان می دهد مرتکب برای نخستين 
بار و تحت تأثير عوامل جرم زای پيرامون خود دست به ارتکاب جرم زده، زيان ديده شکايتی 
نداشته يا بعداً گذشت كرده و آثار و نتايج جرم بر نظم عمومی نيز اندک و قابل مسامحه است. 
در چنين شرايطی، آثار نامطلوب تعقيب و مجازات متهم ممکن است بيش از فوايد و مزايای آن 
باشد »اصل موقعيت داشتن يا مناسب بودن تعقيب بدين معناست كه دادستان بايد مجاز باشد 
كه در مواردی كه تعقيب كيفری متهم به مصلحت جامعه نيست، تحت شرايط پيش بينی شده در 
قانون از تعقيب صرفنظر كرده و از ارسال پرونده به دادگاه جهت محاكمه او خودداری نمايد«. 

در ايران، اصل موقعيت داشتن يا مناسب بودن تعقيب، برای اولين بار با پيش بينی قرار تعليق 
توسط دادستان در سال 1352 مورد قبول قرار گرفت. در اين سال با تصويب ماده 40 مکرر قانون 

آيين دادرسی كيفری تعليق تعقيب تحت شرايط زير پذيرفته شد:
1-جنحه بودن اتهام

2- اقرار متهم به ارتکاب بزه و مقرون به واقع بودن اقرار مذكور حسب محتويات پرونده
3- فقد سابقه كيفری مؤثر

4- فقد شاكی خصوصی يا اعالم گذشت وی
و سوابق  اجتماعی  با مالحظه وضع  می توانست  دادستان  فوق،  اجتماع شرايط  در صورت 
زندگی متهم و به ويژه خصوصيات روانی او و اوضاع و احوالی كه موجب ارتکاب جرم شده، 
قرار تعليق تعقيب متهم را صادر كند و پرونده را برای تأييد قرار به دادگاه جنحه ارسال دارد. 
دادگاه در صورت عدم موافقت با تصميم دادستان با توجه به معد بودن پرونده برای رسيدگی، 
مکلف بود نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام كند در حال حاضر، امکان صدور قرار تعليق 
تعقيب از سوی دادستان در هاله ای از ابهام قرار دارد. علت اين امر اين است كه هم اكنون قانون 
آيين دادرسی كيفری مصوب 1290 تنها در دادسراها و دادگاه های نظامی اجرا می شود و در ق. 
آ. د. ک. مصوب 1378 و ق. ت. د. ع. ا. اصالحی 1381 نيز كه دادسرای عمومی و انقالب بر 
ندارد. در چنين شرايطی ممکن  تعليق تعقيب وجود  طبق آن عمل می كنند، مقرراتی در مورد 
است تصور شود كه ماده 22 قانون اصالح پاره ای از قوانين دادگستری مصوب 1356 در مورد 
تعليق تعقيب كه از »اتهامات از درجه جنحه« و »قانون مجازات عمومی« سخن گفته است، ديگر 
قابليت اجرا ندارد و دادستان نمی تواند اقدام به صدور قرار تعليق تعقيب نمايد. با اين حال به 
با  از قوانين دادگستری هنوز قابليت اجرا دارد.  پاره ای  نظر می رسد كه ماده 22 قانون اصالح 
اين وجود قانون جديد آيين دادرسی كيفری رويکرد مناسب و هدفمندی را برای تعليق تعقيب 
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انتخاب كرده و نهاد تعليق تعقيب را پيش بينی كرده است در اين قانون در ماده )80( آمده است: 
»در جرائم تعزيری درجه هفت و هشت، چنان چه شاكی وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، در 
صورت فقدان سابقه محکوميت مؤثر كيفری، مقام قضايی می تواند پس از تفهيم اتهام با مالحظه 
وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت 
متهم  تعقيب  از  بار  يک  فقط  قانونی،  مقررات  رعايت  با  متهم  از  كتبی  التزام  اخذ  با  ضرورت 
خودداری نمايد و قرار بايگانی پرونده را صادر كند. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابالغ، قابل 

اعتراض در دادگاه كيفری مربوط است«. 
همان طور كه مالحظه گرديد، نهاد تعليق تعقيب نيز از جمله مواردی است كه در اختيار مقام 
تعقيب يعنی دادستان بوده و معيار اصلی، جهت استفاده از آن در راستای فردی كردن تعقيب در 
مرحله تحقيقات مقدماتی و همچنين شکل گيری يک دادرسی عادالنه در نظر گرفتن »شخصيت 
متهم« می باشد. كه آن نيز ممکن نيست مگر آن كه در كنار پرونده قضايی متهم »پرونده شناسايی 
شخصيت« نيز در دادسرا تشکيل شده باشد تا دادستان با در نظر گرفتن آن و لحاظ شخصيت 
متهم تصميمی در جهت فردی كردن تعقيب اعمال و اقدام به تعليق تعقيب بنمايد. )جهانی، اصل 

فردی سازی مجازات در تعزيرات، 1390، ص 135(. 
با توجه به مطالب گفته شده، روشن می شود كه تشکيل پرونده شخصيت در مرحله تحقيقات 
مقدماتی تا چه اندازه تأثيرگذار است و قضات تحقيق با در اختيار داشتن اين پرونده عالوه بر 
پرونده قضايی می توانند اشراف كامل به شخصيت و اوضاع و احوال قضيه داشته باشند و همان 
طور كه گفته شد در مواردی هم چون صدور قرار تأمين كيفری و يا استفاده از نهاد تعليق تعقيب 

از آن استفاده كنند. 
3-	بايگانی	پرونده

يکی ديگر از نهادهای نوينی كه قانون آيين دادرسی كيفری جديد در راستای آموزه های جرم شناسی 
مورد پيش بينی قرار داده است »قرار بايگانی كردن پرونده كيفری« می باشد. قرار بايگانی پرونده 
وسيله ای برای مختومه ساختن پرونده های كم اهميتی است كه اوضاع و احوال جرم، وضعيت متهم 
و همچنين فقدان پيشينه موثر كيفری او، عدم تعقيب كيفری متهم را مناسب تر و موجه تر می سازد. 
اين قرار در راستای اعمال اصل موقعيت داشتن يا مناسب بودن تعقيب مورد استفاده قرار می گيرد. 
اين نهاد كيفری جديد تحت تأثير نظريه برچسب زنی به وجود آمده و هدف از آن نيز انگ زدايی 
از افرادی است كه مرتکب جرايم خفيف می شوند. قانون آيين دادرسی كيفری جديد در ماده 80 
در رابطه با اين قرار اشعار می دارد »در جرائم تعزيری درجه هفت و هشت، چنان كه شاكی وجود 
نداشته يا گذشت كرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکوميت مؤثر كيفری، مقام قضايی می تواند 
پس از تفهيم اتهام با مالحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی كه موجب وقوع 
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جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام كتبی از متهم برای رعايت مقررات قانونی، فقط 
يک بار از تعقيب متهم خورداری نمايد و قرار بايگانی پرونده را صادر كنند. اين قرار ظرف ده روز 

از تاريخ ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه كيفری مربوط است«
4-	دادسرا	و	دادگاه	اطفال	و	نوجوانان

يکی ديگر از مواردی كه تحت تأثير آموزه های جرم شناسی در قانون جديد آيين دادرسی كيفری 
مورد پيش بينی قرار گرفته تشکيل دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان می باشد. ماده 285 قانون 
فوق الذكر در اين رابطه مقرر می دارد »در معيت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از 
دادسرای عمومی و انقالب با عنوان دادسرای ويژه نوجوانان به سرپرستی يکی از معاونان دادستان 

و با حضور يک يا چند بازپرس، تشکيل می شود.«
تأثير  تحت  نوجوانان  و  اطفال  جرائم  به  رسيدگی  برای  مجزا  دادگاه  و  دادسرا  تخصيص 
آموزه های جرم شناسی واكنش اجتماعی می باشد. نظريه های واكنش اجتماعی دوربين مطالعاتی 
خود را از بزه ديده و مجرم برداشته و به روی نهادهايی متولی مبارزه با جرم و كنترل جرم هستند 
نهادهای  را يک كنشگری كه واكنش  بزهکار  نظريه ها  اين  يعنی جرم شناسان در  قرار می دهند 
دولتی او را تحت الشعاع خود قرار می دهد. جريان واكنش اجتماعی معتقد است كه جرم شناسی 
كالسيک يک نوع جرم شناسی خرد است و عامل خرد مثل فقر؛ طالق و لذت ورنج را به عنوان 

عامل جرم مطالعه می كند. 

نتيجه	گيری:
دنيای امروز بی شک دنيای علم و دانش، انديشيدن و بهره برداری از انديشه ديگران است. پيشرفت 
جوامع به ميزان بهره وری از اين ثرورت بی كران خدادادی بستگی دارد. بشر در قلمرو مبارزه با جرم 
و كنترل آن نظير ساير قلمروهای علوم، محتاج انديشيدن و كشف راه های علمی و عملی مقابله با 
جرم است. دانش جرم شناسی به عنوان يکی از شاخه های اساسی علوم جنايی با اساس قرار دادن 
كرامت انسان و تأكيد بر حفظ حقوق متهم، وظيفه مبارزه علمی با پديده مجرمانه را عهده دار است. 
علمای معتدل اين رشته، ضمن پذيرش و رسميت شناختن حقوق جزا و سياست كيفری و نيز اصل 
قرار دادن پيش گيری از وقوع جرم و تقدم آن بر مجازات، سعی در متحول كردن حقوق جزا از 
درون و بيرون در زمين كنترل جرم دارند. تأثير آموزه های جرم شناسی و تراوش فکری علمای اين 
رشته در قوانين شکلی و ماهوی جزای غير قابل انکار است. در مقاله حاضر سعی گرديد به اختصار 
و اجمال تأثير اين دستاوردها در قوانين جزايی قبل و بعد از انقالب بيان شود و محرز گرديد كه 

قوانين جزای كشور ما از آموزه های جرم شناسی علمی بی نصيب نبوده است. 
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دكتر	عيسی	مقدم	

بررسي وضعيت شرعي مرورزمان برات و سفته و چک

-	عضو	هيأت	علمی	گروه	حقوق	دانشگاه	گيالن	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	مازندران(	

اسنادي  چک  و  سفته  و  برات 
نيازهاي  رفع  براي  تجار  كه  هستند 
تجاري خود ايجاد كرده اند و هرچند 
موضوعات  با  نيز  اشتراكي  وجوه 
يک  بايد  را  آن ها  ولي  دارند  مدني 
مسائل  و  دانست  تجاري  مقوله 
منطق  اساس  بر  را  آن ها  به  مربوط 
به همين علت  تجارت تحليل كرد. 
بين  زيادي  تمايز  وجوه  كه  است 
اسناد تجاري و مقوالت مدني وجود 
مربوط  مسائل  تحليل  در  كه  دارد 
گيرد.  قرار  توجه  بايد  اسناد  اين  به 
يکي از اين مسائل مرورزمان است. 
همان گونه كه مي دانيم در مواد 731 
مدني  دادرسي  آئين  قانون  بعد  و 
مصوب 1318 مرورزمان پيش بيني و 
احکام آن به طور گسترده بيان شده 
عنوان  به  قانون  اين  واقع  در  بود. 
بود.  مرورزمان  زمينه  در  عام  قانون 
يعني در هر موردي كه حکم خاصي 
وجود نداشت مقررات قانون يادشده 

حاكم بود. با وجود اين، قانون گذار 
در ماده 318 قانون تجارت مصوب 
چک  و  سفته  و  برات  براي   1311
پيش بيني  پنج ساله هاي  مرورزمان 
كرده بود كه از حيث مدت كوتاه تر 
از مرورزمان عام ده ساله قانون آئين 
كه  آن جا  از  و  بود  مدني  دادرسي 
مي شد،  محسوب  خاص  مرورزمان 
وجود  با  مدني  دادرسي  آئين  قانون 
نمي توانست  بودن  موخر التصويب 

ناسخ آن باشد. 
تاريخ 27/ 11/ 1361 شوراي  در 
كه  استعالمي  پاسخ  در  نگهبان 
شوراي عالي قضايي وقت در مورد 
مرورزمان  نبودن  يا  بودن  شرعي 
پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي 
مدني كرده بود اعالم مي دارد: »مواد 
به  مدني  دادرسي  آئين  قانون   731
جلسه  در  مرورزمان  مورد  در  بعد 
فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد 
بحث و بررسي قرار گرفت و به نظر 

اكثريت فقهاي شورا مواد مزبور كه 
مدتي  از گذشتن  مي دارد پس  مقرر 
)ده سال، بيست سال، سه سال، يک 
سال و غيره( دعوي در دادگاه شنيده 
شرع  موازين  با  مخالف  نمي شود، 
به همين علت  داده شد«.  تشخيص 
اجرا  را  آن  عمل  در  دادگاه ها  نيز 
 )15/3  :1384 )شمس،  نمي كردند. 
ضمن اين كه در قانون آئين دادرسي 
در  انقالب  و  عمومي  دادگاه هاي 
نيز   1379 سال  مصوب  مدني  امور 
از  است.  نشده  پيش بيني  مرورزمان 
آن جا كه نظر شوراي نگهبان درمورد 
قانون  در  شده  پيش بيني  مرورزمان 
بوده  سابق  مدني  دادرسي  آئين 
است و نه ماده 318 قانون تجارت، 
آيا  كه  مي گردد  مطرح  بحث  اين 
غيرشرعي  نيز   318 ماده  مرورزمان 

است يا خير؟ 
ابتدا توضيحي در مورد  در اين جا 

مفهوم مرورزمان داده مي شود. 

مقدمه:
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1-	مفهوم	مرورزمان	
ماده 731 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 در تعريف مرورزمان گفته بود: »مرورزمان 
شنيده  دعوي  مدت  آن  انقضاء  از  پس  قانون  موجب  به  كه  است  مدتي  گذشتن  از  عبارت 
به  يعني  مي گرديد.  دادگاه  توسط  دعوي  نشدن  شنيده  باعث  مرورزمان  ايراد  پس  نمي شود«. 
رغم وجود حق، دادگاه از استماع دعوي مربوط به آن ممنوع بوده است. به همين علت نيز 
توابع حق  از  دعوي  استماع  زيرا  دانسته شد.  غير شرعي  نگهبان  از سوي شوراي  مرورزمان 

است و تا زماني كه حق وجود دارد، امکان مطالبة آن نيز بايد وجود داشته باشد. 
البته در ماده 732 قانون آئين دادرسي مدني شنيده نشدن دعوا توسط مرجع قضايي منوط 
به ايراد مرورزمان توسط خوانده بود. بنابراين به طور مطلق مانع استماع دعوي نمي گرديد، هر 
چند شانس آن را به طور قابل توجهي كاهش مي داد. پس اگر خوانده به اين امر ايراد نمي كرد، 
در  كه  مهلت هايي  با  مرورزمان  تفاوت  اين جا  از  مي داد.  ادامه  به رسيدگي خود  بايد  دادگاه 
قانون براي برخي اعمال از جمله اقامة دعوي پيش بيني شده است معلوم مي شود. »در مواردي، 
اعمال و اقداماتي بايد در مدت زماني كه طول آن در قانون پيش بيني شده انجام شود، در اين 
صورت، اگر اين مدت مهلت شمرده شود، اقدام ننمودن در مدت، موجب سقوط حق اقدامي 

مي شود كه در آن مدت انجام نشده است«. )شمس، 1384: 18(
در اين راستا بند11 ماده 84 قانون آئين دادرسي دادگاه عمومي و انقالب در امور مدني 
مصوب1379 گفته است در صورتي كه »دعوي خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد« خوانده 
مي توان به آن ايراد كند. در واقع طرح دعوي در مهلت از شرايط تحقق مفهوم دعوي است و 
طرح آن خارج از مهلت از لحاظ حقوقي دعوي صحيح محسوب نمي شود. مهلت، »دعوي را 

به گونه اي قاطع از بين مي برد و مالزمه با سقوط حق دارد«. )كاتوزيان، 1374: 551(
يکي از مصاديق بارز مهلت در حقوق تجارت، انقضاء مهلت طرح دعوي عليه ظهرنويس 
برات و سفته و چک است. طبق مواد 284 تا 286 قانون تجارت، دارنده حسب مورد ظرف 
دارد، وگرنه حق  اقامه دعوي عليه ظهرنويس مهلت  براي  از زمان واخواست  يا دوسال  يک 
مراجعه به او را طبق ماده 289 از دست مي دهد. پس با طرح نشدن دعوي ظرف مهلت، حق 

مراجعه دارنده به ظهرنويس ساقط مي گردد. )اسکيني، 1373: 158(
بنابراين حتي در صورت عدم ايراد خوانده دادگاه رأسًا مکلف به توجه به آن است، يا اگر 
ظهرنويس پس از پايان مهلت به اشتباه وجه را به دارنده پرداخت كرده باشد، مي تواند وجه را 
از او مسترد كند. زيرا چيزي را كه مديون نبوده پرداخته است. ولي در مورد مرورزمان اصل 
حق ساقط نمي گردد، بلکه تنها در صورت ايراد خوانده، دادگاه از رسيدگي به آن منع گرديده 

است. 
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2-	مرورزمان	برات	و	سفته	و	چک
 طبق ماده 318 قانون تجارت: »دعاوي راجعه به برات و فته طلب و چک كه از طرف تجار يا 
براي امورتجاري صادرشده پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور اعتراض نامه و يا آخرين 
تعقيب قضايي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اين كه در ظرف اين مدت رسمًا اقرار به دين 
واقع شده باشد كه در اين صورت مبدأ مرورزمان از تاريخ اقرار محسوب است. در صورت 

عدم اعتراض، مدت مرورزمان از تاريخ انقضاي مهلت اعتراض شروع مي شود«. 
قانون گذار در اين ماده براي اسناد مورد بحث مرورزمان نسبتًا كوتاه پنج ساله در نظر گرفته 
به اصل سرعت در  با توجه  تعيين تکليف سريع تر دعاوي تجاري  لزوم  امر  اين  است. علت 
مسائل تجاري است. )اخالقي، 1367: 47( بايد توجه داشت كه چون ممکن است اسناد مورد 
بحث از طرف غير تجار يا براي امور غيرتجاري نيز صادر شود، از اينرو قانون گذار اين قبيل 
اسناد را از شمول مرورزمان كوتاه مدت ياد شده خارج كرده است. اين امر منطقي است، زيرا 
در امورتجاري الزم است كه هر چند سريع تر تکليف اين اسناد مشخص شود و در غير امور 
تجاري چنين امري موضوعيت ندارد. با وجود اين بايد دانست كه قيد »از طرف تجار يا براي 
امورتجاري« كه در ماده آمده با توجه به رأي اصراري شمارة 2783 مورخ 1339/9/12 هيأت 
عمومي ديوان عالي كشور فقط ناظر به سفته و چک است و شامل برات نمي گردد. )دمرچيلي 

و حاتمي و قرائي، 1381: 674(
به موجب اين رأي: »چون طبق بند 8 ماده 2 قانون تجارت صدور برات بالذات و به طور 
مطلق عمل تجارتي محسوب شده، شرط و قيد مذكور در ماده 318 آن قانون كه در فصل 4 
در مورد مرورزمان انشا گرديده و بدين مضمون است)دعاوي راجعه به برات و فته طلب و 
چک كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده( مربوط به فته طلب و چک معامله 

مي باشد و ارتباطي با برات ندارد...«.
عالوه بر ماده 318، در ماده 319 نيز در مورد برات و سفته چک تجاري در بعضي حاالت 
خاص به مرورزمان عام مدني ارجاع داده شده است. طبق اين ماده: »اگر وجه برات يافته طلب 
يا چک را نتوان به واسطه حصول مرورزمان پنج ساله مطالبه كرد دارنده برات يافته طلب يا 
استفاده  او  به ضرر  كه  از كسي  را  آن  منقوله وجه  اموال  مرورزمان  تا حصول  چک مي تواند 
بالجهت كرده است مطالبه نمايد.« بنابراين با توجه به نحوه تنظيم دو ماده بايد گفت كه در 
مرورزمان برات و سفته و چک آنچه اصل است ماده 318 است و ماده 319 جنبه استثنائي 

داشته و در واقع مکمل ماده 318 است. )نورآذر، 1333: 56(
ضمن اين كه با توجه به اين كه امروزه در مورد اموال منقول مرورزمان وجود ندارد، بايد 
برآن بود كه استفاده از حکم مقرر در ماده319 از حيث مدني به طور نامحدود امکانپذير است. 
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امضاكننده  به  نامحدود  مراجعه  امکان  يعني  آمده   319 ماده  در  آن چه  اين كه  به  توجه  با  پس 
برمبناي قاعده استفاده بالجهت، در راستاي نظر شوراي نگهبان مبني بر محدود نبودن امکان 
مراجعه ذي حق به دادگستري است، لذا بحث شرعي بودن يا نبودن آن قابل طرح نيست و اين 
مسأله فقط در مورد ماده 318 قابل بررسي است. از اين رو در مباحث بعدي فقط همين ماده 
از اين حيث مورد بررسي قرار مي گيرد، هر چند براي انتخاب نظر درست، ماده 319 نيز در 

حد نياز بررسي خواهد شد. 

3-نظرات	مربوط	به	اعتبار	يا	بي	اعتباري	مرورزمان	ماده	318
در اين زمينه دو عقيده مختلف به شرح زير ابراز شده است: 

3-1-اعتبار	مرورزمان	ماده	318
بعضي از حقوق دانان مرورزمان ماده 318 را در حال حاضر داراي اعتبار دانسته و معتقدند)اسکيني، 
1373: 161(: »به نظر مي رسد نظريه شوراي نگهبان فقط در مورد مواد 731 به بعد قانون آئين 
دادرسي مدني قابل اعمال است، چه در نظريه مزبور صرفًا به موارد مزبور اشاره شده است، 
نظره  مفاد   3506 شمارة  به   71/5/11 تاريخ  در  ديگري  نظريه  در  نيز  شورا  خود  همچنان كه 
دعاوي  مزبور شامل  نظريه  اين شورا،  عقيده  به  است.  نکرده  تلقي  مطلق  را  61/11/27 خود 
اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرورزمان پذيرفته شده است 
فقط  را  نگهبان  61/11/27 شوراي  نظريه مورخه  كه  استنباط مي شود  نظريه  اين  از  نمي شود. 
در حدود عبارات مندرج در آن بايد مطلق تلقي كرد و اطالق آن فقط شامل مواردي است كه 
در قانون آئين دادرسي مدني آمده است. نظر به اين كه غيرشرعي بودن مرورزمان هاي قانون 
تجارت، مورد تأييد صريح شوراي نگهبان قرار نگرفته است و نظر به اين كه هيچ مرجعي جز 
شوراي نگهبان حق اعالم غيرشرعي بودن و يا عدم انطباق آن ها را با قانون اساسي ندارد. در 
شرايط فعلي حقوق موضوعه كشور بايد گفت كه ايراد مرورزمان موضوع قانون تجارت بايد 

در دادگاه ها مورد توجه قرار گيرد«. 
اين عقيده هر چند از حيث نتيجه درست است ولي استدالل هاي صورت گرفته در آن قابل 
قبول نيست. زيرا از طرفي از نظريه شماره 3506 مورخ 71/5/11 شوراي نگهبان مبني بر اين كه 
در  مقرر  مرورزمان  بودن  برغيرشرعي  مبني  آن شورا  مورخ 1361/11/27  نظريه شماره 7357 
مواد 731 و بعد قانون آئين دادرسي مدني شامل دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه در 
قوانين و مقررات كشورشان مرورزمان پذيرفته شده است نمي شود، شرعي بودن ماده 318 قابل 
نتيجه گيري نيست. چرا كه شوراي نگهبان به درستي به اين نکته توجه كرد كه حدود صالحيت او 
قوانين و مقررات كشور ايران است و نه كشورهاي ديگر، از اين رو مرورزمان كشورهاي ديگر به 
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عنوان جزئي از قوانين موضوعه آن كشورها در جاي خود بايد مورد عمل قرار گيرد. به عالوه، از 
عبارت »در قوانين و مقررات كشورشان مرورزمان پذيرفته شده است« اين گونه برداشت مي شود 
كه مرورزمان دركليه قوانين و مقررات ايران قابل پذيرش نيست و نه فقط قانون آئين دادرسي 
مدني. از سوي ديگر، اين امركه چون شوراي نگهبان فقط مرورزمان پيش بيني شده در قانون 
آئين دادرسي مدني را غيرشرعي دانسته است، لذا شامل مرورزمان پيش بيني شده در قوانين ديگر 
نمي شود نيز نمي تواند قابل قبول باشد. زيرا اگر مرورزمان غيرشرعي است از نظر منطقي در همه 
جا بايد غيرشرعي باشد و اين كه امري در جايي شرعي باشد و همان امر در جاي ديگر غيرشرعي 
باشد قابل توجيه نيست. به ويژه آن كه مرورزمان پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي مدني كه 
ازسوي شوراي نگهبان غيرشرعي دانسته شده، مقررات عام مرورزمان بوده است و وقتي عام 

غيرشرعي باشد، موارد خاص نيز به طريق اولي بايد غيرشرعي باشد. 
3-2بي	اعتباري	مرورزمان	ماده	318

قانون  »مرورزمان هاي  نگهبان  شوراي  نظر  به  توجه  با  كه  دارند  عقيده  حقوق دانان  از  بعضي 
تفاوت  وجود  عدم  عقيده  اين  مبناي   )314/1  :1380 )صقري،  شده اند«  نسخ ضمني  تجارت 
ماهوي بين مرورزمان برات و سفته و چک و مرورزمان مدني است و وقتي مرورزمان مدني 
اين حيث  از  نظر  اين  البته  بود.  غيرشرعي خواهد  نيز   318 ماده  مرورزمان  است،  غيرشرعي 
زيرا  است.  اشکال  داراي  است  دانسته  شده  نسخ  طور ضمني  به  را   318 ماده  مرورزمان  كه 
غيرشرعي اعالم شدن را نمي توان معادل نسخ ضمني دانست. )كاتوزيان، 1374: 549(. چون 
در نسخ، مقرره اي كه به طور صحيح تصويب شده است با حدوث عاملي مانند تصويب قانون 
معارض با آن توسط مرجع قانوني نسخ مي گردد. به همين علت نيز اثر نسخ نسبت به آينده 
است، ولي در مورد غيرشرعي اعالم شدن يک مقرره فرض بر اين است كه آن از ابتدا درست 

نبوده است. 

4-نظر	منتخب	
از ويژگي هاي برات و سفته و  ناشي  مرورزمان ماده 318 يک نوع مرورزمان خاص است كه 
چک است و مانع ذي حق از رسيدن به حق خود نمي شود، از اين رو نمي توان آن را با مرورزمان 
پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي مدني سابق كه مانعي براي رسيدن ذي حق به حق خود بوده 
است يکي دانست. براي اثبات اين فرضيه، ويژگي هاي اسناد مورد بحث و همچنين قاعده استفاده 

بدون جهت گفته شده در ماده 319 در حد ضرورت مورد بررسي قرار مي گيرد:
4-1	ويژگي	هاي	برات	و	سفته	و	چک

برات و سفته و چک داراي ويژگي هاي زيادي هستند. در اين جا فقط ويژگي هايي كه مرتبط 
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با بحث هستند مورد بررسي قرار مي گيرد. 
4-1-1-	امكان	اعتباري	بودن	برات	و	سفته	و	چک

 وجه برات و سفته و چک ممکن است جنبه اعتباري داشته باشد. به نظر يکي از حقوق دانان: 
»وجه برات يا اعتباري است يا واقعي. وقتي اعتباري است كه از بابت برات، پول نزد طرف 
موجود نباشد بلکه رابطه حقوقي بين دارنده برات فقط بر مبناي اعتبار برقرار است، به عکس 
بر ذمة اوست«.  به معناي مدني  نزد طرف وجود دارد و دين محققي  وجه واقعي كه حقيقتًا 

)احمدي واستاني، 1340:74(
براي مثال، محال عليه برات را قبول مي كند بدون آن كه محل برات توسط برات كش نزد او 
تأمين شده باشد. در واقع در اين مورد، محال عليه متعهد به پرداخت برات است، بدون آن كه 
واقعًا مديون آن باشد. در اين راستا ماده 3 سابق قانون صدور چک مي توان گفت: »صادركننده 
قابل  اعتبار  يا  محل)نقد  محال عليه  بانک  در  چک  مبلغ  معادل  صدور،  تاريخ  در  بايد  چک 

استفاده( داشته باشد...«. 
براي تشخيص وجه واقعي از اعتباري »بايد وجه برات را بدون وجه سند حاوي آن در نظر 
بگيريم، يعني اين طور فکر كنيم كه اگر برات يافته طلب يا چکي هم صادر نمي شد باز مدعي 
مي توانست آن را مطالبه نمايد يا خير)صرف نظر از نوع ادله اثبات دعوي(؟ هر گاه جواب اين 
واقعًا  اول طرف  زيرا در صورت  اعتباري است  واقعي است وگرنه  باشد وجه  مثبت  پرسش 

بدهکار است اما در حالت دوم چنين نيست«. )همان(
بعضي از حقوق دانان، در بحث از برات در اين خصوص گفته اند: »گاه اعطاي اعتبار بانک 
به مشتري از طريق قبول برات صورت مي گيرد، به اين ترتيب كه بانک براتي را كه مشتري 
روي او كشيده است قبول مي كند. در اين حالت بانک پولي را در اختيار مشتري قرار نمي دهد 

بلکه فقط امضاي خود را در اختيار او قرار مي دهد«. )اسکيني، 1373: 22(
موضوع اعتبار در دنياي تجارت امري آشنا است و در واقع الزمه تجارت است، امري كه 

غير تجارت موضوعيت ندارد. 
نتيجه آن كه سند تجاري الزامًا نشان دهنده ی يک بدهي واقعي نيست و از اينرو اين قضيه 

كه در صورت جاري كردن مرورزمان، حق ذي حق از بين مي رود، هميشه درست نيست. 

4-1-2-اصل	غيرقابل	استناد	بودن	ايرادات	
با توجه به امکان انتقال اسناد مورد بحث و براي فراهم آوردن زمينه هر چه بيش تر آن به جهت 
مورد  در  شده  پذيرفته  اصول  از  يکي  مي گذارد،  برجاي  امر  اين  كه  اقتصادي  و  تجاري  آثار 
ظهرنويسي  يا  پايه صدور  حقوقي  رابطه  به  مربوطه  ايرادات  بودن  استناد  غيرقابل  اصل  آن ها 
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بيعي  عقد  تجاري درخصوص  سند  اگر  يعني  است.  آن  غيرمستقيم  دارندگان  مقابل  در  سند، 
از  دريافتي  فروشنده سندتجاري  در عين حال  و  باشد  بيع فسخ شده  و عقد  باشد  داده شده 
خريدار را به شخص ديگري واگذار كرده باشد، صادركننده در مقابل درخواست دارنده سند 
و براي فرار از پرداخت آن، نمي تواند به موضوع فسخ عقد بيع منشأ صدور سند استناد كند. 
از نظر برخي از حقوق دانان، اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات از آثار وصف تجريدي است. 
»وصف تجريدي اقتضا دارد كه وقتي سند تجاري به گردش درآمد و از طريق ظهرنويسي به 
ديگران انتقال يافت، ايرادات شخصي در برابر دارندة سند قابليت استماع نداشته باشد. اسناد 
تجاري به خودي خود معرف طلب صاحب آن مي باشد و روابط حقوقي كه ممکن است بين 
امضاءكنندگان موجود باشد و ادعاهايي كه هر يک از آن ها بر ديگري دربارة معامله اي كه منجر 
داشت«.  نخواهد  تأثيري  در حقوق صاحب سند  باشد،  داشته  تجاري گرديده  به صدور سند 

)بهرامي، 1382: صص 49-5(
اين اصل گفته است:  پيمان 7 ژوئن 1930 ژنو در مورد برات و سفته در مورد  ماده 17 
»امضاءكنندگان براتي كه عليه آن ها طرح دعوي شده است نمي توانند در مقابل دارنده برات 
به روابط خصوصي خود با برات كش يا با دارندگان قبلي برات استناد كنند، مگر آن كه دارنده 

هنگام دريافت برات با سوء نيت به زيان بدهکار عمل كرده باشد«. 
قانون تجارت ايران در اين زمينه ساكت است، به همين علت برخي از حقوق دانان منکر 
وجود آن در حقوق ايران هستند)كاوياني، 1383: 142( در مقابل تعداد ديگر از حقوق دانان 
كه اكثريت را تشکيل مي دهند با توجه به موادي از قانون تجارت معتقد به وجود اين اصل در 
حقوق ايران هستند. )اسکيني، 1373: 102، بهرامي، 2138: 5، ستوده تهراني، 1388: 76/3( به 
نظر دكتر اسکيني: »به موجب ماده 249 قانون تجارت، ظهرنويس ها، قبول كننده و صادركننده 
دارنده،  مقابل  در  اخير  اشخاص  تعهد  دارند.  تضامني  مسئوليت  برات  دارنده  مقابل  در  برات 
مستقيم و بالواسطه است. به همين علت، قانون گذار تأكيد مي كند كه دارند برات در صورت 
عدم تأديه و اعتراض مي تواند به هر كدام از آن ها كه بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا به تمام 
برات  امضاي  از  ناشي  برات،  به مسئوالن  آن ها مجتمًا رجوع كند. حق رجوع مستقيم دارنده 
است و به انتقال حقوق ناشي از روابط خصوصي امضاء كنندگان به دارنده برات ارتباطي ندارد. 
به همين خاطر، منطقي است كه متعهدان برات حق طرح ايرادات مربوط به روابط خصوصي 

خود با يکديگر را در مقابل دارند برات نداشته باشد«. 
به روابط حقوقي منشاء صدور سند را در  ايرادات مربوط  به نظر مي رسد عرف تجاري، 

مقابل دارندگان غيرمستقيم قابل استناد نمي داند. 
نتيجه اين كه امضاكننده برات يا سفته يا چک بدون آن كه واقعًا بدهکار باشد ممکن است بر 
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اساس اصل مورد بحث ملزم به پرداخت وجه سند به اشخاص ثالث شود. به بيان ديگر، دارنده 
ثالث فارغ از مسائلي كه ممکن است بين صادركننده و دريافت كننده سند از او وجود داشته 
باشد، مي تواند براي مطالبه وجه سند به صادركننده مراجعه كند. خواه صادركننده واقعًا بدهکار 
باشد يا نباشد و خواه دارنده واقعًا طلبکار باشد يا نباشد. بنابراين به طور قاطع نمي توان گفت 

كه جاري شدن مرورزمان در برات و سفته و چک همواره حق ذي حق را از بين مي برد. 
4-1-3	اماره	اشتغال	ذّمه

در رويه قضايي سند تجاري در دست دارنده ظهور در اشغال ذمه امضاءكنندگان و استحقاق 
دارنده آن براي مطالبه وجه سند دارد. در قوانين موضوعه نيز احکامي وجود دارد كه مبتني 
قانون تجارت گفته است: »دارنده هر سند در وجه  براي مثال ماده 320  امر است.  بر همين 
ثبوت خالف«.  در صورت  مگر  آن محق محسوب مي شود  مطالبه وجه  براي  و  مالک  حامل 
يا طبق ماده 17 قانون صدور چک: »وجود چک در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن 
و انصراف شاكي از شکايت است مگر اين كه خالف اين امر ثابت گردد«. در توجيه اين امر 
گفته شده است: »در قلمرو حقوق مدني هر تعهدي علت و سببي دارد. اين علت و سبب بايد 
قانوني باشد، اسناد مدني اعم از رسمي يا عادي ضمن اين كه دليل محسوب است حاكي از 
وقع يک تعهد يا رابطه حقوقي است. كاًل در قلمرو حقوق مدني سند، جنبه تبعي دارد، خود 
سند داراي موضوعيت نيست. يعني اگر بنا به جهتي از جهات تعهد يا امر حقوقي موجد تنظيم 
سند باطل گردد، سند نيز كان لم يکن و بي اعتبار خواهد بود. در قلمرو حقوق مدني اسناد جنبه 
طريقي دارند، حال آن كه در قلمرو حقوق تجارت اسناد جنبه موضوعي داشته و خود هدف 
است نه وسيله، هر چند به عنوان وسيله هم به كار مي رود. به طور كلي اسناد تجاري متضمن 
حقوق و تعهدات مستقلي است«. )بهرامي، 1382: 48( مؤيد اين نظر ماده 307 قانون تجارت 
است كه در تعريف سفته گفته است:»فته طلب سندي است كه به موجب آن امضاءكننده تعهد 
مي كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد 
آن شخص كارسازي نمايد«. عبارت »به موجب آن« نشان دهنده آن است كه تعهد امضاءكننده 

از خود سفته حاصل مي شود. 
بايد توجه داشت كه اثبات خالف اين اماره به طور كاماًل محدود امکان پذير است. زيرا از 
طرفي در رابطه امضاءكننده با دارند غيرمستقيم امکان اثبات عدم مسئوليت امضاءكننده منتفي 
است. از سوي ديگر، در رابطه با دارنده مستقيم نيز امضاءكننده مکلف به پرداخت وجه سند 
است مگر آن كه برائت ذمه خود را اثبات كند. براي مثال، پرداخت وجه سند يا بي اعتباري يا 
فسخ رابطه حقوقي منشأ صدور يا پشت نويسي سند را به اثبات رساند. بنابراين حتي ادعاهايي 
اگر  مثال،  براي  نيست.  مقام  بوده است موثر در  بدون علت  اين كه صدور سند تجاري  مانند 
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آن  پرداخت  به  كند، مکلف  بدهي، چکي در وجه شخص ديگر صادر  بدون وجود  شخصي 
است و حتي اگر چنين امري براي دادگاه ثابت شود، با وجود اين نمي تواند از صدور حکم به 
نفع دارنده خودداري نمايد. در واقع، اقتضاي تجارت آن است كه علي القاعده كسي كه سندي 
را امضا مي كند وجه آن را پرداخت كند و كسي كه سندي را دريافت مي كند موفق به دريافت 
بر  بايد  اين گونه مسائل  باشد.  نداشته  يا طلبي وجود  واقع دين  اين كه در  ولو  آن گردد  وجه 
بدون  دارنده سند تجاري  بنابراين ممکن است  قرار گيرد.  اساس منطق تجارت مورد تحليل 
آن كه در واقع حقي وجود داشته باشد، با توجه به اصول حاكم بر اسناد تجاري كه ناشي از 
طبيعت تجارت است، موفق به دريافت وجه آن گردد. بنابراين از اين نقطه نظر نيز اين فرض 
كه اعمال مرورزمان الزامًا دارنده سند تجاري را از رسيدن به حق خود محروم مي كند همواره 
درست نيست، بلکه حتي در مواردي مانع وصول وجه آن توسط اشخاص فاقد حق مي گردد. 

4-2-	استفاده	بالجهت	
ماده 319 قانون تجارت بعد از حصول مرورزمان پنج ساله طبق قاعده استفاده بالجهت براي 
دارنده حق مراجعه به كسي كه از سند به ضرر او استفاده بالجهت كرده است در نظر گرفته 
است. طبق اين ماده: »اگر وجه برات يا فته طلب يا چک را نتوان به واسطه حصول مرورزمان 
اموال  مرورزمان  تا حصول  مي تواند  يا چک  طلب  فته  يا  برات  دارنده  كرد  مطالبه  ساله  پنج 
منقوله وجه آن را از كسي كه به ضرر او استفاده بالجهت كرده است مطالبه نمايد«. ابتدا الزم 

است مفهوم استفاده بالجهت روشن شود. 
4-2-1-	مفهوم	استفاده	بالجهت	

استفاده بالجهت عبارت از دارا شدن بدون سبب قانوني يا مشروع به زيان ديگري است و آن 
را دارا شدن غيرعادالنه )امامي، 1353: 353/1، صقري، 1380: 321/1( يا استفاده بدون سبب 
)كاتوزيان، 1374: 202/2( نيز گفته اند. از نظر حقوقي شرايط تحقق استفاده بالجهت عبارت 

است از: 
الف- دارا شدن. »دارا شدن شخص با مقايسه وضعيت دارايي فعلي و وضعيت دارايي سابق 
او معلوم مي شود. چنان كه هرگاه وضعيت مالي فعلي او بهتر از سابق شده باشد گفته مي شود 
دارا شده است. در دارا شدن شخص فرق نمي نمايد كه به دارايي او افزوده شود و يا از ديون 

او كاسته شود«. )امامي، 1353: 354/1(
ب- كاسته شدن از دارايي ديگري. در استفاده بالجهت صرف افزايش دارايي شخص كافي 

نيست بلکه در مقابل افزايش بايد از دارايي ديگري كاسته شود. )كاتوزيان، 1374: 227/2(
ج- وجود ارتباط ميان افزايش و كاهش. »دارا شدن شخص بايد نتيجه مستقيم كاسته شدن 
دارايي ديگري باشد يعني بين افزوده شدن دارايي شخص و كاسته شدن دارايي ديگري رابطه 
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علت و معلول موجود باشد و به همان مقدار كه شخص مزبور دارا مي شود از دارايي طرف 
ديگر كاسته شود«. )امامي، 1353: 354/1( در واقع مدعي بايد ثابت كند كه غناي ايجاد شده 
از فقر او به دست آمده است يا به بيان ديگر، ارزشي كه تحصيل شده به او تعلق دارد و به 

ناحق انتقال يافته است. ))كاتوزيان، 1374: 230/2(
ه- فقدان سبب مشروع. »اصطالح جهت به معني منبع و مستند دارا شدن است. يعني به 
طور غيرقانوني و بدون آن كه علت مشروع موثري وجود داشته باشد به دارايي شخص اضافه 

شده باشد«. )امامي، 1353: 354/1(
باشد دارنده سند تجاري مي تواند به  ياد شده وجود داشته  بنابراين در صورتي كه شرايط 

شخصي كه با استفاده بالجهت از سند به ضرر او دارا شده است مراجعه كند. 
4-2-2-	نظرات	مربوط	به	ماده	319	

در زمينه ماده 319 قانون تجارت نظرات مختلفي ارائه شده است كه در اين جا به آن ها اشاره 
مي شود. 

تجارتي  اوراق  19(»درباره   :1388 تهراني،  )ستوده  تهراني  ستوده  دكتر  عقيده  به  اول،  نظر 
اشخاصي كه مسئوليت پرداخت آن را قبول مي نمايند، بر دو نوع اند، يکي مسئولين حقيقي و 
اعتباري كه ضمانت پر داخت آن را قبول مي نمايند و كليه قوانين در حالي كه  ديگر مسئولين 
سعي مي كنند تکليف مسئوليت مسئولين اعتباري هر چه زودتر روشن شود، مقرراتي پيش بيني 
مي نمايند كه مسئول حقيقي پرداخت بدهي نتواند به ضرر دارنده برات استفاده بالجهت كند. 
در مورد برات مسئول حقيقي پرداخت برات، در صورتي كه برات قبول شده باشد براتگير است 
و در صورتي كه برات قبول نشده باشد صادركننده برات است. در مورد سفته و چک، بدهکار 
حقيقي صادركننده سفته و چک است و ظهرنويسان راسًا مسئوليتي در پرداخت ندارند، بلکه 
آن ها با امضاي خود پرداخت برات يا سفته يا چک را ضمانت مي كنند... در مورد برات و سفته و 
چک، صادركننده يا وجهي از دارنده گرفته است يا اين كه بابت بدهي به او برات يا سفته يا چک 
را داده است و در صورتي كه تعهد خود را انجام ندهد، استفاده بالجهت از مبلغ برات يا سفته 
يا چک نموده است. بنابراين در اين قبيل موارد تعهد آنان را مشمول مرورزمان مربوط به بروات 
ندانسته و طبق اصول كلي كه هركس بر ضرر ديگري اقدام نمايد آن ها را مسئول دانسته است و 
زيان ديده مي تواند در مدتي كه براي حصول مرورزمان در اموال منقول پيش بيني شده است، در 

مطالبه طلب خود اقدام كند.«
گوياي  نيز   )1388:200 تهراني،  ازستوده  نقل  )به   1340/8/21 مورخ   3099/8 شماره  رأي 
همين عقيده است: »هر چند ماده 318 قانون تجارت مدلوالً عام است و بدين جهت شامل دعوي 
كسي كه اوال سفته به عنوان او صادر مي شود هم مي شود، ليکن ماده 319 آن قانون با توجه به 
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مدلول و مفاد اين ماده مخصص عموم مدلول ماده 318 تلقي مي گردد وآن ماده ناظر است به 
دعوايي كه با وجود ظهرنويس اقامه و مطرح مي شود، در اين صورت مرورزمان 5 ساله صورت 
خارجي پيدا خواهد نمود، نه در مورد دعوي بر كسي كه مستقيما و بالواسطه گيرنده سفته و 

متعهدله بوده است«. 
و  حقيقي  به  تجاري  سند  مسئولين  تقسيم بندي  هرچند  كه  گفت  بايد  نظر  اين  مورد  در 
اعتباري درست است، ولي اشکال آن اين است كه به طور مطلق صادركننده برات و سفته و 
اين كه  نباشد و  اين گونه  چک را استفاده كننده بالجهت دانسته است، درحاليکه ممکن است 
بالجهت  كننده  استفاده  كه  نيست  آن  معناي  به  الزاما  باشد  پرداخت  حقيقي  مسئول  شخصي 
نيز باشد. عبارت استفاده بال جهت در ماده 319 بيانگر آن است كه امکان مراجعه دارنده به 
امضاكننده بعد از مرورزمان پنج ساله كامال حالت استثنايي داشته و اين امر بايد به اثبات برسد. 
در واقع همان گونه كه بعضي از حقوق دانان نيز گفته اند )اسکيني، 1373:159( قانون تجارت 
ايران در اين زمينه از حقوق آلمان پيروي كرده است و نه از حقوق فرانسه. »در حقوق فرانسه 
مرورزمان فقط باعث مي شود كه حق دارنده به استفاده از حقوق ناشي از برات سلب شود. 
بنابراين روابط پيش از برات و نيز حقوق ناشي از اين روابط مشمول مرورزمان عام است كه 
دعوي مربوط به آن بعد از سلب حق دارنده برات -به موجب مقررات قانون تجارت- قابل 
طرح است. قانون گذار ما در اين مورد از حقوق آلمان تبعيت كرده است كه در آن جا پس از 
گذشت مرورزمان پنج ساله دعوي دارنده عليه مسئوالن برات فقط درصورتي قابل قبول است 
كه مسئول مزبور برات را به ضرر صاحب سند مالک شده باشد... پس هرگاه دارنده برات به 
به  كند.  مقررات حقوق مدني رجوع  به  بايد  كند  استفاده  برواتي خود  از حقوق  نتواند  علتي 
از برات استفاده بالجهت كرده  از مسئوالن برات به ضرر دارنده  عبارت ديگر، هرگاه فردي 

باشد، دارنده مي تواند با اثبات ادعاي خود، به او مراجعه كند«. 
 نظر دوم، طق اين نظر)نور آذر، 1333:59( دارنده اي كه ماده 319 از آن نام برده غير از 
دارنده اي است كه در ماده 318 از آن صحبت شده است، زيرا از نظر منطقي صحيح نيست 
كه در يک ماده براي دارنده مرورزمان پنج ساله در نظر گرفته شده باشد و در ماده ديگر براي 
او مرورزمان اموال منقول پيش بيني شده باشد. نتيجه اين كه منظور از دارنده در هر يک از دو 

ماده اشخاص متفاوتي بايد باشد. 
در اين زمينه حکمي به شماره 273 از شعبه اول ديوان كشور به تاريخ 1320/8/28 صادر 
شده كه متضرر بالجهت را وكيل مديون و طلبکار از محال عليه معرفي كرده است. طبق اين 
از  مستقيمًا  كه  دعاوي  كه  آنست  تجارت  قانون   319 و   318 مادتين  وضع  از  »مقصود  رأي 
برات و فته طلب و چک ناشي مي شود يعني دعوي دارنده برگ هاي مزبور و جانشين او بر 
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قبول كننده و صادركننده و ظهرنويس برظهرنويس ما قبل پس از انقضاي مدت پنج ساله در 
ايصال  يا  به ديگري براي وصول و  دادگاه مسموع نيست، ولي اگر كسي برگ هاي مزبور را 
وجه آن داده و يا شخصي به محال عليه وجهي براي پرداخت برات وفته طلب و چک قرض 
داده هر چند دعوي بر وكيل مديون و محال عليه در اين مورد نيز ظاهراً ناشي از فته طلب و 
برات و چک مي باشد، ولي چون اشخاص مزبور از اوراق مذكوره استفاده بالجهت نموده اند، 
همان  دعاوي  قبيل  اين  در  مرورزمان  مدت  بلکه  نيست  جاري  آن  در  سال  پنج  مرورزمان 

مرورزمان اموال منقوله است«. )همان(
ايرادي كه به اين نظر وارد است اين است كه از لحن مادة 319 ترديدي باقي نمي ماند كه 
دارنده مورد نظر قانون گذار در دو مادة 318 و 319 به يک معنا است، ضمن اين كه دعاوي بر 
وكيل مديون يا طلبکار از محال عليه اساسًا ناشي از برات يافته طلب يا چک نيست تا مشمول 

ماده 318 قانون تجارت گردد )كاتوزيان، 1335: 100(. 
به  ناظر  قانون تجارت فقط  از كاتوزيان، 1335:99( مواد 319 و 318  نقل  نظر سوم، )به 
موردي است كه برات يا سفته يا چک از طرف دارنده به علت عدم پرداخت اعتراض شده 
باشد و در صورت عدم اعتراض، سند تابع مرورزمان اموال منقول خواهد بود. چنين تفکيکي 
مبناي قانوني ندارد. زيرا در قسمت پاياني ماده 318 گفته شده كه »در صورت عدم اعتراض 
مدت مرورزمان از تاريخ انقضاي مهلت اعتراض شروع مي شود«. لذا اين عقيده كه در صورت 
اين كه  بود. ضمن  نخواهد  قبول  قابل  نيست  ساله  پنج  مرورزمان  مشمول  سند  اعتراض  عدم 
باعث مي شود كه امتياز بيش تري از اين حيث براي سند اعتراض نشده در نظر گرفته شود كه 

نيست.  منطقي 
يا  برات  دارنده  متضرر بالجهت همان   )160 )اسکيني، 1373:  نظر  اين  نظر چهارم، طبق 
سفته يا چک است البته دارنده اي كه از اسناد مزبور به ضرر او استفاده بالجهت شده است و 
براتگير، براتکش و ظهرنويسان وجود ندارد و  بين امضاءكنندگان سند مانند  نيز  هيچ تفاوتي 
اقامه دعوي كند. براي  از آن ها كه استفاده بالجهت كرده است  دارنده مي تواند عليه هركدام 
مثال »اگر برات دهنده در واقع از قبول كننده طلبکار بوده و محل را به او رسانيده باشد، و او 
هم به همين علت برات را قبول نموده ولي از پراخت آن امتناع كرده باشد، و مرورزمان پنج 
با قبول برات دين سابق خود  به برات را ساقط كند، شخص محال عليه  ساله دعاوي مربوط 
به  از طرفي  مقابل وي بري شده است و  انتقال طلب در  اثر  پرداخته و در  به صادركننده  را 
دارنده برات نيز چيزي در مقابل آن نپرداخته، بنابراين به ضرر دارنده استفاده بالجهتي نموده 
را  محل  برات،  صادركننده  اگر  بالعکس،  بپردازد.  بايد  را  آن  مدني  قانون   301 ماده  طبق  كه 
فراهم ننموده باشد و دعاوي دارنده به موجب ماده 318ساقط شود، صادركننده بدون جهت 
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از اعتباري استفاده كرده و به ضرر دارنده استفاده بالجهتي كرده است كه ملزم به پرداخت آن 
مي باشد«)كاتوزيان، 1335: 38(. 

در مورد مبناي اين نظر گفته شده است: »اگر وجه برات يا سفته يا چک را بدون توجه به سند 
حاوي آن در نظر بگيريم يعني اين طور فکر كنيم كه اگر برات يا سفته يا چکي هم صادر نمي شد 
باز مدعي مي توانست آن را مطالبه نمايد يا خير، هرگاه جواب اين پرسش مثبت باشد وجه واقعي 
است وگرنه اعتباري خواهد بود. زيرا در صورت اول طرف واقعًا بدهکار است اما در حالت دوم 
چنين نيست«)احمدي واستاني، 1340: صص77-75(. نتيجه اين كه در دعاوي ناشي از اين اسناد 
»اصل مرورزمان پنج ساله است زيرا در اين مدت هم وجه اعتباري وهم وجه واقعي قابل مطالبه 
مي باشد، اما پس از انقضاي پنج سال استثنائًا وجه واقعي از كسي كه از آن وجه به ضرر دارنده 

برات استفاده بالجهت كرده مي تواند مورد مطالبه قرار گيرد« )همان(. 
از بين نظرات گفته شده اين نظر درست است وبا طبيعت برات و سفته و چک انطباق دارد. 
در واقع قانون گذار ابتدا در ماده ي 318 با علم به ويژگي هاي برات و سفته و چک به عنوان 
يک سند تجاري، حد نهايي مطالبه وجه آن ها را پنج سال در نظر گرفته است. بديهي است 
در طي اين مدت محور مطالبه خود سند است و دادگاه نيز با توجه به اصولي مانند اصل عدم 
توجه ايرادات و وصف تجريدي قضاوت خود را انجام خواهد داد، خواه در وراي ظاهر اين 
اسناد دين يا طلب در معناي مدني آن وجود داشته باشد يا نداشته باشد. ولي چون قانون گذار 
احتمال مي داده مرورزمان پنج ساله ممکن است باعث تضييع حق اشخاصي شود كه از سند به 
ضرر آن ها استفاده ي بالجهت شده است يعني به طور نامشروع از دارايي آن ها كم شده و به 
دارايي اشخاص ديگر اضافه شده باشد، بالفاصله در ماده ي 319 به اين قبيل اشخاص اجازه 
مي دهد كه پس از پايان مهلت پنج ساله حق خود را از طريق مدني و با طرح دعوي استفاده 
بالجهت پيگيري نمايند. بنابراين در اين مرحله ديگر سند تجاري محور قضاوت نيست، بلکه 
منطقي است، چون  ترتيب  اين  ارائه دهد.  ادعاي خود داليل ديگري  اثبات  براي  بايد  مدعي 
عدم امکان طرح دعوي از نقطه نظر تجاري به معناي آن نيست كه از طريق مدني نيز امکان 
مطالبه حق وجود نداشته باشد. بديهي است دعواي مدني حالت استثنايي دارد و مدعي بايد 

شرايط تحقق آن را اثبات كند. 
براي مثال، تاجري در ازاي خريد كااليي چکي به فروشنده مي دهد. كاال نيز به او تسليم شده 
است. دارنده تا پنج سال به استناد ماده ي 318 مي تواند وجه چک را مطالبه كند ودادگاه نيز به 
استناد چک بايد حکم به نفع او صادر كند. ولي آيا پس از پنج سال نيز مي تواند وجه آن را مطالبه 
استفاده  به زيان دارنده از چک  آيا صادركننده  اين دارد كه  به  اين پرسش بستگي  كند؟ پاسخ 
بالجهت كرده است يا نه؟ اگر استفاده بالجهت كرده باشد مي تواند وگرنه خير. در اين فرض 
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اين امر اتفاق افتاده است زيرا با تسليم كاال به خريدار به دارايي او افزوده شده است ودر مقابل 
نيز از دارايي فروشنده كاسته شده است. پس در اين جا صادركننده از چک به ضرر دارنده استفاده 
بالجهت كرده است. ولي در همين مثال اگر كاال به خريدار تسليم نشده باشد، استناد به ماده 319 

براي او وجود نخواهد داشت، چرا كه استفاده بالجهتي صورت نگرفته است. 
محققان براي استفاده بالجهت مثال هايي بيان كرده اند كه براي آشنايي بيش تر با موضوع در 

اين جا آورده مي شود: )احمدي واستاني، 1340: 76، صقري، 1380: 323، كاتوزيان، 1335:38(
- قبول كننده برات اگر برات دهنده محل را به او رسانيده باشد و او به همين علت برات را 

قبول ولي از پرداخت آن امتناع كرده باشد. 
- براتکشي كه مديون دارنده بوده اما وجه برات را در سررسيد به محال عليه نرسانيده و يا 

در صورت رساندن بازگردانده باشد. 
- ظهرنويسي كه وجه برات را از برات گير بازگردانده است. 

- ضامني كه وجه برات را از مضمون عنه گرفته ولي به دارنده برات پرداخت نکرده است. 
- مضمون عنهي كه ضامن وجه سند را پرداخته است. 

- امضاءكننده اي كه شخص ثالث وجه سند را ازجانب اوپرداخته است. 
- صادركننده سفته اي كه درازاي صدور سفته از دارنده كاال يا خدمات دريافت داشته است. 
- صادركننده چکي كه در ازاي صدور چک از دارنده كاال يا خدمات دريافت داشته است. 

بنابراين با امکان طرح دعوي مدني پس از حصول مرورزمان پنج ساله توسط دارنده سندي 
از جانب  استفاده بالجهت كرده است فرض تضييع حق  او  به ضرر  از سند  كه شخص ديگر 
مرورزمان ماده ي 318 منتفي مي گردد. از اين رو نمي توان آن را مشابه مرورزمان مذكور در قانون 
آئين دادرسي مدني سابق كه پس از حصول آن در صورت ايراد خوانده مراجع قضايي به طور 

مطلق از شنيدن دعوي ممنوع بوده اند و در نتيجه حق اشخاص تضييع مي گرديد دانست. 

نتيجه	گيري
مواد 731 و 732 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 مرورزمان را عبارت از گذشتن مدتي 
نمي شد. چون  شنيده  دادگاه  از سوي  خوانده  ايراد  شرط  به  دعوي  آن  از  پس  كه  بود  دانسته 
مرورزمان ياد شده مانعي براي رسيدن ذي حق به حق خود ايجاد مي كرد، در سال 1361 از سوي 
شوراي نگهبان مغاير شرع اعالم شد. اين امر ممکن است اين تصور را ايجاد كند كه مرورزمان 
مذكور در ماده 318 قانون تجارت در مورد برات و سفته و چک نيز غير شرعي است. داليل ارائه 
شده در اين پژوهش نشان مي دهد كه مرورزمان ياد شده با توجه به كاركرد و ويژگي هاي تجاري 
برات و سفته و چک به عنوان اسناد تجاري در نظر گرفته شده است و قانون گذار نيز در زمان 
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وضع اين ماده دقيقًا به اين نکته توجه كرده است، لذا مرورزمان مذكور به هيچ وجه به صورت 
مانعي براي رسيدن ذي حق به حق خود عمل نمي كند. تأييدكننده اين نظر ماده 319 قانون تجارت 
است كه بالفاصله بعد از ماده 318، براي دارنده اي كه از سند به ضرر او استفاده بالجهت شده 
است حق مراجعه به استفاده كننده بالجهت پس از حصول مرورزمان پنج ساله تا مرورزمان اموال 
منقول- و در حال حاضر به صورت نامحدود- در نظر گرفته است. اين امر معنايي جز اين ندارد 
كه هدف قانون گذار از پيش بيني مرورزمان پنج ساله براي برات و سفته و چک تعيين تکليف 
آن ها در فرايند تجارت و خارج كردن آن ها به عنوان سند تجاري از عرصه تجارت بوده است و 
به هيچ وجه در پي اين نبوده است كه از نقطه نظر مدني نيز حق دارندگان اين اسناد براي احقاق 
حق را سلب كند. بنابراين مرورزمان ماده 318 را نبايد از جهت كاركرد مشابه مرورزمان ماده 731 
قانون آئين دادرسي مدني سابق و در نتيجه غير شرعي دانست. برعکس، عدم اعمال مرورزمان 

اين ماده مي تواند باعث تضييع حق اشخاصي گردد كه دين در معناي مدني آن برعهده ندارند. 
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عليرضا	قنبری	

روح قانون، مرز مشترك ميان عدالت و انصاف

-	مدرس	دانشگاه	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	گيالن(

مفهوم  دو  قرينه گی  به  اعتقاد 
شده  موجب  انصاف  و  عدالت 
است كه دارای مفهوم واحدی تلقی 
می رسد  به نظر  حالی كه  در  گردند. 
قائل  مفهوم  دو  اين  بين  مرزی  بايد 
شد. ممکن است كه تعيين اين مرز 
از ديدگاه افراد غيرحقوق دان، بيانگر 
مفهوم  همان  به  و  نباشد  فايده ای 
نزد  اما  قانع گردند،  قائل و  يکسان، 
مرز  اين  تبيين  و  تعيين  حقوق دانان 
واجد اهميت بسزايی است و آن هم 
جامعه  عدالت  و  نهايی  نفع  تحقق 
اجرای  و  وضع  نتيجه  در  شمول، 
است.  منصفانه  و  عادالنه  قوانين 

البته اين مرز مشترک بين دو مفهوم 
عدالت و انصاف، در نهايت در كليت 
قانون لحاظ می گردد. يک سوی آن، 
سوی  آن  به  بايد  كه  است  عدالت 
نهد  پا  انصاف  قلمرو  به  يعنی  مرز 
و در آن تجلی نمايد و سوی ديگر 
پذيرای  كه  بود  خواهد  انصاف  آن 
پانهادن عدالت است تا به آن متجلی 
آشکارگی  موجب  دو  اين  و  گردد 
منصفانه  و  عادالنه  قوانين  حقيقی 
می تواند  مشترک،  مرز  اين  گردند. 
پی  برای  تعبير شود.  قانون  به روح 
چيست  قانون  روح  اين كه  به  بردن 
مفاهيم  بررسی  به  ابتدا  نوشتار  اين 

)به  عامه  نزد  در  انصاف  و  عدالت 
غيرحقوق دان(  افراد  منظر  و  مفهوم 
و سپس ميان حقوق دانان و همچنين 
انصاف  و  عدالت  حقيقی  مفهوم  به 
علت  بررسی  به  آن گاه  و  پرداخته 
و  قوانين  اجرای  و  وضع  از  غايی 
تبيين مرز مشترک  به  نيز  نهايت  در 
بين اين دو يعنی روح قانون در آيينه 
آراء دانشمندان علم حقوق متقدم و 
معاصر می پردازد و در نهايت مترصد 
است، بتواند اثبات نمايد كه با لحاظ 
و رهيافت به روح قانون، عدالت و 
قوانين  اجرای  و  وضع  در  انصاف 

آشکار خواهند گرديد. 

مقدمه:

برابری	عدالت	و	انصاف	در	نزد	عامه	
در نزد عامه )به مفهوم و منظر افراد غير حقوق دان( مطابق با زبان و فهمی كه از اين دو مقوله دارند، 
اغلب مفاهيم عدالت و انصاف را يکسان می پندارند. قضاوت منصفانه را عادالنه و از ديگر سو نيز 
همين گونه تلقی می دارند. اما آيا در حقيقت نيز چنين است؟ ابتدا بايد به اين امر پرداخت كه در 
جهان ظاهر، مراد از حقيقت چيست؟ در پاسخ به نظر می رسد، حقيقت آن باشد كه ملموس است. 
هر آن چه ديده يا شنيده يا حس گردد. اما در اين ديدگاه، جايگاهی برای »دريچه فهم« نيز بايد قائل 
شد. شايد در جهان ظاهر، آن چه فهميده می شود تقريباً همان باشد كه ديده، شنيده يا حس می گردد. 
»آرتور شوپنهاور« در سرآغاز اثر خود، »جهان هم چون اراده و تصور« ميگويد: »جهان تصور من 
است. در رجوع به هر موجود زنده و شناسنده اين حقيقتی است معتبر، گرچه تنها آدمی قادر است 
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تا آن را به آگاهی متفکرانه انتزاعی درآورد. اگر در حقيقت چنين كند، بصيرت فلسفی بر او طالع 
گشته، آنگاه بر او آشکار و مسلم خواهد شد كه نه خورشيد و زمين، بلکه تنها چشمی را می شناسد 
كه خورشيد را می بيند و دستی كه زمين را لمس می كند، جهان پيرامون وی تنها به عنوان تصور آن 
جاست، به ديگر سخن، تنها با رجوع به چيزی ديگر، يعنی آن چه تصور را می سازد و آن خويشتن 

اوست.« )آتور شوپنهاور، 1389، ص 28(.
اما در عالم حقوق كه محور آن، مفاهيم اعتباری است، »به قاطعيت نمی توان گفت كه دريچه فهم 
نسبت به عدالت و انصاف به تمامی، هم چون اراده و تصور از اين دو مفهوم باشد«. علت اين تعبير 
آنست كه مفهوم عدالت و انصاف، امکان تصور ذهنی توأمان با درک خارجی ملموس را ندارند. از 
سويی بايد گفت كه اين مفاهيم اعتباری، از شاخه معقوالت ثانوی فلسفی هستند. بدان مفهوم كه 
مصداق آن منشاء آثار خارجی خواهد بود. برای نمونه با اجرای مجازات فرد محکوم به اعدام، در 
گفتار عامه آن را اجرای عدالت و منصفانه تلقی می نمايند. در حالی كه عينيت يا نماد خارجی آن، 
موجب درک حسی ملموس از عدالت و انصاف نيست. زيرا هيچ فردی با ديدن شخص معدوم 
نمی گويد: عدالت يا انصاف را ببين. بلکه آنان كه محکوميت او را تاييد می كنند می گويند: شايسته 
مجازات اعدام بود. لقب اعطايی »شايسته مجازات بودن«، فهم عامه از عدالت و انصاف است. آنانی 
هم كه مجازات اعدام برای محکوم را تاييد نمی كنند خواهند گفت شايسته مجازات اعدام نبود و 
اين همان لقب اعطايی ايشان به بی عدالتی و بی انصافی است و در هر صورت نقطه مشترک در اين 
مورد برای عدالت و انصاف، كلمه »شايستگی« است كه وجود و عدمش، موجب وجود و عدم 

تحقق عدالت خواهد گرديد. 
شوپنهاور در بخش ديگری از »جهان هم چون اراده و تصور«، به مفهوم اعتباری عدالت پرداخته 
است و بيان می دارد كه »تلقی درستی رفتار انسان ها تابعی از انگيزه آنان است، چه اين انگيزه با 
حسن نيت بوده و يا واهی باشد.« )بيان عبارت »بدون حسن نيت« از منظر صاحب انگيزه واهی، 
ممکن است تعبير درستی نباشد زيرا بر حسب اتفاق صاحب چنان انگيزه ای، خود را برخالف 
حقيقت، واجد حسن نيت می داند(. برای نمونه كسی كه به انگيزه برحق بودن كيش يا دين و مذهب 
خود، ديگری را به علت رويگردان شدن، مرتد دانسته و به تصور اجرای حکم الهی در مجازات 
ارتداد او را به قتل می رساند، از دريچه نگاه خود عدالت و انصاف را تماميت يافته و حکم الهی 
را مجری دانسته در حالی كه نزد همفکران فرد مقتول اين چنين نيست و كشتن او اقدامی ناعادالنه 
و غيرمنصفانه و عملی شيطانی تلقی می گردد. انگيزه قاتل نزد خردمندان، انگيزه ای واهی و نماد 
شر است. در اين مرحله، نفی شر با عدالت برابر خواهد بود. خير هم نفی اصل تفرد است كه در 
حقيقت رويکرد خودخواهی خواهد بود. فرد شرور، انگيزه خود را برحق دانسته و نماد خارجی 
آن يعنی ارتکاب قتل انسان ديگر را همانا عدالت )از نوع خودخوانده( فرض می نمايد. بنابراين 
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)پرسش شوپنهاور( اينست كه عادل كيست؟ در پاسخ بايد گفت، آن كس كه به اختيار، مرز منحصر 
اخالقی ميان حق و ظلم را بدون آن كه مرجع قدرت ضامن آن باشد، تاييد كرده و می پذيرد و هرگز 
در تاييد اراده شخصی خود، دست به انکار اراده ای كه در فرد ديگری متجلی گرديده نمی زند. او 
برای افزايش خوشی خود به ديگران رنجی را تحميل نمی كند، مرتکب جنايتی نمی شود و به حقوق 

و دارايی های همه كس احترام می گذارد )آرتور شوپنهاور، 1389، ص 32(. 
با اين ترتيب می توان تصور نمود كه عموم مردم از عدالت و انصاف به نحو آشکاری مفهومی 
برابر در می يابند. هر آن چه عادالنه باشد، منصفانه و هر آن چه منصفانه باشد، عادالنه تلقی می نمايند. 

مفهوم	عدالت	
عدالت دارای مفهومی نسبی است. به نمونه ای از نگرشی خاص به مفهوم عدالت در مناظره جدلی 
بين »كاليکلس« و »سقراط« در باب حق و زور )عدالت و قدرت( در »رساله گرجياس افالطون« 
توجه كنيد. كاليکلس، سقراط را به چالش بر سر اين پرسش فرا می خواند كه نشانه عدالت، سلطه 
قوی بر ضعيف و برتری پذيرفته شده اوست و عدالت بر طبق طبيعت، بر پايه تسلط قوی بر ضعيف 

استوار است و قانون و طبيعت با يکديگر در تضادند. 
سقراط، مجادله را اين گونه آغاز می كند كه »... پس از نظر تو )كاليکلس( بهترين و قوی ترين، 
يکسان هستند و اعتقاد داری كه قوانين بيش ترين تعداد مردمان، قوی ترين قوانين است و قوی ترين، 
بهترين است و الجرم قوانين آن ها بر طبق قوانين طبيعت، قوانين خوب است زيرا قوی ترين قوانين 

است؟«
كاليکلس اين نتيجه گيری را تاييد می نمايد در حالی كه با آخرين پرسش سقراط، تمامی ايده 
قانون و  نهايی می گويد: »كاليکلس، تو  نتيجه گيری  كاليکلس به يک باره فرو می ريزد. سقراط در 
طبيعت را در تضاد با يکديگر اعالم كردی و حال آن كه حاليه خود می پذيری كه قويترين افراد كه 
به لحاظ طبيعت جسمانی، قانونی را وضع كنند به همان لحاظ چنان قانونی، بهترين و قوی ترين 

قانون خواهد بود.«
در نهايت استنتاج سقراط از اين مجادله اينست: »بايد به دقت به اين واقعيت اساسی توجه 
داشت كه بهتر است انسان بی عدالتی را تحمل كند تا مرتکب بی عدالتی شود.« )فيليپ مالوری، 

1388، ص 28(.
»بلز پاسکال« در لزوم احترام به قوانين بر پايه ديالکتيک چنين بيان می دارد كه عدالت آن چيزی 
است كه برقرار شده است، بدين ترتيب تمام قوانين استقرار يافته ما، بی آن كه مورد بررسی قرار 

گيرند لزوماً عادالنه محسوب می شوند، چون استقرار يافته اند. 
اين متن بسيار مشهور از »بلز پاسکال« نيز مبانی عدالت را بر پايه زور استوار می دارد:
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»عادالنه است از آن چه عادالنه است پيروی شود، ضرورت دارد از آن چه قوی تر است اطاعت 
شود. عدالت، بی زور ناتوان است. زور، بی عدالت ستم گری است. عدالت بی زور مورد مخالفت 
قرار می گيرد، زيرا بدكاران هميشه وجود دارند. زور بی عدالت مورد اتهام قرار می گيرد. بنابراين 
زور و عدل را بايد در كنار هم قرار داد و بدين منظور ترتيبی داد كه آن چه عادالنه است قوی و 
آن چه قوی است عادالنه باشد. عدالت محل بحث و بگو مگو است، زور جای بحث و گفتگو 
باقی نمی گذارد و مورد قبول همگان است. به عدل نتوانستند زور بدهند به دليل اين كه زور، عدل 
را نفی می كند و می گويد كه عدل، عادل نيست و می گويد كه خود عادل است. بدين ترتيب چون 
نتوانستند كاری كنند كه عادل زورمند باشد، كوشش كردند تا زورمند عادل شود.« )فيليپ مالوری، 

1388، ص 121(.
بر پايه اين ديدگاه، توزيع عادالنه قدرت به عنوان ركن اساسی دموكراسی، عدالت تلقی می گردد. 
»افالطون« در كتاب »جمهور« به تفصيل از عدالت سخن می گويد. به نظر او عدالت آرمانی، 
آنست كه خردمندان و حکيمان بر موضع خود در حکومت قرار گيرند و به جای زر و زور، خرد 

بر جامعه حکومت داشته باشد )ناصر كاتوزيان، 1379، ص 122(.
در برهه بعدی از تاريخ كه انديشه بشری در باب عدالت، تکوين مناسب تری يافته و رويکرد 
آن از زورمداری )قدرت( به زرمداری )ثروت( ترقی می كند نيز، همين عقيده مشابه را درست يا 
نادرست به »نيچه« نسبت می دهند كه ضعفا از نظر منافع خود، صفاتی را ناپسند و صفات ديگر را 
پسنديده می شمارند. ضعفا، تقلب و نادرستی را بی شرمی می دانند. مقصودشان از تقلب و نادرستی 
اين است كه كسی بخواهد بيش تر از همسايگان خود مال و منال داشته باشد زيرا چون از عجز و 
ناتوانی خويش خبر دارند فقط به مساوات و برابری قناعت می ورزند....... ولی اگر مردی باشد كه 
به قدر كافی نيرومند باشد )»مرد برتر« نيچه را در نظر بياوريد( تمام اين قيود را به هم خواهد زد...... 
برای خوب زندگی كردن بايد به اميال و شهوات خود مجال داد تا به باالترين حد خود برسند و 
چون به حد اعالی خود رسيدند بايد با هوش و درايت و دليری تمام بر آن ها مسلط شد و تمام 
آن ها را اقناع كرد. ولی چون بيش تر مردم نمی توانند به اين درجه برسند، ناچار چنين شخصی را 
سرزنش و توبيخ می كنند زيرا می خواهند ناتوانی خود را پنهان دارند و از اين جهت خروج از حد 
اعتدال را ناپسند می شمارند...... آن ها فقط از اين جهت خصال نيکو و عدالت را می ستايند كه خود 

ناتوان و درمانده اند )ويل دورانت، 1357، ص 34(.
بر پايه چنين نگرشی، توزيع عادالنه ثروت، اساس عدالت است. عدالتی كه پايه عقايد سوسياليسم 

گرديد. 
»هربرت اسپنسر« جلوه ديگری از مفهوم عدالت را بيان می كند. اين بار ثروت و قدرت )زر و 
زور(، »مبانی مشترک عدالت« قرار می گيرند. در جوامع اندک مترقی پس از بشر نخستين، دولت ها 



200

دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالتسال ششم . شماره یازدهم و دوازدهم. بهار و تابستان- پاییز و زمستان 1393

به عنوان هيئت حاكمه بر اريکه ثروت )زر( و قدرت )زور( تکيه می زدند. اينان صاحبان قدرت و 
ثروت بودند. به بيان اسپنسر در چنين جوامعی عدالت در محدوديت آزادی دولت به صرف نظارت 
بر فرد تجلی می يابد. وی اصل عدالت را مقتضی مالکيت اشتراكی اراضی می داند )ويل دورانت، 

1357، ص 512(.
در عصر حاضر توزيع عادالنه قدرت و ثروت به تنهايی معيار عدالت به شمار نمی رود. »نظريه 
زائد بودن عدالت« نيز در اين ميان مزيد بر علت گشته است. اين نظريه )اصل( عدالت را فضيلتی 
زائد بر ساير فضائل ديگر )انسانی( نمی داند بلکه عين فضائل اخالقی می داند در حالی كه )مفهوم( 
عدالت را زائد دانسته و همه حقوق و ارزش ها را متوقف بر عدالت می داند. تحريم دروغ، تکليف به 
خدمت، لزوم عدم خيانت، مقيد بودن به صله رحم و...... جملگی فضائلی است كه روی هم می شود 
عدالت. پس اگر كسی يکی از فضائل اخالقی را رعايت نکند، از عدالت خارج می شود )عبدالکريم 

سروش، 1387، ص 595(.
حد عدالت را به سادگی نمی توان معين ساخت. در مفهوم كلی عدالت، گفتگوی مهمی وجود 
ندارد ولی همين كه بخواهند از اين مفهوم كلی، قواعد جزيی بسازند و آن را با وقايع خارجی منطبق 
سازند، اختالف سليقه ها شروع می شود. دليل اصلی اين اختالف ها تعارض دو چهره عمومی و 
خاص عدالت است و همين امر سبب می شود كه دادرس گاه به قانون متوسل شود و گاه به انصاف. 
در چگونگی تناسب بين عدالت و انصاف اختالف شده است كه آيا ثروت بايد به تساوی بين همه 
تقسيم شود يا به نسبت نياز يا سرانجام به نسبت ارزش و مقدار كاری كه انجام می دهند. اما مفهوم 
برابری به عنوان جوهر و اساس عدالت در همه اين اختالف سليقه ها حفظ می شود )ناصر كاتوزيان، 

1379، ص 230(.
برای عدالت دو قسم ارائه گرديده است. »عدالت صوری و عدالت ماهوی«. عدالت صوری به 
معنی برابری است. اما عدالت ماهوی به مضمون و محتوای قاعده حقوقی نيز توجه دارد و برابر 
داشتن عدالت صوری را كافی نمی داند و بلکه كيفيت نيز مطرح است و سزاوار بودن نيز شرط 
اجرای عدالت به شمار می آيد. نياز به برابری، نياز به عدالت است زيرا تساوی و تعادل در ذات و 
جوهر عدالت وجود دارد كه به عدالت صوری تعبير می شود و تامين برابری مردم در مقابل قانون 
يکی از چهره های آشکار آن است. اما مردم از جهت نياز و نفعی كه به جامعه می رسانند و ميزان كار 
مفيدی كه انجام می دهند برابر نيستند. بدين ترتيب عدالت ماهوی چهره می نمايد و فرمان می دهد 

كه حق هركس را چنان كه سزاوار است بايد داد )ناصر كاتوزيان، 1379، ص 243(.
»جان رالز« در جستاری تحت عنوان »عدالت به عنوان انصاف« در اثر مشهور خود تحت عنوان 
»نظريه درباره عدالت« در اين باره معتقد است كه عدالت هم فضيلت نهادهای اجتماعی )شيوه های 
عمل( و هم فضيلت افعال خاص يا فضيلت اشخاص است. عدالت را نبايد تصوری حاكی از جميع 
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صفات يک جامعه خوب انگاشت، عدالت فقط يک جزء از اين تصور و مفهوم است. عدالت در 
معنای متعارف آن، در اصل عبارت است از حذف امتيازات بی وجه و ايجاد تعادلی واقعی در ميان 
خواسته های متعارض انسان ها، در ساختار يک نهاد اجتماعی. مفهومی مركب از سه جزء »آزادی، 
برابری و پاداش برای خدماتی كه در جهت خير همگان است« اصول بيان گر عدالت هستند. اصل 

اول، فقط در صورتی صادق است كه ساير امور يکسان باشند. 
از سويی عدالت فقط آزادی برابر نيست زيرا اگر امکان آزادی بيش تر بدون حدوث ضرر و يا 
حصول تعارض فراهم باشد، ممکن است محدود نمودن آن نامعقول به نظر برسد. لذا محدود نمودن 
حقوق، وجهی ندارد مگر اين كه اعمال حقوق به ناسازگاری بيانجامد يا از كارايی نهاد اجتماعی كه 
حقوق را مشخص می سازد بکاهد. اصل دوم مشخص می سازد كه چه نوع نابرابری هايی رواست و 
تعيين می كند كه چگونه شاهد و قرينه ای را كه اصل اول به ميان می آورد می توان به كناری نهاد. اين 
اصل نابرابری را در توزيع قدرت و ثروت به عنوان فرصت هايی كه يک نهاد اجتماعی در اختيار آنان 
می گذارد، می داند و نه تفاوت در مناصب به عنوان حيثيت اجتماعی و يا تفاوت در شمول ثروت. 
به مفهوم ديگر، نابرابری در توزيع فرصت هايی است كه انسان ها می كوشند تا آن را به دست بياورند 
يا از آن بپرهيزند. شهروندان يک كشور به وجود مناصب حکومتی متفاوت از قبيل رئيس جمهور 
يا سناتور و.... كه هر يک حقوق و تکاليف خاص خود را دارند معترض نيستند اما به نابرابری در 
دستيابی به فرصت كسب مناصب دولتی و حکومتی، واكنش اعتراضی نشان خواهند داد. در زمينه 
توزيع ثروت ممکن است از الگويی كه يک نهاد اجتماعی برای افتخارات و پاداش ها پديد آورده 
اظهار نارضايی كنند در حالی كه ممکن است نسبت به نابرابری برخورداری مشروع از آن افتخارات 
و پاداش ها چنين حسی نداشته باشند. آدمی در هر منصب يا مقامی كه يک نهاد اجتماعی مشخص 
ساخته است، بايد وقتی آن نهاد را نهادی فعال و موفق می بيند، ميان ترجيح وضع و حال و آتيه خود 
را كه قرين نابرابری ستبر هر وضع و حال و آتيه ديگری كه درون آن نهاد، بدون نابرابری حاصل 

می آمد، ترجيحی معقول بيابد )جان رالز، 1393، ص 134(.
به ديگر سخن، مقصود »جان رالز« از عدالت آنست كه در فرض نابرابری توزيع جايگاه های 
قدرت سياسی يا اجتماعی و ثروت اقتصادی، همه اشخاص همچنان كه از برابری سود می برند 
بايد از نابرابری نيز سود ببرند و اين امر تبديل به يک حس فردی و اجتماعی شود. اين نابرابری 
در توزيع جايگاههای اجتماعی و ثروت اقتصادی مذموم است اما در كسب جايگاههای سياسی و 
اجتماعی و ثروت اقتصادی كه صرفاً متکی بر تالش فردی و يا جمعی باشد می تواند شايسته باشد. 
هدف رالز از اراية تئوری عدالت، تعريف و دفاع از يک مفهوم خاص عدالت اجتماعی و بنای يک 
مفهوم اخالقی عملی و نظام مند از عدالت از ديدگاهی ليبرال است. به عقيده رالز هدف اصلی و 
غايی نهادهای اجتماعی رسيدن به عدالت است. عدالت بر بسياری از ارزش ها چون خوشبختی 



202

دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالتسال ششم . شماره یازدهم و دوازدهم. بهار و تابستان- پاییز و زمستان 1393

و آزادی مقدم است. عدالت چارچوبی است كه افراد مختلف در آن فرصت پی گرفتن آرزوها و 
ارزش های مورد نظر خود را پيدا می كنند. بايد گفت نظرية رالز از آراء افرادی چون »جان الک« و 
»امانوئل كانت« متأثر است. محورهای اصلی »نظريه عدالت رالز« بر اين قرار است كه منابع طبيعی 
محدودند و انسان ها با توجه به ويژگی های خود يعنی خودپسندی و حسادت بر سر تقسيم و 

بهره مندی از اين منابع دچار نزاع و درگيری خواهند شد. 
برای برون رفت از اين مشکالت بايد به اصول عدالت متوسل شد؛ به شرط آن كه انسان های 
طراح، اصول عدالت را در جايگاه نخستين فرض نمايند. در اين موقعيت انسان ها در پشت پرده ای 
از جهل قرار دارند. رالز تصويری از انسان هايی ارايه می نمايد كه هم اكنون بر زمين فرود آمده اند 
و تصميم به زندگی دارند. وی در اين تمثيل، به هيچ عنوان تفاوت های نژادی، فرهنگی و قومی را 
در نظر نمی گيرد و معتقد است اين ها همه انسان هايی هستند كه از شعور و فهم متوسط و عادی 
برخوردارند و در جهل با هم برابرند. رالز ادعا می كند اين انسان ها برای آن كه در كنار هم زندگی 
خوبی داشته باشند، قراردادهايی وضع می كنند كه ناگزير منصفانه است و همين جاست كه »نظرية 
عدالت رالز با مفهوم »انصاف« گره می خورد. رالز معتقد است، اين نکته كه در جايگاه نخستين 
هيچ كس نمی داند چه خواهد شد، همه را بدان سمت سوق می دهد كه علی رغم آن كه در پی منافع 
شخصی خود هستند، تصميم های خود را مبتنی بر انصاف بگيرند، چون نمی دانند كه در آينده چه 
اتفاقی خواهد افتاد. نگاه رالز به »جايگاه نخستين« را با »نظرية غفلت« موجود در سنت های عرفانی 
می توان مقايسه نمود. »نظرية غفلت« تأكيد دارد كه اساس اين عالم بر غفلت و جهل است و اگر اين 
پرده جهل فرو ريزد، اساس روابط فردی و اجتماعی ما تغيير خواهد كرد. يقيناً نسبت های نزديکی 
ميان اين دو وجود دارد. با وجود اين، بايد در نظر داشت كه اگر »نظرية غفلت« يک طرح كالن و 
برای كل هستی است، نظريه »پردة جهل« محدود و مقيد به وضع انسانی و تدوين اصول عدالت 

است و نسبتی ذاتی ميان »نظرية غفلت« و »نظرية پرده جهل« برقرار نيست. 
منصرف از گستردگی نگرشها در باب عدالت، كوتاه سخن به نظر می رسد كه برای دريافت 
مفهوم حقيقی عدالت بايد به بازتاب ملموس وجدان جامعه از نگاه روانشناختی نيز نگريست. برای 
درک بهتر گستردگی و شايستگی مفهوم عدالت در ماهيت وجودی آن از ديدگاه روان شناختی، 
شايد بهتر باشد آن را به يک حس خوب تشبيه نمود. برای مثال حس مطلوبی كه از بوييدن گلی 
خوشبو حاصل می گردد. حس درونی دلپذيری كه با تغيير جايگاه زمان و مکان هيچ تغييری در آن 
حس دلپذير ايجاد نخواهد گرديد. اين حس شيرين برای فرد آزاد و آن كه در بند باشد يکسان است. 
تفاوت در جنسيت بشر را نمی شناسد. به رنگ پوست و تغيير زبان نمی نگرد. اساساً بين اديان و 
مذاهب تفاوت قائل نيست. به نگرش ذاتی و بيرونی افراد نيز متوجه نبوده و همه افراد بشر از آن 
سرخوش خواهند گرديد. نقص جسمانی و سالمت انسانی تاثيری در نفی اين سرخوشی نخواهد 
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داشت. اين سرخوشی ناظر به همه حواس پنج گانه بشری است. آن كه بويا نيست از ديدنش و آن كه 
بينا نيست از بويش آن و آن كه هر دو حس را فاقد باشد از شنيدن سرخوشی ديگران به آن حس 
خوب دست می يابد. اگرچه لمس حقيقی عدالت همواره با چنين حس تمثيلی ممکن نيست و يک 
بينش آرمانی محسوب می گردد، اما درک معنای حقيقی عدالت جز اين نيست و هر آن چه غير از 
اين باشد برخواسته از خودخواهی بشر خواهد بود. اگر اكثريت افراد جامعه از وضع و اجرای قانون 
حس دلپذيری بيابند، آن را خواهند پذيرفت و در غير اين صورت به روش های مختلف ناخشنودی 

خود را ابراز خواهند داشت. 
به مرگ،  از آن كه محکوم  به مرگ را تصور كنيد. صرفنظر  نزد خود، مجازات يک محکوم 
حسب قانون و حکم دادگاه مستحق چنان مجازاتی بوده يا خير، آيا اجرای آن برای ما به عنوان فرد 
ناظر، موجب حس دلپذيری خواهد بود؟ پاسخ اين پرسش را می توان در حاالت گوناگون از نحوه 
مجازات يک محکوم به مرگ لحاظ نمود. با يک درجه تخفيف به حبس ابد، يا با تحقق كيفيات 
مخففه به ده سال حبس و كمتر و يا با رضايت شاكی به آزادی و رهايی از مجازات! در همه نتايج، 

چه اعدام شود يا رهايی بايد، قضاوت نهايی و ميزان رضايت مندی با اكثريت جامعه خواهد بود. 
شايد يکی از دالئل اصلی لغو مجازات اعدام در برخی نظام های حقوقی و قضايی شناخته شده 
جهان همانند نظام حقوقی اياالت متحده آمريکا كه تلفيقی متاثر از حقوق »رومی ژرمنی« )نظام 
حقوق نوشته( و حقوق »كامن ال« )نظام حقوق عرفی( است و يا نظام های حقوقی و قضايی بسياری 
از كشورهای اروپايی متاثر كه از نظام حقوق عرفی هستند مانند انگلستان و استراليا و يا نظام حقوق 
رومی ژرمنی مانند فرانسه و بلژيک، همين قضاوت عمومی نسبت به درجات تاثيرگذاری مثبت و منفی 
صدور و اجرای مجازات اعدام از دريچه نگاه كليت افراد انسانی جامعه باشد. در قانون گذاری، در 
دادرسی، در صدور حکم و در نهايت در اجرای آن، قضاوت نهايی با جامعه است. اين قضاوت نهايی 
كه مفهومی فراتر از عدالت دارد، می تواند در بردارنده عدالت منصفانه و يا غير منصفانه باشد. همان گونه 
كه حکم صادره از سوی دادرس چنان چه با خرد جمعی و الگوهای منطقی همراه باشد عادالنه و 
منصفانه و خالف آن غيرعادالنه و غيرمنصفانه تلقی می گردد، اين قضاوت نهايی جامعه انسانی نيز اگر 
برخواسته از خرد جمعی و منطبق با الگوهای منطقی باشد منصفانه و عادالنه و خالف آن غيرمنصفانه 
و غيرعادالنه تلقی خواهد گرديد. قضاوت نهايی كليت افراد انسانی جامعه، انصاف را تبيين می كند. 
نظام حقوقی كامن ال )حقوق عرفی( كه به نظام حقوقی مبتنی بر »قاعده انصاف« نيز شهرت يافته، 
صدها سال تمامی تالش خود را مصروف آن قرار داده است كه نزديک ترين داوری قضايی به انصاف 
را از ميان هزاران رای صادره از سوی دادرسان محاكم، برای دعاوی مختلف مبنای حل اختالف قرار 
دهد. در آثار نويسندگان حقوقی نظام كامن ال، فراوان به آراء صادره از سوی دادرسان در صدها سال 
گذشته استناد می گردد كه مبنای حل اختالفات فی مابين مردمان ساكن در سرزمين بريتانيا و حوزه 
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امپراطوری آن )كشورهای مشترک منافع انگلستان( قرار گرفته است. قدمت برخی از آراء مورد استناد 
به قرن چهاردهم ميالدی يعنی بيش از هفتصد سال گذشته باز می گردد. قواعد حقوقی فراوانی از ميان 
هزاران آراء قضايی استخراج و مبنای دانش حقوق در سيستم كامن ال قرار گرفته است. برخی آراء 
مورد استناد حتی قدمتی نهصد ساله نيز دارند و ليکن از آن چنان مبانی منطقی و حقوقی استوار مبتنی بر 
انصاف برخوردارند كه هنوز هم لطافت و متانت خود را حفظ كرده و موجب حل و فصل دعاوی در 
عصر حاضر می گردند. قواعدی همانند »عوضين قراردادی«، »نسبيت قراردادی«، »قاعده سابقه« )صدور 

 .)Monahan، Geoff، 2001( و مانند آن )رأی جديد بر اساس سابقه رأی موجود

مفهوم	انصاف	از	دريچه	عدالت	
به نظر می رسد درباره انصاف، قديمي ترين تعريف از ارسطو، فيلسوف يونانی باشد. »ارسطو« در 
فصل چهاردهم كتاب »پنج اخالق« چنين بيان می دارد: »انصاف عبارت از اصالح يک قاعده است 

كه به مناسبت ماهيت انتزاعي خود ناقص مي باشد.«
»دائره المعارف بريتانيکا« جلد 8 چاپ سال 1948 در صفحه 675، انصاف را از ديدگاه حقوق 
عرفی )كامن ال( چنين شرح مي دهد: »عبارت انصاف دو معني دارد: يکي تخصصي و ديگري 
عاميانه. وقتي حقوق دانان راجع به انصاف صحبت ميکنند، فقط آن قسمت از حقوق انگلستان مورد 
نظرشان است كه نه مستخرج از عرف است و نه مستخرج از قوانين مصوب پارلمان. بلکه ناشي 
از آراء محکمه قديمي چانسري است. از طرف ديگر وقتي مرد كوچه راجع به انصاف صحبت 
مي كند به عدالت ايده آلي ميانديشد كه به وسيله حقوق بوجود نيامده بلکه حتي ممکن است مغاير 

با آن باشد« 
»دائره المعارف الروس بزرگ«، جلد چهارم، انصاف را چنين معرفي مي كند: »كلمه ای التين 
كه مشتق از Aequs به معناي مساوي است. قاعده اي كه به همه سهم مساوي مي دهد و حقوق 
همه را رعايت مي كند. مفهوم يک »عدالت طبيعي« كه از حقوق مجري الهام نمي گيرد و باالخره 
»دائره المعارف آمريکانا« جلد دهم درباره انصاف می گويد: »انصاف در حقوق، سيستمي از آئين و 

قواعد است كه به وسيله آن مرجع قضائي بدون محدوديت دادرسي مي كند.«
در بيان تفاوت بين عدالت و انصاف، عدالت از جهتی، مفهومی نوعی دارد و با انصاف كه 
احساسی از چهره لطيف تر عدالت در موارد خاص است تفاوت می كند. نظری بر آنست كه رجوع 
به انصاف زمانی مورد پيدا می كند كه اجرای قاعده ای عادالنه در فرضی خاص نتايج نامطلوب به 
بار می آورد و وجدان اخالقی تمايل به اصالح آن پيدا می كند. چنان كه ارسطو نيز انصاف را عدالتی 
برتر از عدالت قانونی توصيف می كرد و ژنی نيز آن را احساسی غريزی می نامد كه راه حل بهتری 

را از عقل متعارف القاء می كند )ناصر كاتوزيان، 1379، ص 229(.
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»ديويد هيوم« معتقد است كه »اين عقل نيست كه معيار اخالقی را معين و تحميل می كند، 
احساس ماست.« گاه اجرای قانون و قواعد عادالنه و مجردی كه انديشيده ايم )مانند كيفر جرم( در 
مورد خاص، وجدان عدالت خواه را قانع و راضی نمی كند و ناچار به انصاف روی می آوريم تا تمام 
حقيقت موجود و ويژگی های آن را نيز به حساب آوريم و از تعارض ارزش ها بکاهيم. در واقع 
انصاف، عصای عدالت است تا به حركت مستقيم آن كمک كند و تکيه گاه آن به هنگام خطر سقوط 

باشد )ناصر كاتوزيان، 1379، ص 231(.
»سن توماس داكن« می گويد: »آيا قضاوت بايد هميشه بر پايه قوانين نوشته شده باشد يا نه؟ به 
نظر می رسد كه ضرورتی ندارد قضاوت هميشه بر پايه قوانين نوشته شده باشد. در واقع، هميشه 

بايد از صدور حکمی غيرعادالنه اجتناب شود.« )فيليپ مالوری، 1388، ص 64(. 
 بر پايه اين نظر بايد گفت، عدالت حقيقی و منصفانه آنست كه افراد جامعه را نسبت به قانونی 
كه وضع گرديده و دادرسی كه صورت می پذيرد و حکمی كه صادر و اجرا می شود خشنود نمايد. 
حضور هيئت منصفه در دادرسی هايی كه بخشی از آن ها مبتنی بر قضاوت افکار عمومی است، می تواند 
برای ايفای همين نقش باشد. بديهی است در اين بابت منظور، خشنودی بيش ترين افراد يک جامعه 
بشری با درجات متعارف از خرد ورزی است. اما اگرچه هر انسان متمدن در برابر حوادث اجتماعی 
در خود احساس عدالت می كند و نيز درست است كه گاه داوری های خصوصی و پراكنده چنان به 
هم شبيه است كه از مجموع آن ها می توان قواعد نوعی استخراج كرد، ولی نبايد افکار عمومی را ميزان 
تشخيص عدل و ظلم قرار داد. ذهن ساده عرف، قادر به تحليل تمام مسائل اجتماعی نيست و گاه 
گرفتار احساساتی می شود كه از عقل به دور است. ذهن كسانی كه در امور اجتماعی بينش و تجربه 
كافی اندوخته باشند، قادر به تشخيص عدالت هستند. عدالتی كه در جامعه ناپاكان و هرزگان محترم 
است، با آن چه در جمع پرهيزكاران و دور انديشان عدالت ناميده می شود يکسان نيست. بنابراين در 
تشخيص عدالت، مالک داوری عمومی نيست، بايد از مجموع عقايد علمای اجتماعی و رويه های 

قضايی آن ها در هر دوره استخراج كرد )ناصر كاتوزيان، 1379، ص 234(.
هدف حقوق نيز در درجه نخست ايجاد نظم اجتماعی است. فنون قانون گذاری نيز گاه قواعدی 
را اقتضاء می كند كه عدالت در آن باره حکمی ندارد. عدالت ايجاب می كند كه همه در برابر قانون 
مساوی باشند و بر تمام موارد مشابه يک قاعده حکومت كند، ولی خود قاعده را نمی توان نتيجه 
اجرای عدالت يا مخالف آن شمرد. گاه اجرای قانون با عدالت سازگار نيست ولی قانون احکام خود 
را بر مبنای مصالح و مفاسد نوعی معين می كند. گاه حفظ نظم، قاعده ای را ايجاب می كند كه مخالف 

عدالت است. مانند مرورزمان اقامه دعاوی. )ناصر كاتوزيان، 1379، ص 238( 
اما آيا قاعده حقوقی مرورزمان، می تواند عادالنه فرض شود؟ اگر عادالنه باشد، آيا منصفانه هم 

هست؟ 
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و  غيرعادالنه  را  باشد  طبيعی  حقوق  خالف  مقررات  حاوی  كه  قانونی  داكن،  توماس  سن 
غيرالزام آور می داند. او معتقد است، قوانينی كه در ذات خود غيرعادالنه باشد، هميشه يا بيش تر 
اوقات، خالف حقوق طبيعی است و بنابراين نبايد طبق قانون قضاوت كرد، بلکه بايد در جستجوی 
انصاف بر طبق نظر قانون گذار بود. شايد منظور توماس داكن اين باشد كه قضاوت بايد بر پايه قانون 
نوشته شده باشد، جز در مواردی كه اين قانون خالف حقوق طبيعی باشد. اما ديدگاه سن توماس 

داكن در اين باره مقداری مبهم است )فيليپ مالوری، 1388، ص 67(.
در باب اين كه آيا انصاف هم يک فضيلت است يا نه و همچنين اين كه آيا انصاف جزيی از 
عدالت است يا نه؟ سن توماس داكن، انصاف را مخالف مفهوم محض عدالت نمی داند و بلکه 
مخالف عدالتی می داند كه قانون آن را تعيين كرده است. انصاف را با الزامات قانون نيز مخالف 
نمی داند زيرا معتقد است اين الزامات با هدف قانون منطبق است. ارسطو می گويد انصاف جزيی 
از عدالت نيست زيرا عدالت يا خصوصی و يا قانونی است. انصاف جزء عدالت خصوصی نيست، 
زيرا در برگيرنده تمام فضيلت ها از جمله عدالت قانونی است. انصاف جزء عدالت قانونی هم 
نيست، برای آن كه از قانون پيروی نمی كند. پس انصاف جزيی از عدالت نيست چون يک فضيلت 
اصلی نمی تواند جزيی از فضيلتی پايين تر باشد. اما انصاف بنابر نام يونانی آن فضيلتی مهم تر از 
عدالت است و بنابراين نمی تواند جزيی از عدالت باشد. سن توماس داكن در مقابل اين نظر، انصاف 
را به معنای درست آن منطبق با عدالت قانونی می داند. اگر عدالت قانونی پيروی كردن از لفظ و 
روح قانون باشد، جزيی اساسی از عدالت است و اگر فقط پيروی كردن از مر قانون باشد، جزيی از 
عدالت قانونی نيست و بلکه جزيی از عدالت به مفهوم عام آنست )فيليپ مالوری، 1388، ص 66(. 
»آلبرت دوالپرادل« تمايز ميان عدالت و انصاف را چنين معرفي می كند: »عدالت احساس شخص 
نسبت به شاكيان در اغلب موارد است درحالي كه انصاف راه حلي است كه در مورد معيني از نظر 
وجداني كامال رضايت بخش به نظر مي رسد. عدالت چيزي ست كه از آن چه بايد بشود و در يک 
قاعده كلي تنظيم شده احساس ما را راضي مي كند و اجراي آن داراي نتايجي است كه به نظر ما در 
بسياري از موارد مثال 99 مورد مطلقات وجدان ما را راضي مي كند در صدمين مورد با احساسات 
عمومي وفق ندهد در اين صدمين مورد، از قاعده خارج مي شوند و ديگر طبق عدالت تصميم گرفته 

نمي شود بلکه طبق انصاف اتخاذ تصميم به عمل مي آيد.« )آلبرت دو ال پرادل، 1933، ص 8 و 9(.
انصاف در اخالق فردی در حقيقت نفی خودپسندی است در انصاف قضايی نيز همين گونه 
است. دادرس كه به دادرسی در باب دعوی ميان دو تن می پردازد، از آن جايی كه بايد آگاه به قوانين 
و دانش حقوق و مهارت های دادرسی باشد، جزء خردمندان جامعه محسوب می گردد كه به اين 
مقام برگزيده شده است. او می تواند در دادرسی خود فقط به اجرای محض قانون بپردازد كه حتی 
اگر در نظر ديگران غيرعادالنه بوده باشد، چون موافق ظاهر قانون است از ديدگاه مراجع انتظامی، 
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ايرادی بر او وارد نخواهد بود و مورد عتاب نيز قرار نخواهد گرفت. اما بايد ديد چنين رايی در نزد 
جامعه نيز منصفانه هست؟ بايد ديد دادرس اگر خود را در جايگاه هر يک از حاكم و محکوم قرار 
دهد، صدور چنين رايی را در حق خود منصفانه می بيند؟ اين »خود جايگزينی« در مقام اصحاب 

دعوی می تواند موجب رضايت وجدانی وی را نيز فراهم نمايد. 
در اين باب »موالنا جالل الدين رومی« در دفتر ششم از مثنوی داستانی دارد بدين مضمون: 
»آن چه بر نفس خود نمی پسندی بر ديگران مپسند«. بيماری مشرف به مرگ نزد طبيبی شتافت. 
طبيب نبض او را گرفت و او را معاينه كرد و دريافت كه درمان پذير نيست و فوت او حتمی است. 
لذا برای وی نسخه نپيچيد و به وی پيشنهاد نمود كه زين پس آزادی، هركار كه خواهی بکن و 
هرچه خواهی بخور. بيمار از اين اذن آزادی بی حد و حصر دلشاد گشت. در راه صوفيی ديد بر لب 
جوی بنشسته و سر به زير، مشغول شستشوی خرقه خويش است. گفت پس حال كه طبيب فرموده 
به اميال خويش اقتدا ء نمايم، چگونه خود را منع كنم؟ بسا كه لطمه ای به سالمت خويش برسانم. 
لذا پيش رفته و پس گردنی محکمی از قفا بر گردن صوفی نواخت. صوفی نگاهی بر او انداخت و 
ديد مردی است نحيف و مردنی، اگر قصاص كند خون او بر گردنش خواهد افتاد. او را نزد قاضی 
برد و داستان را شرح داد. قاضی نيز ديد مرد مردنی است و طاقت قصاص ندارد. رو به صوفی گفت 
درباره او حکمی نمی دهم، در هميان چه داری؟ صوفی گفت شش درهم. قاضی گفت شفقت بر 
خلق ايجاب می نمايد كه سه درهمش را خود برداری و سه درهم ديگر را به اين مريض بدهی تا 
چيزی بخرد و بخورد و حالش به شود و بعد از اين ماجرای قصاص و تالفی را رها كن. بيمار هم 

در گوشه ای نشسته و اينان را می نگريست كه ناگاه:
از قفای صوفی آن بود خوب تر بر قفای قاضی افتادش نظر   

كه بهای سيلی ام ارزان شده است از برای سيلی اش بگشاد دست   
برخاست و پس گردنی محکمی از قفا بر گردن قاضی نواخت و گفت: آقا! اين پس گردنی ها 
خيلی پر بركت است بر صوفی نواختم، سه درهم نصيبم گشت، دومی را هم بر تو نواختم، شش 
درهم مرحمت فرما تا مرخص شوم. قاضی تازه حقيقت را دريافت و خواست او را سياست كند. 

صوفی اينجا دست قاضی را گرفت و گفت:
چون پسندی بر برادر ای امين آنچ نپسندی به خود ای شيخ دين   

هم در آن چه عاقبت خود افکنی  اين ندانی كه پی من چه كنی   
حال اگر فرض شود كه دادرس ما در داستان مولوی بر اساس قانون زمان خويش، چنان رايی 
صادر كرده باشد، رای او با ظاهر قانون موافق بوده اما با انصاف منطبق نبود. زيرا مولوی، دادرس 
را بر اساس »خود جايگزينی« بر جای يکی از اصحاب دعوی نشاند تا طعم تلخ صدور حکمی كه 
صرفاً منطبق بر منطق دادرسی و اجرای محض قانون بوده، بچشد و دريابد كه »آن چه بر نفس خود 
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نمی پسندی بر ديگران مپسند.« )عبدالکريم سروش، 1384، ص 228( 
واضح است كه منظور عدول قاضی از منطق قانون و خروج از چارچوب مقرر قانونی نيست. 

در اين باره، پای بحث تازه ای گشوده می شود. »نسبت عدالت و قانون«. 

	نسبت	عدالت	و	قانون	
قانون فرزند جامعه است. قانون از جنس منع و نهی است و آدمی را از زياده روی و عمل به دلخواه 
خود باز می دارد. اگر آدمی به خود وانهاده شود كه به دلخواه خود عمل كند، نظم و امنيت از جامعه 
رخت برخواهد بست. حتی قانون طبيعت نيز برای ايفای همين نقش به دست پروردگار عالم وضع 
گرديده است. اين كه در طبيعت تا كجا می توان پيش روی نمود. اگر رعايت بهداشت فردی نشود، 
بيماری عارض خواهد گرديد و اين نتيجه جز در موارد نادر هميشه رخ خواهد داد. قانون آن حريم 
و چارچوب را به دست می دهد. بديهی است كه قانون پاره ای از آزادی های فردی و اجتماعی را 
محدود خواهد كرد. اما نکته اينست كه قانون بايد عادالنه باشد. عادالنه بودن قانون ناظر بر واضع 
قانون است. كسی كه قانون را وضع می كند بايد خود عادل باشد تا بتواند قانون عادالنه وضع كند. اما 
كدام انسان است كه عادل مطلق باشد؟ از جمله الطاف الهی كه نمود عدالت مطلق اوست فرستادن 
حجت است. حجت حق، واسطه وصول قانون الهی به آدميان است. پيامبران از يک سو قوانين الهی 
را به ما می رسانند و از سوی ديگر، حجت خداوند بر مردم تمام می شود. خداوند در قرآن كريم 
می فرمايد »لئال يکون للناس علی الل حجه من بعد الرسول« ما پيغمبران را برای مردم فرستاديم تا 
مردم حجتی بر خدا نداشته باشند. يعنی نتوانند جواب خدا را بدهند و اگر خداوند آمد و گريبان 
آن ها را گرفت و آن ها را مواخذه كرد، آن ها در مقابل خداوند بی پاسخ بمانند. خداوند به ما می گويد 
كه اگر من پيامبر نفرستاده بودم در مقابل شما بندگان خود بی دفاع می ماندم. پيامبران آمدند تا من بر 

شما حجت داشته باشم. )عبدالکريم سروش، 1387، ص 648( 
قانون سالب آزادی است. چه كسی حق دارد كه آزادی مردم را سلب كند؟ گفته می شود كه 
رضايت عامه و توافق عامه چنين حقی را دارد. اين توافق جمعی كه در حقيقت فهم آن طبقه عامه 
كه اهل خرد هستند را در بر خواهد داشت، در سايه نظريه قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو تبيين 
يافت. قرارداد اجتماعی مبنای جامعه مدنی است. خردمندان يک جامعه با هم توافق می كنند كه 
امری ممنوع و امری مجاز باشد. به دست خود آزادی خود را محدود می كنند. نقش دين در اين 
توافق اجتماعی محل بحث در اين گفتار نيست. كوتاه سخن اين كه آموزه های دينی، نقش مطلقی 
در اين توافق اجتماعی ايفاء نخواهند كرد. آنان خود آموزه های مطلقی هستند كه فراتر از آزمون و 
خطا وضع می گردند. آموزه های دينی برخواسته از فرامين الهی هستند. از خداوند هيچ كار ناروايی 
سر نمی زند. افعال خداوند خود ميزان ارزشند و بيرون از آن ها موازين مستقلی وجود ندارد تا بتوان 



209

دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالتسال ششم . شماره یازدهم و دوازدهم. بهار و تابستان- پاییز و زمستان 1393

افعال خداوند را با آن سنجيد. افعال خداوند بی چون و چرا هستند. لذا چنين افعالی نماد عدالت 
مطلق الهی خواهند بود. )عبدالکريم سروش، 1387، ص 285( 

اما در مقابل انسان ها مظهر آزمون و خطا بوده و آموزه های دينی می توانند الگوی توافق اجتماعی 
برای انسان ها در جامعه مدنی باشند اما نمی توانند و نمی خواهند كه مانع تجربه های زندگی بشری 
برخواسته از عقالنيت و نظام آزمون و خطا گردند. نظام طبيعت نيز چنين نيست. بيماری و سالمت، 
دو قانون متضاد طبيعت هستند. زمانی كه فردی بخواهد با تناول غذای آلوده )چه خواسته و چه 
ناخواسته( بيمار گردد، هرگز طبيعت و يا خداوند با فرستادن فرشتگان الهی و يا هر ترتيب مقتضی 
ديگر، مانع خوردن غذای آلوده توسط آن فرد نخواهند گرديد. نتيجه آن می شود كه با تناول غذای 
آلوده، آن فرد بيمار خواهد شد و تجربه خواهد نمود كه ديگر بار چنين تجربه ای را تکرار ننمايد. 
آموزه های دينی هم به تقريب از اين پديده مستثنا نيستند. بايد گناه ارتکاب يابد تا با آزمودن تلخی 
نتايج نامطلوب ارتکاب آن، از تکرار گناه خودداری گردد. تاريخ بشريت نيز بيانگر همين واقعيت 
است. ارتکاب قتل در همه اديان و جوامع بشری نهی شده است. اما در همه ادوار تاريخ، ارتکاب 
قتل رخ داده و می دهد. مرتکبين نيز در غالب موارد مجازات شده و می شوند و ليکن باز هم قتل 
ارتکاب می يابد. با اين وصف علی رغم اين كه آموزه های دينی، نظر به عقوبت معنوی دارند، هرگز 
نتوانسته اند مانع وقوع چنين جرائمی گردند، بشر حسب تمايالت نفسانی، هميشه ارتکاب هر 
گناهی را بنابر اميال نفسانی خود توجيه و تبيين می نمايد. وضع قانون برای آن است كه هيچ كس به 
هوای نفس خويشتن در پی اجرای عدالت بر نيايد. قوانين موضوعه كه حاصل توافق اجتماعی افراد 
بشر هستند، با وضع مجازات به عنوان عقوبت دنيوی، توانسته اند تا حد نسبی )نه مطلق( از ارتکاب 

جرائم ممانعت نمايند. 

علت	غايی	از	وضع	و	اجرای	قوانين	
غايت قانون از وضع و اجرای آن، فقط به اجرای نص صريح قانون و يا تفسير حداقلی منحصر 
به چارچوب مواد قانونی به عنوان يک رفتار قانونی عادالنه نظر ندارد و بلکه درصدد است تاثير 
آن را به عنوان يک عامل بازدارنده از ارتکاب بزه در امر كيفری و قصور در امر مدنی و تشويق به 
قانونمندی در جامعه مالحظه كند. ارتکاب جرم از سوی انسان در كمال عقل و بلوغ و ارتکاب جرم 
از سوی محجورين، هر دو عنوان مجرمانه دارند و هر دو به حکم قانون مستوجب مجازات خواهند 
بود. اما انصاف در اين ميان مانع از اجرای مجازات نسبت به محجورين می گردد. زيرا فقدان قصد 
در محجورين موجب توجيه عمل مجرمانه آنان گرديده و ديگر اجرای مجازات را نسبت به آنان 
منصفانه نخواهد دانست. علت اين برخورد متفاوت آنست كه روح قانون برای تحميل مجازات، 
آرمانی را به عنوان علت غايی به دنبال دارد و آن آرمان، تحقق زشت انگاری ارتکاب بزه و قصور و 
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پرهيز از آن در سايه رعايت قانون است. مقدمه تحقق چنين آرمانی درک مفهوم زشت انگاری بزه و 
قصور خواهد بود كه خود مالزمه با وجود اراده آگاهانه دارد و محجورين آن را فاقد هستند. بنابراين 
مجازات محجورين )به ويژه كودكان نابالغ و مجنون( هم از نظر قانون و هم از نظر عرف اجتماع 
مجازات فردی بيگناه و حکمی غيرمنصفانه محسوب و موجب حس همدردی با محجور ياد شده 

می گردد، اگرچه اجرای آن را به لحاظ رعايت قانون برای همگان، عادالنه می دانند. 
در امور مدنی نيز می توان به چنين وضعيتی اشاره نمود. قراردادی كه در آن وجه التزام برای 
برای مثال خريدار در  تعيين گرديده و  برابر ثمن معامله  نقض تعهدات قراردادی معادل مبلغی 
پرداخت ثمن معامله به مبلغ سيصد ميليون ريال كه بايد در مدت يک ماه از تاريخ وقوع عقد 
پرداخت می نمود به فاصله يک روز قصور ورزيده و شرط وجه التزام مندرج در قرارداد آن باشد كه 
در صورت عدم پرداخت به موقع ثمن، قرارداد فسخ و خريدار مکلف به پرداخت مبلغی معادل ثمن 
تعيين شده يعنی سيصد ميليون ريال به عنوان وجه التزام تخلف از اجرای مفاد قرارداد به فروشنده 
باشد!! خريدار در اين وضعيت هم عين مبيع را از دست داده و هم معادل بهای آن را به عنوان وجه 
التزام به فروشنده پرداخت نموده است. صدور چنين حکمی حسب اجرای مقررات قانون مدنی و 
مقررات آيين دادرسی مدنی به ظاهر عادالنه به نظر می رسد و همين طور اگر بين خريدار و فروشنده 
نيز در شرائط عکس مورد پيش گفتار، شرط به نفع خريدار در تخلف از تحويل به موقع عين مبيع 
توسط فروشنده، به عنوان وجه التزام، مبلغی معادل ثمن معامله تعيين گردد كه در الزام به ايفای تعهد 
قراردادی فروشنده و در اجرای مفاد قرارداد در تسليم مبيع، حکم به پرداخت وجه التزام معادل 
ثمن معامله عليه فروشنده و به نفع خريدار صادر گردد، فروشنده هم عين مال را از كف داده و هم 
تمامت ثمن استحقاقی خود را تقديم خريدار نموده است!! از اين گونه آراء بسيار از محاكم ما صادر 
گرديده و اجرا نيز شده است. نتيجه آن به ظاهر در اجرای قانون، عادالنه بوده و اما در منصفانه 
بودن آن ترديد است. چه اين كه روح قانون به عنوان علت غايی از وضع مقررات مربوط به حقوق 
قراردادها، حفظ تعادل رابطه قراردادی بين طرفين است. تعيين وجه التزام به عنوان خسارت مقطوع، 
اگر چه حسب اراده طرفين صورت پذيرفته و ايفای آن الزامی باشد، ليکن اراده طرفی كه خود 
را مقيد به وجه التزام به عنوان خسارت توافقی يا خسارت مقطوع می نمايد، آنست كه در صورت 
تخلف از ايفای تعهدات قراردادی، بدون اين كه نيازی به مناقشه باشد، زيان احتمالی متعهدله جبران 
گردد. بلکه حتی ممکن است اين تعهد متعهد در قبول وجه التزام، ناظر بر ورود خسارت مادی نبوده 
و بلکه منظور ترضيه خاطر متعهدله باشد. در حقيقت متعهد با قبول وجه التزام چنان می پذيرد كه 
ممکن است از ناحيه او تخلفی حادث گردد و لذا تعادل رابطه قراردادی فی مابين مخدوش گردد و 
از جهت حفظ تعادل رابطه قراردادی، مبادرت به تعيين وجه التزام و يا قبول وجه التزام تعيين شده 
در قرارداد توسط متعهدله می نمايد. حال اگر با وجود تخلف بعدی از تعهدات قراردادی، هيچ گونه 
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تعادل منطقی بين خسارت واقعی و يا خسارت ادعايی متعهدله با مبلغ وجه التزام وجود نداشته 
باشد، زيان ناروايی است كه بر متعهد متخلف، به عنوان مسئول پرداخت وجه التزام تحميل خواهد 

گرديد و عدم تعادل رابطه قراردادی همچنان باقی خواهد بود. 
يافتن روح قانون به عنوان علت و هدف غايی قانون گذار موجب می گردد كه در اجرای قانون 
موضوعه هم عدالت به عنوان برابری و همسانی شمول اجرای آن نسبت به همه افراد جاری گردد و 
هم با تشخيص صحيح نحوه اجرای قانون و شناخت آگاهانه دادرس از حوزه شمول آن، انصاف را 

نيز رعايت نمايد و عدالت منصفانه را در دادرسی و حکم صادره خود اعمال نمايد. 
در اين ميان برخی علت غايی كه روح قانون را متبلور نمايد، برقراری نظم اجتماعی آگاهانه و 
برخی ديگر، آن را دستيابی به برابری محض می دانند. برخی نيز اعتقاد بر آن دارند كه علت غايی 
در وضع و اجرای قوانين، برقراری عدالت منصفانه است، بدون اين كه تفاوتی بين عدالت و انصاف 
قائل گردند. اگر هدف غايی، صرف برقراری نظم اجتماعی آگاهانه باشد، ممکن است هر فرد 
انسانی، خود را محق در ايفای چنين نقشی پندارد و آنگاه زور و فريب رخ خواهد نمود. حال آن كه 
جامعه انسانی، عرصه زورآزمايی و اثبات برتری قوی بر ضعيف نيست. در آن صورت جلوه ای از 
جامعه ای خود باخته خواهد بود كه نمونه روشن آن را می توان در داستان قلعه حيوانات اثر جورج 
اورل مشاهده نمود. برتری برخی حيوانات بر برخی ديگر، به لحاظ قدرت بدنی و سرعت عمل در 
فريبکاری. در حقيقت به تعبير جورج اورول، در چنان جامعه ای »همه حيوانات برابرند اما بعضی 

برابرترند.« )جورج اورول، 1389، ص 122( 
در مقابل، اگر نظر آنانی كه می گويند علت غايی، صرف حصول برابری محض است، پذيرفته 
شود، ناگزير موجب ناديده انگاشتن تالش آنانی خواهد بود كه می خواهند به برتری جويی منصفانه 
و در سايه حمايت قانون از توليد ثروت و كسب قدرت مشروع و مزايای پيشرفت در يک جامعه 
مدنی آزاد، دست يابند. چنان كه »جان رالز« در »نظريه درباره عدالت« اشاره می كند كه بروز چنين 
حالتی فقط موجب محدود نمودن حقوق و آزادی های فردی و نابود كردن انگيزه های برتری جويی 
در زمينه كسب ثروت و قدرت مشروع افراد يک جامعه خواهد گرديد و در نهايت خود موجب 

نابرابری اجتماعی است. 
لذا در تلفيق و تعديل هر دو نظريه كه هريک به زعم خود در جستجوی علت غايی از وضع 
قانون و اجرای آن هستند، به نظر می رسد راه سوم در درک علت غايی از وضع قانون و اجرای آن، 
تحقق برقراری عدالت منصفانه در يک جامعه مدنی آزاد باشد كه هم موجب برقراری نظم اجتماعی 
آگاهانه و هم موجب حصول برابری منطقی افراد انسانی خواهد گرديد. برقراری برابری منطقی يا 
عدالت منصفانه تنها در سايه اجرای محض قانون ممکن نمی گردد و بلکه اگر اجرای محض قانون، 
به مفهوم عدالت ظاهری باشد، انصاف به منزله روح پنهان قانون است. دادرس ناگزير است برای 
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اجرای منصفانه يک قانون دارای ظاهری عادالنه از انصاف به عنوان روح پنهان قانون، بهره جويد. در 
اين صورت است كه دادرس می تواند مدعی صدور رايی عادالنه و منصفانه گردد. رأيی كه افزون 

بر عدالت قضايی موجب تحقق عدالت اجتماعی نيز خواهد گرديد. 

روح	قانون،	مرز	مشترک	عدالت	و	انصاف	
 به نظر می رسد اگر تفاوتی بين عدالت و انصاف وجود داشته باشد بايد مرز مشتركی نيز ميان آن دو 
وجود داشته باشد. اما اين مرز مشترک خود بايد حاوی ضرورت های هر دو مقوله عدالت و انصاف 
نيز بوده و با هر دو عبارت مالزم باشد. تعبير روح قانون توسط »شارل منتسکيو« حقوق دان فرانسوی 
در اثر مشهور او تحت عنوان »روح القوانين« كه در سال 1728 به رشته تحرير درآمد، مورد اشاره 
قرار گرفت. البته واژه روح القوانين ابداع منتسکيو نبود و بلکه پيش از او توسط نويسنده ديگری بنام 
»دوما« به كار رفته بود. منظور »دوما« از اين كلمه هدف واقعی قوانين يعنی عدالت بود در صورتی كه 
را  اثر آن ها  ارزش  قوانين و  آمدن  بوجود  منظور ديگری داشت و می خواست علت  »منتسکيو« 
دريابد. ازاين رو »دوما« بيش تر مفهوم قضايی را در نظر داشت و »منتسکيو« به مفهوم تاريخی آن 
توجه می نمود. او به دنبال قواعدی می گشت كه حکم آن ثابت باشد. او دنبال دليل عقلی بود و 
تمايل داشت قواعد منطقی را در وراء جريان های تاريخی بشر پيدا نمايد و سلسله علت و معلولی 
را در حوادث تاريخ نشان دهد. »روح القوانين« روابط و مناسبات قوانين نسبت به هم و نسبت به 
ساير عوامل اجتماعی را مورد بحث و تدقيق قرار می دهد و تطبيق و تاثير آن ها را در سازمان های 
گوناگون بشر می جويد. قوانين را به دو قسم قوانين سياسی راجع به ماهيت حکومت و قوانين مدنی 
و اجتماعی راجع به اصل عمل حکومت ها تقسيم بندی كرده است. دوام و فساد همين قوانين را مايه 
پيشرفت و تنزل ملت ها می داند. برای آزادی اهميت بسياری قائل بوده و آن را به چهار گروه آزادی 
يک ملت در برابر بيگانگان و آزادی شخصی و آزادی مدنی و آزادی مالکيت تقسيم می كند. افکار 

»منتسکيو« نقش بسزايی در انقالب فرانسه ايفاء كرد. )منتسکيو، 1362، ص 32( 
 امروزه با پيشرفت علم حقوق ديگر نمی توان روح قانون را تنها در تاريخ و جغرافيای ملت ها 
جستجو نمود. اما همچنان اصولی كه توسط »منتسکيو« برای شناخت روح قوانين و يافتن اساس 
علت و معلولی قوانين پايه گذاری گرديد، می تواند مبنا قرار گيرد. »منتسکيو« مبنای تمام قوانين عالم 
را، قوانين طبيعی می داند. واكنش های طبيعی كه انسان ها بر حسب قانون طبيعت در مقابل حوادث 
از خود بروز می دهند. »صلح«، نخستين قانون طبيعت است. قانونی كه منشاء آن »ترس« است. ترس 
از نيستی و نابودی. او می داند كه با تجاوز به جان و يا اموال ساير انسان ها با واكنش مقابله به مثل 
مواجه خواهد گرديد و از آن رو كه در هر نبردی يک سو پيروزی و ادامه حيات و سوی ديگر 
شکست و نيستی و يا حداقل آن بردگی را به دنبال خواهد داشت لذا بشر سعی می كند با صلح، به 
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حيات اين جهانی خويش تداوم بخشد. 
از سويی نيازهای مادی او با دسترسی صلح آميز در مجاورت ساير افراد بشر هميشه ميسر 
نيست و لذا با سايرينی كه همانند او به منابع مادی مورد نياز دسترسی ندارند متحد شده و به نبرد 
با انسان هايی می پردازد كه به آن منابع دسترسی دارند و همين امر منجر به بروز »جنگ« می گردد تا 
عاقبت با پيروزی يا صلح اجباری مجدد به آن منابع مادی دسترسی يابد. »منتسکيو« حقوق بين الملل، 
حقوق سياسی و حقوق مدنی را قوانين مسلم و مثبتی می داند كه در نتيجه جنگ ميان افراد بشر 
تقسيم بندی  استبدادی«  و  قسم »جمهوری، مشروطه  به سه  را  است. حکومت ها  آمده  به وجود 
می كند. در اين قسمت مقداری نظريات »منتسکيو« درباره حکومت جمهوری، مورد اشاره قرار 
می گيرد تا مفهوم روح قانون مورد نظر »منتسکيو« مقداری روشن شود. او دموكراسی را حاصل 
حکومت جمهوری و نتيجه به دست گرفتن زمام امور توسط مردم می داند. معتقد است كه در همه 
حکومت های جمهوری بايد فضيلت حاكم باشد و اگر غير از آن باشد، ناقص خواهد بود. عشق به 
دموكراسی را همان عشق به برابری و مساوات می داند. چون هركس بايد در دموكراسی خوشبختی 
و مزايای عمومی را داشته باشد و از لذات برخوردار گردد و به طور تساوی اميدواری داشته باشد 
و اين امر جز در سايه قناعت عمومی و ميانه روی حاصل نمی گردد. همه كس نمی تواند خدمات 
مساوی انجام بدهد اما همه بايد به سهم خود خدمت نمايند. با اين ترتيب از تراكم ثروت در جامعه 
جلوگيری می شود تا مبادا يک نفر بر اثر داشتن ثروت زياد نيرومند شده و مساوات از بين برود و 
اين امر با دموكراسی منافات دارد. در اين جا »منتسکيو« جمله بسيار زيبايی دارد كه می گويد: »عقل 
و تميز و سعادت افراد در غالب موارد وابسته به هنرها و تمول های متوسط و معتدل است.« يک 
جمهوری كه از عده اشخاص متوسط و مردم عاقل تشکيل شده باشد قوانين آن از روی خردمندی 
تدوين خواهد شد و اگر از اشخاص خوشبخت تركيب يافته باشد ملت خوشبخت خواهد گرديد. 
در حقيقت »منتسکيو« روح قوانين در يک نظام جمهوری را به دو عشق ذاتی انسانی منتسب می كند: 

»عشق به برابری يا مساوات و عشق به ميانه روی يا قناعت«. 
قوانين مالياتی خوب در يک حکومت جمهوری، ملت را به قناعت و عدم ثروت اندوزی ترغيب 
و ثروت ها را به سوی توليد و افزايش ثروت عمومی هدايت می نمايد. اجرای مقررات اصالحات 
ارضی برای تقسيم زمين به عنوان ثروت اصلی هر ملت به صورت برابر ميان افراد آن ملت )اگر چه 
هميشه ممکن نيست( به ويژه آنانی كه معيشت آنان وابسته به بهره وری از زمين و توليد ثروت 
از طريق توسعه كشاورزی است روح قوانين مربوط به اصالحات ارضی است. در نتيجه آن، بايد 
اراضی بين همه زارعين با نسبت توانمندی و نياز ايشان تقسيم گردد. با اجرای صحيح آن مقررات، 
كشاورزان خود را از يک سو مالک ثروتی ماندگار و سهيم در توليد ثروت برای جامعه دانسته و از 
سوی ديگر به توسعه اقتصاد كشاورزی به عنوان يکی از پايه های اساسی توسعه كشور می پردازند. 
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در جای جای »روح القوانين« منتسکيو برای تعالی جوامع، پايه ريزی قوانين را مبتنی بر اجرای 
منصفانه عدالت ميان افراد آن جامعه بشری می داند. ميانه روی، توزيع ثروت بر اساس و ميزان تالش 
افراد، تقوای ملی. دادن پيشکش و رشوه در كشورهای استبدادی، رسمی معمول است. در اين گونه 
حکومت ها يک فکر حکمفرماست اين كه مافوق ها نسبت به مادونها هيچ وظيفه ای برای خود قائل 
نباشند. اساس ارتباط و رعايت حقوق طرفين فقط ترس از مجازات است. در حالی كه در حکومت 
جمهوری، پيشکشی )رشوه( رسمی نفرت آور می باشد زيرا تقوی در اين كشورها حکم فرماست. 
منتسکيو، 1362، ص 176(، مقابله با ثروت اندوزی )خدا نکند كه يک نفر زمينی را كه برای تغذيه 
يکمرد كافی است كم بداند. منتسکيو، 1362، ص 151(، سادگی قوانين مدنی و جزايی، ثابت بودن 
اصول دادرسی يا قضاوت )به مفهوم عدم امکان تغيير تصميمات دادگاه ها(، تناسب عادالنه ميان 
بزه و كيفر، منع شکنجه )از آن جايی كه افراد بشر شرورند قانون مجبور است آنان را بهتر از آن چه 
هستند فرض كند. بدين ترتيب گواهی دو نفر برای اثبات جرم كفايت می كند. بازجويی از تبهکار را 
با شکنجه نبايد قبول كرد و نمی توان آن را پذيرفت. منتسکيو، 1368، ص 211(، نفی تجمل گرايی 
منافع  اندازه هم ذهن مردم متوجه  بهمان  برقرار می شود  )بهمان نسبتی كه تجمل در جمهوری 
خصوصی می گردد. روح آنان فاسد شده و بزودی دشمن قوانينی می شوند كه مزاحم آنان است. 
منتسکيو، 1368، ص 219( و بسياری موارد ديگر، اصولی هستند كه »منتسکيو« به عنوان روح قوانين 

در يک حکومت جمهوری ضروری می داند. 

نتيجه	گيری	
در بازگشت به آن چه در ابتدای اين گفتار مطرح گرديد، يعنی آيا انصاف و عدالت برابرند؟ و آن چه 
در تبيين انصاف بيان شد، می توان گفت انصاف و عدالت دو روی يک سکه هستند. عدالت عمل 
به ظاهر قانون و انصاف هماهنگ نمودن اين عمل با روح قانون است. به ديگر معنی، روح قانون 
مرز مشترک ميان انصاف و عدالت بوده و بلکه حتی می توان گفت انصاف، همان روح قانون است. 
روح قانون آن چيزی است كه موجب می گردد تا فرهيختگان جامعه در يک قرارداد اجتماعی، وضع 
آن چنان قانونی را الزم بدانند. آغاز وضع قانون، با گستره ای از انديشه هايی مواجه است كه طرفين 
يک قرارداد اجتماعی برای توجيه و تبيين لزوم و يا عدم لزوم وضع قانون با يکديگر تبادل می نمايند. 
چون قانون گذاران در نهايت، هدف به برقراری نظم عادالنه دارند لذا در وضع قانون به عرف های 
رايج جامعه و الزامات شايسته زندگی اجتماعی و نفع جامعه ای می انديشند كه خود نيز جزيی از آن 
هستند. اگرچه حسب لزوم، قانونی كه وضع می گردد كامل نخواهد بود و معمول است كه قوانين 
با گذشت زمان و بروز حوادث، بارها و بارها تغيير می يابند تا به تکامل برسند، اما آن چه در وضع 
قانون به عنوان تبادل آراء مقدماتی مورد بررسی قرار می گيرد و همچنين در تبادل آراء بعدی در 
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راستای اصالح و تکميل آن ميان قانون گذاران رخ می دهد می تواند حاوی روح قانون باشد. 
می توان گفت كه روح قانون به صورت گسترده در منابع حقوق قابل مشاهده است. مذاكرات 
مجلس قانون گذاری كه هسته نخستين در وضع و تصويب قوانين را تشکيل می دهند. آراء وحدت 
رويه هيئت های عمومی ديوان عالی كشور كه در جستجوی عدالت منصفانه و انطباق هر چه بيش تر 
قانون و آراء مورد اختالف محاكم قضايی با انصاف و عدالت صادر و در حکم قانون و الزم االجرا 
هستند و همچنين دكترين حقوقی كه حاوی آراء و عقايد انديشمندان علم حقوق هستند و آن ها نيز 
به دنبال آنند كه مسير رسيدن به عدالت منصفانه را برای دادرسان و حقوق دانان فراهم نمايند و آن 
را هر چه بيش تر قاعده مند كنند. دكترين حقوقی همانند دستگاه علف زنی است كه علفهای هرز و 
مزاحم برای رسيدن به عدالت و انصاف را در مسير زندگی رو به پيشرفت می زدايد و آراء صاحب 
نظران علم حقوق چراغ راه قانون گذاران آينده خواهد بود. مطالعه ريشه های تاريخی قواعد عرفی و 
مرسوم كه به صورت قوانين ثابت پذيرفته گرديده اند، مطالعه فلسفه حقوق و همچنين جامعه شناسی 

حقوق نيز می توانند همگی منابعی برای دسترسی به روح قوانين باشند. 
 دادرس نبايد فقط به دنبال اجرای بی قيد و شرط مواد قانونی يا همان اجرای محض قانون باشد. 
او بايد به روح قانون پی ببرد تا بتواند قانون را آن گونه تفسير و اجرا نمايد كه با انگيزه قانون گذاران 
و با انصاف و عدالت اجتماعی انطباق بيابد. كدام قانون گذار عادل و منصفی است كه در وضع 
قانون به اميال نفسانی و منافع فردی و گروهی بينديشد؟ اگر قانونی بر اساس منافع شخصی و يا 
گروهی وضع و تصويب گردد در نهايت، متروک و بالاجرا باقی خواهد ماند. از اين دست قوانين 
كم نيستند، اگر چه عموميت ندارند و ليکن هيچ دادرس عادل و منصفی در عدم استناد به چنان 
قوانينی درنگ نخواهد نمود. يکی از علل واقعی نسخ و يا متروک ماندن برخی قوانين نيز در غالب 
موارد، همين امر است كه جامع و مانع نبوده و حسب احتمال برای حفظ منافع فردی و يا گروهی 
و يا بدون لحاظ انصاف وضع و تصويب گرديده اند. يعنی روح آن قانون با انصاف منطبق نبوده تا 
مجری عدالت در جامعه باشد. لذا قانون گذاران به طرق قانونی آن را اصالح يا نسخ صريح و يا 
ضمنی نموده و يا دادرسان از اجرای چنان قوانينی صرفنظر می نمايند، تا اين كه ديگر هيچ دادرسی 

به آن استناد نمی نمايد و منسوخ و متروک باقی خواهند ماند. 
اين بهانه كه اگر بگذارند دادرسان به جای عمل به مر قانون )اجرای محض قانون( به روح و 
فلسفه قانون موضوعه رجوع كنند، موجب استبداد رای ايشان خواهد گرديد كه هر يک به اميال 
ناگزير از طبقه خردمند جامعه  با حقيقت منطبق نيست. زيرا دادرسان  نفسانی خود عمل كنند، 
بوده، وانگهی ايشان به حکم عقل و منطق قانون مکلف به عمل به عدل و انصاف و رجوع به 
روح آن هستند. منابع دريافت روح قانون نيز فردی و شخصی نيستند. رجوع به مذاكرات مجلس 
قانون گذاری و دكترين حقوقی برای يافتن راه های مناسب در صدور آراء عادالنه و منصفانه و 
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همچنين رجوع به آراء وحدت رويه هيئت های عمومی ديوان عالی كشور به عنوان آراء الزم االجرا 
همانند قانون و حتی رجوع محدود به عرف رايج در مواردی كه می تواند نظام دادرسی را با عدالت 
اجتماعی و انصاف قضايی منطبق نمايد جملگی می توانند از منابع دريافت روح قانون به شمار آيند. 
حال در پاسخ پرسشی كه آغازگر اين گفتگو بود »آيا انصاف و عدالت برابرند؟« شايد بتوان 
گفت در برابر عمل منحصر به ظاهر قانون، انصاف و عدالت نمی توانند با هم برابر باشند و بلکه 
انصاف بر عدالت پيشی دارد و بايد نيز اين گونه باشد زيرا انصاف، مقدمه عدالت است و لذا آن جا 
عدالت، اجرای منصفانه قانون تلقی می گردد و آن جا اين دو می توانند مدعی تحقق برابری ميان 

انسان ها گردند، كه روح قانون بر متن و تفسير و اجرای قانون حاكم باشد.
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اختيارات	و	وظايف	دادسرا
دادسرا هم در امور كيفري و هم امور غير كيفري داراي وظايفي است كه ذياًلً در دو بند مشروح 

مي گردد:
بند	نخست:	اختيارات	و	وظايف	دادسرا	در	امور	جزايي

ارتکاب جرم، افزون بر آن كه به حقوق مجني عليه، در مواردي كه جرم در مورد شخص يا اشخاص 
معيني ارتکاب يافته، تجاوز مي نمايد، در بيش تر موارد به حقوق عامه، آرامش و امنيت و نظم عمومي 
جامعه نيز خلل وارد مي سازد. دادسرا، »به منظور كشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ 

سيد	كريم	معصومی	
اميرحسين	كاتوزيان	

دادستان فعال و دادستان منفعل - ذهنيت، عملکرد، معلومات
-	قاضی	دادگستری	و	مدرس	دانشگاه

-	دانشجوی	كارشناسی	رشته	حقوق،	مركز	علمی	كاربردی	قوه	قضائيه	واحد	استان	گيالن

كه  موافقيد  عقيده  اين  با  حتماً 
بسياري از مشاغل نسبت به عملکرد 
اثرات  داراي  مي تواند  آن  صاحبان 
بدون  و  باشند  متفاوت  و  مختلف 
شک مشاغل قضايي نيز از اين قاعده 
مستثني نيستند تا حدي كه در برخي 
قضاوت،  مثل  قضايي  مشاغل  از 
عملکرد و ذهنيت متفاوت مي تواند 
چنان آثار متفاوتي بر جاي گذارد كه 
تعارض و تقابل آراء موجب اظهار 

نظر هيأت عمومي ديوان گردد. 
كه  است  مثبتي  نکته  امر  اين  قطعاً 
شغل  در  متفاوت  عملکرد  براي 
واحد، مکاني براي بازخورد و اعالم 
اما  و اعمال نظر وجود داشته باشد. 
علي رغم  قضايي  مشاغل  از  برخي 
با  حدودي  تا  نيز  عوام  حتي  اين كه 

كلي  به صورت  آن  كارايي  و  شيوه 
مورد  جايي  متأسفانه  دارند،  آشنايي 
مگر  نمي گيرند  قرار  بررسي  و  تتبع 
آن كه اثر عمل آنان خالف قانون بوده 
بروز خالف گردد كه در  و موجب 
ارگان هاي  بين  ذره  زير  اين صورت 
نظارتي مورد واكاوي قرار مي گيرند، 
روزمره  امور  به  پرداختن  با  وگرنه 
خود درچارچوب قانون، هرگز مورد 
نقد و تدقيق قرار نمي گيرند در حالي 
كه ظرفيت اين مشاغل مي تواند بسيار 
بيش تر از آن چه باشد كه هم اكنون از 

آنان به منصه ظهور مي رسد. 
چنين  صدر  در  مي رسد  نظر  به 
كه  قضاوتي  سيستم  در  مشاغلي 
مترتب  آن  بر  الذكر  فوق  اوصاف 
چرا  است،  دادستاني  منصب  گردد، 

شغل  اين  عملکردهاي  از  يکي  كه 
از  پيش گيري  حساس،  و  شريف 
در  مي تواند  يعني  مي باشد،  جرم 
جرايم مختلف مثل جرايم اقتصادي، 
به  رسيدگي  يا  سرقت  اختالس، 
كودكان  معتادان،  محجورين،  امور 
بي سرپرست، بدسرپرست و كودكان 
از  پيش گيري  موجب  و...  خياباني 
جرم گردد و به عبارتي از بسته شدن 
نطفه فساد و علقه جرم، دير زماني 
پيش از تشکيل آن جلوگيري نمايد. 
بنابراين مقدمه در ادامه بحث، ابتدا 
و  دادسرا  مختصات  شمردن  بر  به 
اختيارات و وظايف آن و سپس به 
حدود وظايف و اختيارات دادستان 
كه رياست دادسرا را بر عهده دارد 

خواهيم پرداخت. 

مقدمه
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حقوق عمومي و اقامه دعواي الزم در اين مورد، اجراي احکام كيفري، انجام امور حسبي و ساير 
وظايف قانوني، در حوزه قضايي هر شهرستان و در معيت دادگاه هاي آن حوزه، دادسراي عمومي 
وانقالب و همچنين در معيت دادگاه هاي نظامي استان، دادسراي نظامي تشکيل مي شود.« )ماده 

22- ق. آ. د. ک. مصوب 1392/12/4(.
دادسرا در مراجعي كه پيش بيني گرديده، اصوالً در تمام دعاوي جزايي، به عنوان مدعي دعواي 
عمومي با وظايف و اختيارات خاص، حاضر شده و مقابل متهم است )مانند دادسراي نظامي و 
به امور جزايي است كه  دادسراي ويژه روحانيت( پس اهم اختيارات و وظايف دادسرا مربوط 

مشروح آن ها در آيين دادرسي كيفري آمده است. 
بند	دوم:	اختيارات	و	وظايف	دادسرا	در	امور	غيرجزايي

در امور غيرجزايي نيز در بعضي موارد، دادسرا به عنوان طرف اصلي دعوا انجام وظيفه مي نمايد 
اختيارات و وظايف دادسرا در امور ترافعي به قرار زير است:

* اقامه دعواي ورشکستگي عليه تاجر
* اعتراض به درخواست انحصار وراثت متوفايي كه بالوارث است

* درخواست نصب و عزل قيم و ضم ناظر و امين
* درخواست اعالم ادامه وضعيت حجر صغير بالغ شده

* درخواست تعيين امين براي جنين
* درخواست امين براي اداره اموال غايب مفقود االثر

* اداره اموالي كه به مصارف عمومي اختصاص داده شده و مدير نداشته باشد و... 

وظايف	و	حدود	اختيارات	دادستان	
اول:	دادستان	كيست؟

دادستان يا مدعي العموم مقامي قضايي است كه ضمن نظارت بر اجراي قوانين در حفظ حقوق 
عموم مردم مي كوشد و البته در اين راستا خود نيز از قوانين پيروي مي نمايد. حفظ حقوق مردم 
اين معني را به ذهن متبادر مي نمايد كه وي در مواردي حق دارد دعاوي مختلفي را بر عليه افراد و 
اشخاص اقامه نمايد بدون آن كه در آن دعاوي شاكي خصوصي وجود داشته باشد. مثل بسياري از 
موارد كه در قانون امور حسبي به آن اشاره گرديده مانند رسيدگي به امور صغار و افراد غيررشيد، 
سفها و مجانين، امور مربوط به غايب مفقوداالثر و بسياري از اين موارد، اما وظايف وي تنها در 
اين حد خالصه نمي گردد بلکه در امور كيفري نيز اختيارات گسترده اي دارد مثل اقدام به تحقيقات 
مقدماتي، صدور قرارهاي اعدادي يا نهايي، صدور كيفر خواست... و ساير موارد حقوقي و كيفري 

از اين قبيل. 
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دوم:	جايگاه	دادستان	در	سيستم	قضايي
دادستان رئيس دادسرا است و در اين راستا به تعداد الزم پرسنل قضايي و اداري در اختيار دارد كه 

اعم اند از معاونان دادستان، بازپرس و داديار كه خود از قضات دادسرا مي باشند )قضات ايستاده(
قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4 عالوه بر موارد ملحوظ در ماده 22، در ماده 23 
نيز اشعار دارد، دادسرا به رياست دادستان تشکيل مي شود و به تعداد الزم معاون، داديار، باز پرس 

و كارمند اداري دارد. 
همچنين مقرر بر ماده 28 همين قانون، در ادامه وظايف دادستان اشعار دارد، ضابطان دادگستري 
مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و عاليم و جمع 
آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، 

ابالغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي، به موجب قانون اقدام مي كنند. 
از مجموع موارد فوق مي توان اين معني را استنباط نمود كه اهم وظايف و اختيارات دادستان و 
دادسرا مربوط به امور جزايي است. لکن در امور غيرجزايي نيز اين مراجع قضايي داراي وظايف 

و اختيارات مي باشند.
 از آن جايي كه هدف اين گفتار يادآوري شيوه ها و اعمالي است كه منصب دادستاني را از حالت 
انفعال خارج ساخته و به عبارتي فعاليت وي را به خصوص در امور كيفري به پيش از وقوع جرم 
سرايت دهد، لذا در ادامه، شيوه هايي كه دادستان را در نيل به اين مقصود ياري مي رساند در حد 

بضاعت بر شمرده و عنوان مي گردد. 
 

شيوه	هاي	به	كار	گرفته	شده	توسط	دادستان	فعال	
اول:	شيوه	تفكر	دادستان

به نظر ما اولين نکته اي كه مي تواند عملکرد دادستان فعال و منفعل را متمايز سازد شيوه تفکر و 
ذهنيت ايشان است به اين مفهوم كه دادستان فعال مي بايست ذهني فعال و سرشار و جامع از علوم 
روز داشته باشد به عبارتي دادستان نبايد تمامي مساعي خود را در علم حقوق به كار گيرد بلکه 
مي بايست در ساير علوم فکري و ذهني مثل روانشناسي و جامعه شناسي به كسب معلومات پرداخته 
و همچنين آشنايي كامل با فرهنگ و عرف محل خدمت خود داشته باشد. عالوه بر اين آشنايي وي 
به علوم نظري مانند فيزيک و شيمي و زيست شناسي مي تواند ديدگاه وي را نسبت به دنياي اطراف 
خود گسترش دهد. در كنار اين علوم، فراگيري علم زيباي ادبيات، به خصوص در فرهنگي چون 
كشور ما كه رفتار و گفتار بسياري از مردم حتي عوام، عجين با اشعار و امثال و حکايت مي باشد. 

نکته بسيار مهم ديگر داشتن معلومات عمومي و دنبال كردن اخبار و حوادث و رويدادها، اعم 
از علمي و غيرعلمي و حتي دانستن درباره مسايلي كه به هيچ وجه جزو رويدادها و اخباري نيست 
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كه مورد تجويز و پيگيري رسانه هاي داخلي باشد. به عنوان مثال يک مسابقه رقص و آواز بين المللي 
كه اصوالً در وطن ما جايگاهي ندارد ممکن است زمينه ساز وقوع افعال يا اعمالي از جانب قليلي 
قرار گيرد و موجبات وقوع بزه را فراهم سازد در اين راستا دادستان فعال پيش از شروع اين رويداد 
آن را در نظر دارد و با بررسي جنبه هاي مختلف و اثراتي كه مي تواند بر نسل جوان داشته باشد، 
پيش گيري هاي الزم را به انجام مي رساند. پس به طور خالصه داشتن ذهنيت فعال و بهره گيري جامع 
از علومي چون روان شناسي، جامعه شناسي، تاريخ، اقتصاد، فرهنگ ملي، آمار و علوم پرورشي و 

تربيتي، اولين مشخصه دادستان فعال است. 
 

دوم:	آشنايي	به	دو	مفهوم	جرم	شناسي	و	جرم	يابي
دومين نکته كه در اين ارتباط شايان اهميت است، اين است كه دادستان مي بايست تفاوت بين دو 
واژه جرم شناسي و جرم يابي را دانسته و به شکلي نيکو به اجرا گذارد و چنان چه نتواند بين اين دو 
تمايز قايل شود الجرم محدوده عمل وي در جرم يابي كه به نوعي بيش تر دانش پليس است باقي 
مي ماند و فعاليت هاي وي را منوط به وقوع جرم مي كند كه همين نکته باعث انفعال وي مي گردد. اما 
چنان چه بين اين دو واژه تمايز قايل شود، مي بيندكه هر چند هر دو از يک مشرب سيراب مي شوند 
اما مطمح نظر قرار دادن جرم شناسي در امور روزمره و فعاليت هاي خود تا چه ميزان مي تواند 
بر عملکرد وي در جلوگيري از وقوع بزه تأثير مثبت و عميق باقي گذارد. از اين منظر مي توان 

جرم شناسي را فراتر از يک علم عادي و به نوعي قابل تقديس دانست. 
»جرم شناسي از اين رو دانش مقدسي است كه مي كوشد تا راهي بيابد كه انسان ناكامي كه با 
خودش قهر كرده و از خويش گريخته و از جامعه رو بر تافته و سر ناسازگاري در پيش گرفته است 
با خود آشتي دهد و راه مهر ورزيدن بياموزد، تا جامعه نيز در صلح و صفا و يک رنگي به سر برد، 
گم گشتگان را به راه آورد، رقابت و جنگ و ستيز را به تعاون و محبت و داد تبديل كند، تفاوت را به 
سعادت، سقوط را به اعتالء، بدي را به نيکي، زشتي را به زيبايي، نفرت را به محبت، خصومت را به 
دوستي، كفر را به ايمان، ناپاكي را به پاكي، بدل سازد. خالصه در نوسازي انسان و جامعه مي كوشد 
بدون اين كه بخواهد از پيشرفت مادي او و رشد آن چشم پوشد. سعي دارد از او انساني برتر و واالتر 
براي زندگي بهتر و انساني تر همگام با معنويات و سطوح عالي اخالقي بسازد. اين شيوه با هدف 
پاک و عالي آن كه ما آن را احسان و برنامه انبياء، راه اصالح و خير عموم و حکومت عقل مي دانيم، 
راهي است الهي و از جنبه قدسي برخوردار است. از تمام دانش ها في الجمله از مذهب براي بهبود 
زندگي اجتماعي و پاكسازي و انساني واال شدن سود مي جويد. كوته سخن آن كه جرم شناسي بر 

آنست تا عدالت واقعي را از طريق احسان به نيکوترين وجهي تحقق بخشد.«
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سوم:	نگاه	متمايز	دادستان	به	مجرم	و	بزه
اين معني در حقيقت تفاوت قايل شدن بين حقوق كيفري با جرم شناسي است. حقوق كيفري به 
بررسي ذات جرم و اركان آن مي پردازد و فارغ از در نظر گرفتن بزهکار است در حالي كه جرم شناسي 

بررسي و تدقيق در احوال مجرم است و به عبارتي شخصيت مجرم مورد مداقه قرار مي گيرد. 
پرونده اي كه حقوق دان كيفري فراهم نمايد، پر است از داليل و مستنداتي كه بزه را به بزهکار 
منتسب مي نمايد و بر جرم بودن فعل موضوع پرونده تأكيد دارد در حالي كه همين پرونده چنان چه 
با ذهنيت جرم شناسانه تشکيل شود، صرفاً پرونده اي درباره شخصيت مجرم مي باشد تا جامعه از 

گزند تبهکاران نجات يافته و افراد خاطي نيز از چنگال بيماري بزهکاري رهايي يابند. 
به عنوان مثال تعاريفي كه قانون مجازات اسالمي از جرايم مختلف انجام داده و يا حتي در 
مواردي مثل كالهبرداري كه به ذكر برخي مصاديق بسنده كرده و اقدام به تعريف جرم نيز ننموده 
است، تنها دستمايه براي تشکيل پرونده، ذكر داليل و مستندات و تقاضاي صدور رأي محکوميت 
يا  باشد  منقول  بايد  مال  اين كه ربودن و مصاديق آن كدام است؟  مي باشد. في المثل در سرقت، 
غيرمنقول؟ آيا ربودن منحصر به اموال مادي است يا ساير اموال را نيز شامل مي شود؟ آيا تصرف در 
مال مشاع سرقت محسوب مي شود؟ و دست آخر آن را شامل يکي از مواد قانون مجازات اسالمي 
دانسته و درخواست مجازات مي نمايد. اما در جرم شناسي شخصيت بزهکار مي بايد مدنظر باشد، دو 
بزهکار كه جرم واحدي را انجام داده اند بدون شک به يک كيفيت اقدام و عمل نمي نمايند چرا كه 
ممکن نيست دو انسان داراي منش و روش واحد باشند و هر تبهکاري روش ارتکاب مخصوص 
خود را نسبت به فعل بزهکارانه دارد همان طور كه سيره او خاص خود اوست. در اين جا آن كه با 
ديدگاه جرم شناسانه به عمل مجرمانه مي نگرد، اولين سؤالي كه برايش پيش مي آيد اين نيست كه 
عمل بزهکار با كدامين مواد قانون جزا جرم انگاري گرديده، بلکه اولين سؤال كه به ذهن وي متبادر 
مي شود آن است كه براي چه اين شخص مرتکب عمل زيان بخش و مخالف با قوانين حاكم و 
نظم عمومي گرديده است؟ به عبارتي قبل از آن كه به عنصر رواني بپردازد، انگيزه و داعي جرم 
را مي كاود و مي شناسد. سوابق وي را مي خواهد، از خود مي پرسد آيا جسم و روح مرتکب سالم 
است؟ يا دچار بيماري و نابساماني است؟ آيا وراثت و شرايط ارثي خانواده در بروز بزه صادره از 
مرتکب نقشي نداشته است؟ محيط تربيتي چطور؟ آيا در شرايطي بوده كه بتواند از نظر اطالعات 
عمومي نسبت به حرام و حالل و شرايط و قوانين اجتماع آگاه شود؟ ميزان تحمل وي در خودداري 
از انجام بزه چقدر بوده؟ آيا به طرفه العيني به تبهکاري روي آورده يا آن كه تا جايي كه توانسته 
سختي ها و شدايد را پشت سر نهاده ليکن عاقبت االمر اراده وي فرو ريخته و هجمه تعدي و تفريط، 
قانون شکني و بي اعتنايي به قراردادهاي اجتماعي بر جان و روح وي مستولي گشته و خويشتن را به 
دست گرداب تبهکاري سپرده است؟ باري اين سؤاالتي است كه چنان چه هر دادستاني در برخورد 
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با هر جرم و مجرمي از خود بپرسد هر آينه به منشاء گل آلود گندآب مسموم بزهکاري پي خواهد 
برد و اين همان رمزطاليي است كه مي تواند دادستان را از حالت انفعال خارج و به سمت فعاليت 
سوق دهد. چرا كه پي بردن به ريشه وقوع جرم بدون شک آگاهي به روش خشکاندن آن است 
اما تنها مجازات را پيش چشم قرار دادن، تا ابد چرخه وقوع جرم و اعمال مجازات را چرخاندن و 

امتداد دادن است. 

چهارم:	عملكرد	دادستان	در	جرايم	قابل	تعليق
چنان چه درماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4 مذكور است، در جرايم تعزيري 
درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آن ها قابل تعليق است، چنان چه شاكي وجود نداشته، گذشت 
كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت 
مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محکوميت موثر كيفري باشد، دادستان مي تواند پس از اخذ 
موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق 

كند. در اين صورت دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجراي برخي دستورهاي زير مي كند:
الف( ارايه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم 

با رضايت بزه ديده، 
ب( ترک اعتياد از طريق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداكثر 

ظرف شش ماه، 
پ( خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين حداكثر به مدت يکسال، 

ت( خودداري از رفت و آمد به محل يا مکان معين، حداكثر به مدت يکسال، 
ث( معرفي خود در زمان هاي معين به شخص يا مقامي به تعيين دادستان، حداكثر به مدت 

يکسال، 
ج( انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در موسسات عمومي يا عام المنفعه با تعيين دادستان، 

حداكثر به مدت يک سال، 
چ( شركت در كالس يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفه اي در ايام و ساعات معين، حداكثر 

به مدت يک سال، 
خ( عدم حمل سالح داراي مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يک سال، 

د( عدم ارتباط و مالقات با شركاي جرم و بزه ديده به تعيين دادستان براي مدت معين، 
ذ( ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعالم مراتب به مراجع مربوط، حداكثر 

به مدت شش ماه 
در مورد ماده اخيرالذكر كه داراي شش تبصره نيز مي باشد بايد گفت كه موضوع آن قرار تعليق 
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تعقيب است كه در راستاي اصل موقعيت داشتن يا مناسب بودن تعقيب، به عنوان جايگزين تعقيب 
كيفري در اختيار دادستان به عنوان مقام تعقيب قرار دارد تا چنان چه وي عواقب سوء فرايند كيفري 
و محکوميت متهم را بيش تر از منافع آن براي جامعه بداند، دعواي عمومي را براي مدتي به حالت 
تعليق در آورد تا اگر متهم در اين مدت، جرمي ديگر مرتکب نشد، او را براي آن جرم تعقيب 
ننمايد. تعليق تعقيب به شرح پيش بيني شده در ماده 81 نوعي تعليق مراقبتي، يعني همراه با انجام 

تکاليفي توسط متهم است. 
الف(	اصل	موقعيت	داشتن	و	اصل	الزامي	بودن

درباره اصل موقعيت داشتن و يا مناسب بودن تعقيب به طور كل بايد گفت: سيستم هاي حقوقي 
مختلف در تعقيب كيفري از دو اصل تبعيت مي نمايند كه رو در روي هم قرار مي گيرند. اول اصل 
الزامي بودن و دوم اصل موقعيت داشتن، البته استفاده از واژه »رو در رو« هيچ الزامي براي سيستم 
قضايي ايجاد نمي نمايد كه تنها يکي از اين اصول را به كار بندد بلکه يک سيستم قضايي كارآمد 
مي تواند از هر دوي اين اصول بهره برده و به عبارتي اين دو اصل را تکميل كننده يکديگر قرار دهد. 
اما در مورد ماده 81 چنان چه گفته شد در راستاي اصل موقعيت داشتن است و الزم است توضيحي 

درباره اين اصل بيان گردد. 
اين اصل به معناي اختياري بودن تعقيب كيفري است. در اصل مزبور تعقيب مجرم منوط به 
مصلحت ديد مقامات قضايي است. به عبارتي دادستان با بررسي دقيق موضوع چنان چه مصلحت 
بداند تعقيب را متوقف مي نمايد هر چند وقوع جرم از ناحيه متهم محرز باشد و داليل كافي بر 

مجرميت فرد وجود داشته باشد. 
در اين وضعيت مرتکب از ديدگاه سيستم قضا از مرحله توجه اتهام به سوي وي عبور نموده 
به  باشد،  نگرفته  قرار  رسيدگي  مورد  دادگاه  در  پرونده  چند  هر  شناخته شده  مجرم  به عنوان  و 
زبان ديگر داليل و مستندات آن چنان بر عليه وي محرز و مدلل است كه بدون شک با ارسال 
مقامات  با مصلحت  اما  اعمال مجازات مي گردد،  تعيين محکوميت و  او  براي  دادگاه  به  پرونده 
قضايي از ادامه روند تعقيب جلوگيري مي شود. امروزه اين اصل بسيار مورد توجه جامعه جهاني 
است و سازمان هاي بين المللي سيستم هاي مختلف قضايي را به اعمال اين اصل ترغيب مي نمايند 
به خصوص سيستم هايي كه تنها اصل الزامي بودن تعقيب كيفري را سرلوحه امور كيفري خود قرار 

مي دهند كه براساس آن دستگاه قضا ملزم به تعقيب و اعمال مجازات مرتکب مي باشد. 
به نظر مي رسد اصل موقعيت داشتن با اقدامات تأمين و تربيتي ارتباط نزديکي دارد. تنها سيستم 
نظارتي و قضاوتي كارآمد در به ثمر رساندن تعليق مجازات و اجراي اصل موقعيت داشتن، سيستمي 

است كه زير ساخت هاي اقدامات تأمين و تربيتي خود را نيز قوي و كارآمد نموده باشد. 
اما نکته ديگر اين كه با تدقيق در اجزا ماده 81 مي توان فهميد كه شاكله اين ماده بر اساس سه 
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ركن پيش گيري كيفري، فرهنگي و وضعي قابل بررسي و واكاوي است كه در ادامه به اين مبحث 
مي پردازيم. 

ب(	پيش	گيري	جرم	از	لحاظ	كيفري،	اجتماعي	و	وضعي
در علم جرم شناسي به طور كل سه شکل پيش گيري از جرم مورد نظر قرار گرفته اول پيش گيري 

كيفري، دوم پيش گيري اجتماعي و سوم پيش گيري وضعي كه به ترتيب مشروح مي گردند:
ب	-1(	پيش	گيري	كيفري

به طور كل همان اعمالي است كه قوه قضائيه در برخورد با جرم از خود به منصه ظهور مي رساند. از 
جمله اعمال مجازات كه به نوعي موجب عبرت و به تبع آن پيش گيري است پس پيش گيري كيفري 
داراي ماهيتي كيفري است و عهده دار اِعمال آن نيز قوه قضائيه مي باشد. هدف اين نوع پيش گيري 
نيز مجرمان هستند. مکانيسم اين نوع پيش گيري بدواً با جرم انگاري افعال يا ترک افعال و عاقبت 
با كيفر دادن تخطي كنندگان از حدود مذكور كه همان مرتکبين رفتارهاي مجرمانه مي باشند ادامه 
و خاتمه مي يابد. پيش گيري كيفري به طور معمول در راستاي پيش گيري از تکرار جرم صورت 
مي گيرد اما چنان چه گفته شد تا حدودي در پيش گيري از وقوع جرم به جهت ايجاد رعب و هراس 
در دل مجرمين احتمالي آتي نيز كارايي دارد. اما چنان چه پيش گيري از جرم، بيش از پيش گيري از 
تکرار جرم مورد توجه باشد، مي بايد از نوع ديگري از پيش گيري يعني پيش گيري غيركيفري سخن 
به ميان آوريم كه داير بر تدابيري است كه ماهيتاً غير كيفري است و بيش تر در راستاي پيش گيري 
از بزه و نه تکرار آن صورت مي پذيرد و شامل پيش گيري اجتماعي و پيش گيري وضعي مي باشد. 

سخن كه به اين جا رسيد بد نيست دوباره از اقدامات تأميني و تربيتي ياد آوريم، چرا كه اين گونه 
اقدامات از طرفي اعمال مجازات مي باشند چنان چه قانون مجازات اسالمي مصوب 1392/2/1 در بند 
)ث( ماده 88 نگهداري از اطفال و نوجوانان در كانون اصالح و تربيت را از سه ماه تا يک سال پيش بيني 
نموده و از سوي ديگر اقداماتي هستند كه براي جلوگيري از تکرار و وقوع جرم تحقق مي يابند كه به 
اين مناسبت مي توان آن ها را در زمره اقدامات پيش گيري كننده محسوب كرد. نکته مهم درباره جنبه 

پيش گيري كننده اين اقدامات آن است كه به اين لحاظ تا حدودي از مجازات جدا مي گردند. 
گرچه اعمال مجازات ها نيز في النفسه اثر بازدارندگي دارند اما راه رسيدن به هدف بازدارندگي 
اعدام  ابزار پيش گيري در مجازات ها،  به نظر مي رسد.  تأميني متفاوت  اقدامات  در مجازات ها و 
ابزار اقدامات تأميني، بيمارستان هاي ترک اعتياد،  و حبس و تبعيد و غرامت است در حالي كه 

كارگاه هاي كشاورزي، كانون هاي اصالح و تربيت و مانند آن هاست.

ب-	2(	پيش	گيري	اجتماعي
پيش گيري اجتماعي مجموعه اقداماتي است كه با اعمال آن بر عوامل مؤثر بر وقوع جرم تأثيرگذاري 
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مي گردد. تأكيد اين گونه اقدامات بر محيط اجتماعي مستعد وقوع جرم و تغيير آن و همچنين 
انگيزه هاي مجرمانه منجر به وقوع جرم مي باشد. اين نوع پيش گيري تمام مساعي خود را بر اين 
متمركز مي كند تا با تغيير و اصالحات در محيط و اثرگذاري بر عوامل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي 
و... استعداد جرم در محيط مورد نظر را از بين ببرد. عملکرد تدابير اين نوع پيش گيري به چند 
خاص  اقدامات  آوردن  در  اجرا  به  با  برزن  و  كوي  در  دخالت  يکي  مي شود.  جلوه گر  صورت 
اجتماع محور يا به عبارتي اجراي الگوهاي عرفي اجتماعي صحيح و متعارف. از سوي ديگر اجراي 
برنامه هايي است كه هدف آن فرد و خانواده مي باشد كه در حين رشد اشخاص و افراد خانواده 
نسبت آنان انجام مي گردد و به عبارتي اقداماتي رشد محور مي باشند و شامل مجموعه عواملي است 
كه چنان چه نسبت به آن غفلت صورت گيرد افراد خانواده دچار معضل و روي آوردن به بزهکاري 
در سنين پايين مي گردند. اين نوع پيش گيري عوامل بالفعل موجود را مورد هدف قرار مي دهد مثل 
غيبت تحصيلي كه بدون شک ارتباط مستقيم با گرايش نوجوان به سوي رفتارهاي خارج از عرف 
و بزهکارانه دارد. مثاًل در اين راستا اموري را اجرايي مي كند كه به محض غيبت دانش آموز، مراتب 
فوراً تشخيص و به اطالع والدين وي برسد و در صورت طوالني بودن غيبت، پس از رفع غيبت 
با برگزاري كالس هاي جبراني، شرايطي را فراهم مي كند تا نوجوان مجدداً به حدود دانش آموزي 

متعارف و معقول ارتقا يابد. 
بنابراين مي توان گفت اصوالً پيش گيري اجتماعي نزديکي زيادي با ديدگاه عام جرم شناسي دارد 
و از اين لحاظ تبهکار شخصي است كه در دوران رشد روحي و جسماني در اجتماعات بزرگ 
و كوچکي كه در آن جاي دارد مثل خانواده، مدرسه، جمع دوستان و... قرباني بي توجهي گرديده 
و كمبودهاي عاطفي و معنوي و اقتصادي و يا حتي بيماري هاي مختلف مانند بيماري هاي رواني 
يا پس زمينه نابسامان ژنتيکي، وي را به سمت بزهکاري سوق داده است. بنابراين شکي نيست 
چنان چه اين عامل شناسايي و مرتفع گردد، الجرم هبوط شخص به سمت ظاللت و گمراهي و به 
تبع آن رفتارهاي بزهکارانه متوقف مي گردد. شايان ذكر است جايگاه پيش گيري در بند 5 اصل 156 
قانون اساسي به طور اخص براي قوه قضائيه و در ساير اصول مثل اصل دهم كه خانواده را به عنوان 
واحد بنيادين جامعه شناسايي نموده است، يا در اصل بيست و يکم كه درباره حمايت از مادران و 
نگهداري و تربيت كودكان، يا اصل بيست و هشتم كه اشاره و تأكيد بر فراهم كردن فرصت هاي 
شغلي مي نمايد و يا تهيه و فراهم نمودن امکانات تحصيل رايگان براي عموم تا پايان دوره متوسطه 
و اخذ ديپلم ملحوظ در اصل چهل و سوم و... كه همگي اقداماتي است كه اجراي آن نقش اساسي 

در پيش گيري اجتماعي از وقوع جرم دارد. 
ب-	3(	پيش	گيري	وضعي

اين نوع پيش گيري از وقوع جرم در حقيقت بر مبناي دست يازيدن به سوي روش هايي است كه 
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آثار آن بالدرنگ متوجه زمان يا مکاني است كه امکان و استعداد وقوع بزه در آن افزايش دارد. اين 
نوع پيش گيري از جرم با پيشينه اي به قدمت تمدن، بدواً با اعمال فيزيکي صرف ممکن بود ليکن 
درعصر حاضر استفاده از تکنولوژي يکي از ابزارهاي معمول اين نوع پيش گيري مي باشد هر چند 
اعمال فيزيکي نيز هنوز در اين زمينه به عنوان عنصري شاخص مدنظر قرار مي گيرند. به عنوان مثال 
زدن قفل فرمان به خودرو پارک شده كنار خيابان پيش گيري وضعي وقوع جرم سرقت خودرو 
مي باشد. حال چنان چه به جاي قفل فرمان از دزدگيرهاي الکترونيکي استفاده شود مي تواند مصداق 
بارزي از به كارگيري تکنولوژي درزمينه اين نوع پيش گيري باشد و البته به كارگيري هر دو در يک 
زمان نيز تضادي دركارايي يکديگر ايجاد نمي كنند بلکه در راستاي هدف واحد، يعني جلوگيري از 
سرقت خودرو ارايه عمل مي نمايند. از اين نوع پيش گيري انواع مختلفي را مي توان مثال زد و اصوالً 
بيش تردرباره مکان هايي است كه داراي فضاي خصوصي هستند يعني امکنه و ابنيه هايي كه ورود به 
آن براي همه به صورت يکسان آزاد نيست اعم از منازل تا ادارات دولتي يا بخش خصوصي و البته 
اماكني هم كه هر كس اجازه ورود به آن دارد مثل خيابان از اين نوع پيش گيري بهره مي برند مثاًل 
با گذاردن دوربين هاي مراقبت، درصد وقوع جرم در آن جا را پايين آورده يا كاماًل از بين مي برند. 

در نگاه اول، به نظر مي رسد اين نوع پيش گيري از وقوع جرم به جهت اثر بالدرنگ خود داراي 
مزيت بيش تري نسبت به پيش گيري اجتماعي است. اما نمي توان كاماًل هم بر اين امر مهر تأييد زد 
چرا كه به عنوان مثال در نظر بگيريد آيا پاركينگ خودروهايي كه با دوربين كنترل مي گردد بيش تر 

مي تواند از وقوع جرم جلوگيري كند يا وقوع تغييرات بنيادين در محل پاركينگ؟
قطعاً پيش گيري اجتماعي در اين باب دستور العمل هايي دارد مثل افزايش روشنايي پاركينگ يا 
اطالع رساني به صاحبان خودرو در مرعي داشتن اقدامات ايمني الزم. از سوي ديگر نمي توان اين 
امر را ناديده گرفت كه اقدامات وضعي تا چه حد ممکن است در مقابل بزهکاران حرفه اي بي اثر 
باشد. شايد بزهکار اتفاقي با اين گونه اقدامات مرعوب شود و از وقوع بزه منصرف گردد اما به راستي 
مجرمي سابقه دار و پرخاشجو كه مي تواند داراي رفتارهايي به شدت غيرمتعارف باشد تا چه اندازه 
ممکن است با توجه به اين نوع پيش گيري، از ارتکاب عمل منصرف گردد؟ به نظر مي رسد پاسخ 

چيزي نزديک به هيچ باشد. 
از طرفي وجود اين نوع پيش گيري مالزمه مستقيم با مکنت صاحب مال دارد يعني اشخاص 
ثروتمند قادرند تجهيزات پيشرفته و بهتري را براي محافظت از اموال خود به كار گيرند و بديهي 
است چنان چه اين تجهيزات از آخرين فناوري هاي روز بهره برده باشد، الجرم بزهکار را از آنان 
دور مي دارد اما فکر بزه را از مخيله وي خارج نمي سازد، بنابراين پيش گيري وضعي مي تواند به 
نوعي پيکان حمله بزه را به سمت قشر ضعيف تر جامعه متوجه سازد چرا كه بزهکار در بردن اموال 
آنان با خطر و چالشي سبک تر روبروست كه با خطر بردن اموال داراي عوامل پيش گيري وضعي 
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پيشرفته قابل مقايسه نيست. 
مثاًل چندين بار در اخبار حوادث روزنامه هاي مختلف ذكر گرديده كه براي برخي از ربايندگان 
خودرو، ربودن يک خودرو پرايد بين 13 تا 17 ثانيه طول مي كشد كه بديهي است چنين زماني براي 
يک خودرو پيشرفته تنها مي تواند نشانه اي از شروع جرم باشد و به ربايش آن و ارتکاب جرم تام 

در چنين زمان كوتاهي نخواهد انجاميد. 
بايد گفت پيش گيري هاي وضعي را با آن كه نمي توان با توجه به وضع موجود ناديده گرفت اما 
همواره آدمي را در مرجله دفاع در مقابل بزه نگاه خواهد داشت و دفاع چنان چه بدون حمله باشد، 
هر آينه در هم شکسته خواهد شد. اگرانسان بدون توجه به حجم روز افزون بزهکاري در دژ امن 
خود بياسايد به اميد آن كه كليه اعمال وضعي وقوع جرم را به كار گرفته است، هم چون كسي است 
كه زير حباب بلورين باال آمدن آب را تماشا كند. اين حباب تا كي مي تواند در عمق درياي تبهکاري 
فرو رفته و بر جاي بماند؟ به ضرس قاطع ديري نمي پايد كه در هم فرو ريخته و در اين درياي 
مواج، خرد و ناپديد مي شود. پس چه بهتر كه با اعمال پيش گيري هاي اجتماعي جلوي باال آمدن 
امواج سهمگين بزهکاري گرفته شود نه آن كه محبوس در پيش گيري هاي وضعي، افزايش حجم 

تباهي و خون را هر لحظه به نظاره نشستن. 
پ(	بررسي	ارتباط	دادستان	فعال	با	تعليق	مجازات

در اين قسمت سعي مي نمايم بندهاي مربوط به ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري را بررسي و 
با انواع روش هاي پيش گيري از جرم كه به آن ها اشاره رفت تطبيق نموده و وظيفه دادستان در اين 

ارتباط را بيابيم. 
بند	الف(	ارائه	خدمات	به	بزه	ديده	درجهت	رفع	يا	كاهش	آثار	زيان	بار	مادي	يا	

معنوي	ناشي	از	جرم	با	رضايت	بزه	ديده	
به نظر مي رسد اين بند در راستاي پيش گيري اجتماعي مصوب گرديده و اعمال آن بدون شک 
ضمن جبران خسارت اعم از مادي يا معنوي داراي اثرات اجتماعي بر بزه ديده، خانواده وي و خود 
بزهکار مي باشد. در حقيقت اجراي اين بند با هدف قرار دادن افراد، هم موجب جلوگيري از وقوع 
جرم در رابطه با خانواده مجرم و مجني عليه و يا هر كس ديگر كه با اين افراد نزديک و آشنا باشد 
از طريق عبرت آموزي مي گردد و هم در رابطه با خود مرتکب، موجب جلوگيري از تکرار جرم 
مي گردد. حال سؤال اين جاست كه وظيفه دادستان فعال در اين ارتباط چيست؟ در پاسخ بايد گفت 
دادستان فعال مي تواند پس از تعليق مجازات، اول، جهت برقراري اقدامات وضعي جلوگيري از 
وقوع جرم از متهم تأمين مناسب بخواهد. دوم، به طور كل بر فرآيند تعليق مجازات و اجراي بند الف 
توسط خود يا نماينده اي از خود نظارت مستقيم نمايد. سوم، اجراي اين بند را در جامعه كوچک 
خانواده هاي طرفين و ساير آشنايان كه در جريان امر قرار دارند، اطالع رساني نمايد. چهارم، به طرق 
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مختلف مثاًل با چاپ بروشورهاي از پيش تهيه شده درباره همان جرم و راه هاي جلوگيري از وقوع 
آن و اشکال مختلف آن بين افراد درگير در موضوع و خانواده ها و ساير افراد آگاه از قضيه مانند 
اهالي محل، توزيع و پخش نمايد تا وظايف خود را در راستاي اقدامات پيش گيري اجتماعي از 
وقوع جرم به انجام رسانده باشد. البته در آخر كار بهتر است عاملي كه موجب وقوع جرم گرديده 
شناسايي و ضمن توضيح براي افراد آگاه از واقعه، نسبت به برطرف كردن آن عامل نيز حسب مورد 

اقدامات الزم را به مرحله اجرا گذارد. 
بند	ب(	ترک	اعتياد	از	طريق	مراجعه	به	پزشک،	درمانگاه،	بيمارستان	و	يا	به	هر	

طريق	ديگر،	حداكثر	ظرف	شش	ماه
چنان چه مي دانيم اعتياد به صورت بالقوه عامل بسيار مهمي در وقوع بزه مي باشد. هر چند برخي 
صرف اعتياد را، بزه به حساب مي آورند، به خصوص با پيدايش مخدرهاي صنعتي و آمفي تايين ها 
كه اثراتي مخرب بر مغز مصرف كننده وارد مي كنند و موجب اختالل در تفکر و تعقل و حتي 
ديدن تصاوير و رويدادهاي موهوم و غير واقع مي گردند كه هر كدام به تنهايي مي تواند موجب و 
عامل تحقق جرم و جنايت باشد. بنابراين يکي از اقدامات مورد تأكيد ماده فوق االشاره، ترک اعتياد 
مي باشد. اگر اين امر توسط قوه قضائيه انجام مي پذيرفت بدون شک در قالب اقدامات تأميني و 
تربيتي بود اما چنان چه از نص اين بند استحصال مي شود، اين امر جزو تکاليف مجرم، به هر طريق 
و با ضرب االجل شش ماهه صورت مي پذيرد، بنابراين از آن جايي كه موجب تغيير در شخصيت 
فرد مي گردد آن هم تغييري كه بدون شک ضريب استعداد تمايل به جرم را در فرد به شدت كاهش 
مي دهد، لذا مي بايد آن را جزو عوامل پيش گيري اجتماعي از وقوع جرم قلمداد كرد. وظيفه دادستان 
فعال نيز در اين ارتباط همانند بند قبلي، ضمن نظارت بر روند بازپروري، اطالع رساني به افراد 
خانواده و آموزش آنان كه اي بسا طعمه هاي بعدي معضل اعتياد باشند، مي باشد، چرا كه اصوالً در 
پيش گيري اجتماعي، انجام كار فرهنگي يکي از اركان ثمر نشستن آن و رسيدن به نقطه هدف يعني 

پيش گيري از وقوع جرم محسوب مي گردد. 
بند	پ(	خودداري	از	اشتغال	به	كار	يا	حرفه	معين،	حداكثر	به	مدت	يک	سال

به نظر مي رسد اين بند نيز در راستاي اجراي پيش گيري از وقوع جرم در انواع غيركيفري يعني 
پيش گيري اجتماعي و وضعي باشد، بدون شک دست كشيدن از كار يا حرفه اي معين يک باره و 
بالدرنگ، داراي اثرات فوري نيز هست فلذا اجراي اين بند بدواً در زمره اقدامات پيش گيري وضعي 
قرار مي گيرد چرا كه گفته شد اثر پيش گيري وضعي، يک باره و بالفاصله است. در حالت اخير 
بدون شک اقدام به شغل يا حرفه اي معين موجب بروز استعداد ارتکاب جرم در مجرم مي گردد 
كه در عکس العمل به آن، دادستان مصلحت را در ترک آن شغل و حرفه از جانب مجرم تشخيص 
داده و دستور مي دهد. شايد برخي فکر كنند اين بند با بوجود آوردن محدوديت اقتصادي به نوعي 
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مجازات محسوب مي شود يا به عبارتي در راستاي اجرايي شدن پيش گيري كيفري صورت مي پذيرد 
اما نبايد فراموش كرد اوالً ماده 81 ق. آ. د. ک. در راستاي تعليق مجازات مي باشد نه آن كه مجازاتي 
را به مجازات ديگر تبديل نمايد ثانياً هيچ مجازاتي در قانون پيش بيني نشده كه هدف آن اسباب 
معيشت مجرم يا خانواده وي باشد هر چند ممکن است اعمال مجازات خود به اين امر منجر گردد 
ليکن في نفسه و دفعه الواحده مجازاتي براي جلوگيري از رزق و روزي اشخاص وجود ندارد. پس 
بدون شک اولين بُعد در اجراي بند )پ( ماده 81 پيش گيري وضعي با اثر بالدرنگ آن است اما از 
سويي نمي توان پيش گيري اجتماعي را نيز در پيامد اجراي اين بند ناديده گرفت، دور بودن شخص 
از كار يا حرفه معين مسلماً وقتي با نظر دادستان صورت پذيرد اثرات مختلفي مي تواند در روحيه 
شخص داشته باشد كه بازه اي از عبرت تا تلطيف روحيه به خصوص در مشاغل سخت و خشن را 
در بر مي گيرد يا حتي مي تواند اين ترک شغل و حرفه در راستاي آموزش گرفتن در همان شغل و 
حرفه باشد به عبارتي شخص مدتي به كار مورد نظر نپردازد اما در همان زمان نسبت به آموزش در 
آن كار اقدام الزم را به انجام رساند تا پس از انقضاي مدت منع شده با احاطه و مهارت بيش تري 

به آن شغل بپردازد. 
اما وظايف دادستان در اين مدت ضمن ملحوظ داشتن تمام مواردي كه در بندهاي قبلي بر 
شمرده شد، يک وظيفه مهم و خطير ديگر نيز بر عهده وي قرار مي دهد و آن در نظر گرفتن وضعيت 
اقتصادي و معيشتي مجرم و خانواده وي در مدت منع به شغل مي باشد. چرا كه اگر اين نکته ناديده 
گرفته شود بدون شک تبعات مضر آن هرگونه اقدام پيش گيري كننده به خصوص اجتماعي را بالاثر 
مي كند. بنابراين به نظر مي رسد، يکي از اقدامات مهم دادستان فعال، ارتباط عميق و گسترده وي با 
ارگان هاي حمايتي اعم از خيريه هاي دولتي و خصوصي، بهزيستي، كميته امداد امام خميني )ره( و 
ساير سازمان هاي از اين قبيل مي باشد تا ضمن اعمال اقدامات اجتماعي و فرهنگي در صيانت از 
وضعيت اقتصادي مجرم و خانواده وي نيز اقدام مثبت صورت پذيرد، و از اين راه اثرات اقدامات 
پيش گيري از جرم اجتماعي و وضعي، در نقاط مورد نظر و يا ذهن و مخيله افراد و اشخاص 

مخاطب آن، جاري و ساري گردد. 
ت(	خودداري	از	رفت	و	آمد	به	محل	يا	مكان	معين،	حداكثر	به	مدت	يک	سال

اين بند نيز مشمول هر دو نوع پيش گيري اجتماعي و وضعي است چرا كه نرفتن به محلي خاص 
بدون شک اثري فوري بر شخص مجرم مترتب مي گرداند و در عين حال در طول زمان منع، اثرات 
ديگري كه مي تواند روحي و رواني يا آموزشي و تربيتي و يا عبرتي باشد، كه همگي در راستاي 
پيش گيري اجتماعي حاصل مي آيد، به وجود آورده و منجر به قطع ارتباط فکري مجرم با وسوسه 
تکرار جرم، ونسبت به خانواده و نزديکان وي چنان چه با اطالع رساني و آموزش همراه باشد، منجر 

به پيش گيري از وقوع جرم گردد. 
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وظايف دادستان نيز در اين ارتباط همانند موارد قبلي بر محور نظارت، اطالع رساني و آموزش 
و توجه به عوامل مختلف مستعد جرم و برطرف كردن آن خالصه مي گردد. 

دادستان،	 تعيين	 به	 مقامي	 يا	 شخص	 به	 معين	 زمان	هاي	 در	 خود	 معرفي	 ث(	
حداكثر	به	مدت	يک	سال

به نظر مي رسد بند)ث(تنها درراستاي پيش گيري اجتماعي از وقوع جرم قابل طبقه بندي است چرا 
كه بعيد است معرفي در زمان هاي معين به شخص يا مقامي، داراي اثري بالدرنگ و فوري باشد 

بنابراين نمي توان تبيين اين بند را به اجرايي كردن پيش گيري وضعي از وقوع جرم منتسب نمود. 
وظيفه دادستان نيز در اين ارتباط كماكان نظارتي و دريافت گزارش از هر دو طرف يعني هم 
مجرم و هم شخص يا مقام معين، البته چنان چه اين معرفي صرفاً در حد امضاي يک دفتر نباشد 
بلکه بيش از آن و همراه با رهنمودهاي مختلف آموزشي، درماني، تربيتي و از اين قبيل باشد. ساير 
موارد مورد توجه دادستان فعال نيز هم چون بندهاي قبلي توجه به عوامل منجر به حصول جرم و 

برطرف كردن آنان مي باشد. 
ج(	انجام	دادن	كار	در	ايام	يا	ساعات	معين	در	موسسات	عمومي	يا	عام	المنفعه	

با	تعيين	دادستان،	حداكثر	به	مدت	يک	سال
با توجه به توضيحات قبلي واضح است كه اين بند نيز در راستاي اجرايي شدن پيش گيري اجتماعي 
وقوع جرم مي باشدو توضيحات سابق و وظايف دادستان فعال در بندهاي قبلي، بر بند )ج( ماده 
81 نيز شامل و مترتب است. انجام كار در يک موسسه عمومي يا عام المنفعه ضمن آن كه موجب 
گرديدن چرخ آن نهاد توسط مجرم حتي به عنوان مهره اي كوچک مي گردد، بدون شک ممکن است 
تحول معنوي عميقي نيز در روان مجرم باقي گذارد و ديدگاه وي نسبت به كار و تالش را نيز 

متحول سازد. 
و	 ايام	 در	 حرفه	اي	 و	 فرهنگي	 آموزشي،	 جلسات	 يا	 كالس	ها	 در	 شركت	 چ(	

ساعات	معين،	حداكثر	به	مدت	يک	سال
بديهي است هرگونه اقدام آموزشي، جز در زير شاخه پيش گيري اجتماعي وقوع جرم جاي نخواهد 
گرفت و به طريق اولي همان وضعيتي كه بر بندهاي قبل در ارتباط با پيش گيري اجتماعي و وظايف 

دادستان فعال ذكر گرديد، در اين جا نيز شامل و معمول مي گردد. 
دادن	گواهينامه،	 نقليه	موتوري	و	تحويل	 با	وسايل	 رانندگي	 به	 اقدام	 ح(	عدم	

حداكثر	به	مدت	يک	سال
بدون شک اين بند اشاره مستقيم به پيش گيري وضعي از وقوع جرم دارد. بسيار ديده شده جوانان 
در ابتداي اخذ گواهينامه رانندگي علي رغم نداشتن مهارت كافي به شيوه اي بسيار غلط و گاهاً ملهم 
از فيلم هاي اكشن اقدام به رانندگي مي نمايند و از اين طريق هم با جان عابرين بازي مي كنند و هم 
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عوامل خطرساز را متوجه خود و ساير سرنشينان خودرو مي سازند. البته اين شرايط گذرا است و به 
نظر مي رسد منع موقت رانندگي با وسايل نقليه موتوري راه كار مناسبي براي گذار از اين ايام بحراني 
باشد. مضافاً اين كه عدم استفاده از خودرو شخصي، پياده روي يا استفاده از وسايل نقليه عمومي 

امکان ايجاد اثرات پيش گيري اجتماعي از وقوع جرم را نيز فراهم مي سازد. 
خ(	عدم	حمل	سالح	داراي	مجوز	يا	استفاده	از	آن،	حداكثر	به	مدت	يک	سال

اين امر نيز در راستاي تحقق پيش گيري وضعي از وقوع جرم مي باشد چون اثر آن فوري، يعني خلع 
سالح مجرم است. بديهي است اين امر در افراد داراي خلقيات خارج از تعقل و يا در زمان پس از 
وقوع بزه كه اوضاع يک يا چند خانواده متشنج است و جّو موجود استعداد بروز جرايم سنگين تر 

را در خود دارد، كارايي بدون ترديدي خواهد داشت. 
د(	عدم	ارتباط	و	مالقات	با	شركاي	جرم	و	بزه	ديده	به	تعيين	دادستان،	براي	مدت	

معين
عواملي چون بروز اختالف و نسبت دادن تقصير، چه درباره وقوع جرم و چه درباره عامل دستگيري 
و گرفتاري در چنگال عدالت، مي تواند موجب تشنج و درگيري ميان شركاي جرم و وقوع جرايم 
به مراتب سنگين تر از اصل جرم گردد. از طرفي امکان بروز رفتارهاي تالفي جويانه از مجني عليه يا 
نزديکان وي مي تواند مورد نظر مدلول اين بند قرار گرفته باشد كه به نظر مي رسد آن را در چارچوب 
پيش گيري وضعي از وقوع جرم قرار مي دهد. بديهي است نظارت دادستان بر اجراي اين بند داراي 
اهميت ويژه اي است زيرا هر نوع برخورد اتفاقي ميان اطراف جرم به خصوص در روزهاي آغازين 
رويداد منجر به وقوع جرم، حساسيت ها را به شدت باال برده و مي تواند طرفين را در وضعيتي قرار 
دهد كه هم چون مخزن باروت، به شرر شراره خشم يکي از اصحاب دعوي فاجعه اي عميق، گسترده 

و جبران ناپذير به وقوع پيوندد. 
ذ(	ممنوعيت	خروج	از	كشور	و	تحويل	دادن	گذرنامه	با	اعالم	مراتب	به	مراجع	

مربوط،	حداكثر	به	مدت	شش	ماه
»در قانون حاضر دو نوع دستور منع خروج از كشور نسبت به متهم پيش بيني شده است، يکي قبل 
از دسترسي به متهم و ديگري بعد از دسترسي به وي. قبل از دسترسي به متهم يعني وقتي كه وي 
نه شخصاً و نه از طريق جلب توسط مأموران نزد بازپرس حضور نيافته است، با توجه به اهميت 
و ادله وقوع جرم، به استناد ماده 188 همين قانون امکان ممنوع الخروج ساختن وي وجود دارد. در 
اين حال، اين اقدام براي تسهيل امکان دستيابي به اوست چنين تصميمي كه قانون گذار آن را دستور 
ناميده نه قرار، به متهم ابالغ نمي شود و قابل اعتراض هم شناخته نشده است. بنابراين در اين فرض 
متهم نمي تواند بدون حاضر شدن نزد بازپرس، به وسيله ارسال اليحه يا از طريق وكيل خود، به 
قرار مزبور اعتراض كند. اما اين محدوديت كه از ابتدا هم مدت اعتبار آن محدود به شش ماه است 
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باحاضر شدن متهم نزد بازپرس با صدور قرار موقوفي تعقيب، ترک يا منع تعقيب، مرتفع مي شود. 
نوع دوم دستور منع خروج متهم از كشور، پس از دسترسي به وي و در واقع به منظور حفظ 
دسترسي به اوست كه در قالب صدور قراري به نام قرار نظارت قضايي در بند )ث( ماده 247 

پيش بيني شده است اين قرار بايد به متهم ابالغ شود و متهم حق اعتراض به آن را دارد«.
به متهم در مراحل  از كشور دسترسي سريع  از دستور ممنوعيت خروج  بنابرمراتب، منظور 
مختلف دادرسي است به همين لحاظ نمي توان فهميد منظور مقنن از قرار دادن اين بند در ماده 
81 چيست؟ چنان چه گفته شد تبيين اين ماده به جهت تعليق مجازات است بنابراين دستورهاي 
يازده گانه ملحوظ در اين قانون نمي تواند جنبه مجازات داشته باشد بلکه بيش تر به جهت جلوگيري 
از تکرار جرم و يا وقوع جرايم ديگر است در حالي كه ممنوعيت خروج از كشور در اين رابطه چه 

خاصيتي مي تواند داشته باشد؟
آيا خارج رفتن شخص مي تواند زمينه بروز بزه را در وي ايجاد كند؟ چه نوع جرايمي است 
كه با خارج رفتن شخص امکان ارتکاب مي يابد؟ درحقيقت پاسخ هايي كه در اين زمينه به ذهن 
متبادر مي شود جرايمي باالتر از درجه شش، هفت و هشت مي باشد كه در نتيجه نمي تواند منظور 
نظر اين ماده باشد. از طرف ديگر اين بند در جهت دسترسي به متهم است، يعني همان هدف غايي 
كه ممنوعيت از خروج از كشور را در قالب دستور و قرار وارد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 
92/12/4 نموده است، اما در اين مرحله، در جرايم درجه هفت و هشت كه تعليق توسط دادگاه 
صورت پذيرفته يا در جرايم درجه شش كه ممکن است تعليق توسط دادستان صورت پذيرفته 
باشد، مسلماً دسترسي به مجرم مقدور و وي مراحل مختلف قضايي را شاهد و ناظر و پاسخ گو بوده 
چرا كه جهت اجراي ماده 81 وفق منصوص قسمت صدر آن اجراي مقررات اين قانون »پس از 
اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب« قابل اعمال است بنابراين دسترسي 
به متهم يقيناً فعليت داشته و معلوم نيست پس از انجام تمامي اين فعل و انفعاالت قضايي چرا و 
چگونه ناگهان عدم خروج مرتکب از كشور مورد توجه مقنن قرار گرفته است. در صورتي كه اين 
امر چه به عنوان دستور و يا قرار تأمين در مراحل ديگر دادرسي امکان اعمال دارد و اجراي آن در اين 
مرحله آن هم در تعليق جرايم درجه شش و هفت و هشت داراي چه اثري است؟ مگر آن كه نظر 
قانون گذار به شايدها و اگرهايي باشد كه بدون شک در نظر گرفتن آن ها خالف اصل تفسير مضيق 
كيفري و اصل تفسير به نفع متهم است. بنابراين بهتر است بند )ذ( ماده 81 اصوالً مورد توجه قاضي 
و دادستان قرار نگيرد و چنان چه نياز به صدور دستور ممنوعيت خروج از كشور مورد نظر مقامات 
قضايي است، در اجراي مواد 188 و بند )ث( ماده 247 و در همان مرحله پيش بيني شده باشد نه در 
مرحله تعليق مجازات درجات شش، هفت و هشت، موضوع ماده 81 قانون آئين دادرسي كيفري. 
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نتيجه	
با توجه به جميع جهات و مراتب فوق االشاره سعي نموديم تا ويژگي هاي يک دادستان فعال را از 
داستان منفعل تمايز بخشيم. در اين راستا ابتدا با شناسايي حدود وظايف و آشنايي مختصر با اين 
شغل خطير و جايگاه آن در دستگاه قضايي، شيوه هاي به كار گرفته شده توسط دادستان فعال در 
زمينه هاي فکري و معلوماتي و احاطه و شناخت به مفهوم جرم شناسي و جرم يابي و تمايز قايل شدن 
بين مجرم و بزه كه در حقيقت تفاوت ميان حقوق كيفري و مباني جرم شناسي است، توضيحاتي 
ارايه داديم. پس از آن ديديم كه وظايف دادستان در زمينه هاي پيش گيري از جرم در محورهاي 
كيفري و اجتماعي و وضعي چگونه به منصه ظهور رسيده و در اين ميان دادستان فعال كه آغاز 
وظايفش پيش از شروع جرم است چگونه و از چه طرقي خود را به وقايع وارد مي سازد و يا در 
اموري چون تعليق جرم از كدامين راه ها مي تواند خود را دخالت داده و تنها به نقش خود در تعليق 
مجازات و ارايه دستور بسنده نکند. باري اين مختصر كه نگارش يافت تنها يک پيام دارد و آن همان 
پيام معروفي است كه بيش تر در امور پزشکي مورد نظر قرار مي گيرد: پيش گيري بهتر از درمان است. 
اگر بپذيريم كه بزه، هم چون بيماري، جامعه سالم را فرسوده و افسرده مي كند بدون شک مي توانيم 
بپذيريم كه پيش گيري از اين امر جز در دستان طبيبان بيماري بزهکاري يعني مقامات قضايي و در 
رأس آنان دادستانان محترم كه وظايف خطيري پيش از شروع محاكمه و مجازات دارند، نمي باشد. 
پس تسري فعاليت اين قشر محترم به قبل از وقوع جرم قطعاً موجبات خشک كردن ريشه جنايت 

و بزه در جامعه اي سالم و رو به تعالي خواهد بود. 
با مساعدت دولت و  با راهنمايي و پيش گيري هاي مقامات قضايي والبته  اميد روزي كه  به 
ارگان هاي مسئول، جرايم اقتصادي، اختالس، سرقت، معتادان، كودكان بي سرپرست و بد سرپرست 
و خياباني... و هر چه عامل جرم زا از اين قبيل در امور خانه و خانواده و جامعه وجود دارد، روي 
به اضمحالل گذارده و از ميان رود و اين مهم محقق نمي گردد مگر توجه مقامات قضايي از چرخه 
جرم و مجازات صرف، به پيش از وقوع جرم منعطف گردد. مجازات هر چند در جلوگيري از وقوع 
جرم كارايي دارد ليکن شک نيست كه در خشکاندن بيخ آن ناتوان است كه اگر چنين بود چند هزار 
سال عکس العمل جوامع مختلف در قالب مجازات در برابر جرم كفايت نموده و ريشه هاي بزه از 
زندگي آدميان رخت بر مي بست اما متأسفانه شاهديم كه چنين نيست و نه تنها چنين نيست بلکه با 
به وجود آمدن زمينه هاي جديد در تکنولوژي، جرم و جنايات جديدي نيز به مجموعه بزهکاري ها 
اضافه مي گردد و يا الاقل همان تبهکاري هاي قديم با شيوه هاي جديد به ثمر مي رسد. پس چه خوب 
است كه از تمركز صرف و مطلق بر مجازات دست بشوييم و توجه عميق و گسترده خود را به 

زماني بسيار قبل تر از وقوع جنايت معطوف نماييم. 
بزه و بزهکاري بدون هيچ ترديدي دشمن جامعه است و جلوگيري از دشمن هر چه پيش 
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از پيش روي وي باشد آسان تر است و اگر در اولين مراحل تجاوز در برابرش نايستيم، نفوذ وي 
در روح و روان آحاد جامعه قابل دفاع نخواهد بود. باشد كه مقامات قضايي با ملزم نمودن ساير 
ارگان ها و برقراري ارتباط تنگاتنگ و با برخورداري از لبه هاي حمله قدرتمندي چون دادستانان 
فعال، جلوي هجوم اين دشمن خانه و خانواده و جامعه را گرفته و به عقب نشيني و اضمحالل و 

نابودي وادارش سازند كه چه خوش گفت آن بزرگوار كه فرمود:
داني كه چه گفت زال با رستم گرد دشمن نتوان حقير و بيچاره شمرد

ديديم بسي كه آب سرچشمه خرد چون پيشتر آمد شتر و بار ببرد

منابع 
1- مباني جرم شناسي- دكتر مهدي كي نيا- جلد اول- موسسه انتشارات دانشگاه تهران- چاپ سيزدهم- 1388
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طرح	مسئله
قرار در لغت، به معانی مختلفی از جمله )آرامش، آسودگی(، )عهد و پيمان(، )پايداری(، )رأی و حکمی 
كه درباره مسئله يا امری صادر شود( آمده است )عميد، 1389: ذيل واژه قرار(. در قانون آئين دادرسی 

كيفری از قرار تعريفی به عمل نيامده است. در اصطالح در تعريف قرار گفته شده است: 
قرار دادگاه به تصميم )عملی( اطالق می شود كه رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهيت 
دعوی بوده و يا فقط قاطع آن باشد و يا هيچ يک از دو شرط مزبور را نداشته باشد )شمس، 1385: 

 .)238
در امور كيفری غالباً صدور قرارها در مرحله تحقيقات مقدماتی و پيش از محاكمه صورت می گيرد. 
هر چند مراجع گوناگونی به نوعی با امر تحقيق مرتبط اند با اين حال بازپرس، مرجع اصلی تحقيق به 

شمار می رود و اصوالً تحقيقات جرائم در صالحيت اوست. 
دادستان به نيابت از جامعه، پيگرد دعوای كيفری را بر عهده می گيرد )رک: ماده 11ق. آ. د. ک( 
و در مقابل متهم قرار دارد. طرف يا مدعی دعوا بودن، دادستان را در مظان جانب داری قرار می دهد. 
از اين رو نبايد با مداخلة ناروا در صدور قرارها استقالل بازپرس را مخدوش سازد؛ اما اين به معنای 
استقالل مطلق بازپرس و انفعال مطلق دادستان در صدور قرارها نيست. همکاری او با بازپرس در 
مرحله تحقيقات ضروری و راهگشا است؛ دادستان، مسئول پيگرد جرائم و »وكيل جماعت« می باشد1 
و در كنار اين نقش، وظيفه ديگری بر عهده دارد و آن نظارت بر اجرای قانون است2 تا فرايند دادرسی 
به نحو عادالنه و صحيح پيش رود. به همين خاطر می توان گفت دادستان در حکم طرف دعواست 
و بايد مصالح و منافع متهم را نيز لحاظ كند. اعطای اختياراتی به دادستان به منظور ايفای صحيح اين 
نقش ها )دفاع از حقوق جامعه و نظارت بر اجرای قانون(، ضروری است كه در حقوق ايران نيز به 

صور گوناگون، از جمله امکان اعتراض نسبت به قرار بازپرس، جلوه گر شده است. 
دادستان طرف معمولی دعوای كيفری نيست و از اين جهت وظيفه ای متفاوت با وصف طرف يا 

* Hadizadehr@yahoo. com
1. رک: ماده 50 قانون اصول تشکيالت دادگستری
2. رک: ماده 49 قانون اصول تشکيالت دادگستری

رضا	هادی	زاده*

استقالل بازپرس در صدور قرارها در آیين دادرسی كيفری ایران

-	دانشجوی	دكتری	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی	دانشگاه	مازندران
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مدعی دعوا بودن بر عهده دارد؛ بنابراين اگر چه وظيفه اصلی و عمده دادستان حمايت از حقوق جامعه 
است ولی اين بدان معنا نيست كه هر گاه منافع متهم را در معرض ضايع شدن يافت اقدام مناسب را در 
حمايت از حقوق او انجام ندهد. در واقع دادستان طرف دعوايی است كه مکلف به رعايت بی طرفی 
می باشد؛ اما اين كه چرا نبايد در انجام تحقيقات و صدور قرارها مداخله ناروا داشته باشد دليل آن است 
كه بايد حس اعتماد در جامعه نسبت به رعايت بی طرفی توسط سيستم قضايی ايجاد شود؛ چرا كه 
»عدالت نه تنها بايد اجرا شود بلکه بايد ديده شود كه اجرا می گردد«؛ الزم است بی طرفی عينی رعايت 

شود. ضمن اين كه صرف طرف دعوا بودن، دادستان را خواسته يا ناخواسته متأثر می سازد. 
قانون آئين دادرسی كيفری تحوالت گسترده ای را پشت سر گذاشته است. بعد از انقالب، در 
سا ل 73 با توجيه اسالمی كردن قوانين، نهاد دادسرا از كشور برچيده شد و دادگاه های عمومی و انقالب 
رسيدگی به پرونده ها را از ابتدا تا انتها بر عهده داشتند. بين نظام اتهامی و نظام حقوقی تفتيشی كه 
با حذف دادسرا در ايران ايجاد شد تفاوت وجود دارد. در واقع با حذف اين نهاد، مقام های تعقيب، 
تحقيق و رسيدگی در هم ادغام شده بودند؛ به عبارتی اگر چه رئيس حوزه قضايی و قاضی تحقيق نيز 
وجود داشتند ليکن نقش عمده در انجام وظايف تعقيبی و تحقيقی عالوه بر وظيفه صدور حکم بر 
عهده قاضی دادگاه بود. با توجه به اين كه بعد از گذشت مدتی نارسايی ها و مشکالت ناشی از حذف 
دادسرا آشکار شد مقنن به فکر احيای دادسرا افتاد و با قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی 
و انقالب در سال 81 نهاد دادسرا را دوباره به سيستم قضايی ايران برگرداند. متأسفانه، شتاب زدگی در 
احيای دادسرا موجب شد تا موارد ابهام، تناقض، اجمال و سکوت قانون در قلمرو آيين دادرسی كيفری 
بيش از حد باشد. در قانون آيين دادرسی كيفری كه در سال 1392 به تأييد شورای نگهبان رسيد )ق. 
آ. د. ک( بسياری از ايرادات و ابهامات مرتفع شده است. در نوشتار حاضر، استقالل بازپرس در صدور 
قرارها مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن بررسی قانون آيين دادرسی كيفری)1392(، در برخی 

موارد، به قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب نيز اشاره شده است. 

قرارهای	اعدادی
قرارها به دو دسته قرارهای اعدادی و قرارهای نهايی قابل تقسيم می باشند. در اين مبحث استقالل 

بازپرس در خصوص قرارهای اعدادی مورد بررسی قرار می گيرد. 

1(	صدور	قرار	بازداشت	موقت	توسط	بازپرس
قرارهای تأمين كيفری حقوق و آزادی های متهم را نشانه رفته و از جمله قرارهای اعدادی می باشند كه 
پس از تفهيم اتهام به متهم توسط مرجع تحقيق صادر می گردند. در مورد قرار بازداشت موقت می توان 
فوايدی را مانند دسترسی مطمئن به متهم در مواقع لزوم، جلوگيری از اختالل در روند رسيدگی با 
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تأثيرگذاری بر گرد آوری و حفظ داليل، برخورد يکسان با همه افراد، حمايت از بزه ديده، شهود و 
خانواده آن ها و حتی خود متهم در برخی موارد و جلوگيری از ارتکاب مجدد جرم توسط بزه كار بيان 
داشت. در مقابل معايبی از جمله مغايرت با اصل برائت، ايجاد خسارت مادی، معنوی و عاطفی به متهم 
و خانواده او، تضعيف رعب آوری مجازات حبس و ناتوان ساختن متهم در اثبات بی گناهی خويش 
قابل ذكر است. اين امر موجب گرديده با حساسيت بيش تری احکام ويژه و متفاوتی برای صدور قرار 

بازداشت موقت نسبت به ساير قرارها وضع گردد. 
در حال حاضر صدور قرار بازداشت موقت توسط مقامات دادسرا از جمله بازپرس مورد انتقاد 
است)فتحی و دهقانی، 1388: 100(. حفظ بی طرفی ايجاب می كند صدور اين قرار توسط مرجع 
ديگری غير از بازپرس صورت گيرد. با اين وجود نبايد تصور كرد كه بازپرس بايد در صدور اين قرار 
كاماًل منفعل باشد. چرا كه در برخی موارد آزادی متهم روند تحقيقات مطلوب را مخدوش می سازد و 
بازپرس بهتر از هر كسی در جريان پرونده قرار دارد. به همين خاطر در حقوق فرانسه اين بازپرس است 
كه روند بازداشت موقت متهم را به جريان می اندازد و صدور اين قرار نتيجه اظهار نظر دو قاضی است 
)شاملو احمدی، 1383: 378(. همچنين دادستان به عنوان نماينده جامعه نبايد در صدور اين قرار منفعل 
مطلق باشد. بر اساس ماده 4-137 قانون آيين دادرسی كيفری فرانسه، هرگاه با وجود درخواست های 
دادستان شهرستان مبنی بر استقرار در بازداشت موقت، بازپرس معتقد باشد كه بازداشت موقت موجه 
نمی باشد و تصميم بگيرد كه پرونده را برای قاضی آزادی ها و بازداشت ارسال ننمايد، فوراً قرار موجهی 
برای آگاهی دادستان شهرستان صادر می نمايد. با اين حال در موضوعات جنايی و جنحه ای با مجازات 
10 سال، دادستان شهرستان می-تواند در صورت وجود داليل موجه، مستقيماً از قاضی آزادی ها و 
بازداشت، درخواست صدور قرار بازداشت موقت را بنمايد. همچنين می توان به ماده 82 قانون آيين 
دادرسی كيفری اين كشور اشاره كرد كه مطابق آن دادستان می تواند تقاضای بازداشت قبل از محاكمه 

شخصی كه تحت تحقيقات قضايی قرار دارد را از قاضی تحقيق مطرح كند. 
هرگاه بازپرس قرار بازداشت موقت صادر كند، مکلف است پرونده را جهت اظهارنظر نزد دادستان 
ارسال نمايد. اين كه بازپرس بايد قرار بازداشت موقت را »فوری« نزد دادستان ارسال نمايد و تعيين 

مهلت 24 ساعته برای اظهارنظر دادستان از نکات مثبت ق. آ. د. ک در ماده 240 به شمار می آيد. 3
در ماده مذكور، در صورت عدم موافقت دادستان با قرار بازداشت متهم، حل اختالف بر عهده 
دادگاه نهاده شده است. اين امر گامی مثبت در جهت حفظ استقالل بازپرس به شمار می آيد. شايد ايراد 
شود كه با توجه به شدت و استثنايی بودن اين قرار و اين كه دادستان در مقابل متهم قرار دارد بهتر بود 

3. ماده 240: قرار بازداشت متهم بايد فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر 
خود را به طور كتبی به بازپرس اعالم كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختالف با دادگاه صالح است و 

متهم تا صدور رأی دادگاه در اين مورد كه حداكثر از ده روز تجاوز نمی كند، بازداشت می شود. 
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نظر دادستان در اين خصوص الزم االتباع باشد. همان گونه كه قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های 
عمومی و انقالب مصوب 1381 در صورت اختالف عقيده بين دادستان و بازپرس، اولويت را به نظر 
دادستان داده است و بازپرس حق اصرار بر نظر خويش را ندارد؛4 ليکن متبع بودن نظر دادستان، مغاير 
با استقالل بازپرس در برابر دادستان است. گاهی بازداشت موقت به عنوان آخرين راهکار، مفيد و 
ضروری است. بر اين اساس، الزم است زمانی كه بازپرس بر خالف نظر دادستان صدور اين قرار 
را ضروری می داند حل اختالف بر عهدة مرجع ديگری نهاده شود تا با نقش داشتن دو مقام قضايی، 
عالوه بر حقوق متهم، حقوق جامعه نيز مورد توجه قرار گيرد. چرا كه آيين دادرسی كيفری وظيفه 
حفظ تعادل بين حقوق جامعه و فرد را بر عهده دارد و جانب داری از حقوق متهم كه به تضييع حقوق 

جامعه بينجامد را بر نمی تابد. 
قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب در زمينه اجرای قرار قبل تأييد آن توسط 
دادستان، فاقد صراحت الزم است. با اين حال به نظر می رسد امکان بازداشت متهم پس از صدور 
قرار بازداشت و قبل از موافقت دادستان وجود دارد؛ به عبارتی چنان چه امکان كسب فوری موافقت 
دادستان پس از صدور قرار بازداشت نباشد اجرای قرار پس از صدور آن با اشکالی مواجه نخواهد 

بود)مهاجری، 1381: 166(. 
در ق. آ. د. ک مطابق ماده 239 با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می شود 
و بر اساس انتهای ماده 240 در صورت مخالفت دادستان با اين قرار، متهم تا صدور حکم دادگاه 
بازداشت می شود. بازداشت متهم تا اعالم نظر دادستان و در صورت مخالفت او تا صدور رأی دادگاه 
منطقی و اصولی است. در قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب، عدم موافقت 
دادستان قرار صادر شده را بی اثر می كند و همين امر می تواند توجيهی برای لزوم موافقت دادستان برای 
اجرای آن باشد؛ حال آن كه در قانون آيين دادرسی كيفری در صورت مخالفت دادستان حل اختالف 
با دادگاه است. ضمن اين كه اين امر هماهنگ با استقالل بازپرس است و مانع مواجه شدن با اشکال 

در عمل می گردد. 

2(	بازنگری	نسبت	به	قرار	بازداشت	موقت
امکان بازنگری و تجديدنظر در قرار بازداشت موقت وجود دارد. هر گاه عللی كه موجب بازداشت 
متهم شده است مرتفع گردد و موجب ديگری برای ادامه بازداشت او نباشد فک يا تخفيف قرار 
صادرشده از سوی بازپرس امکان پذير خواهد بود. در دوره های زمانی مشخص نيز، بازپرس مکلف 

4. مطابق بند ح ماده 3 »... در صورتي كه بازپرس راسا قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مکلف است ظرف بيست و چهار 
ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان 

متبع است...«
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به بازنگری در اين قرار است تا در صورت مهيا بودن شرايط، اقدام به فک يا تخفيف اين قرار نمايد 
و در غير اين صورت آن را ابقا و تمديد نمايد. همچنين فک يا تخفيف قرار بازداشت موقت می تواند 
به تقاضای متهم يا دادستان صورت گيرد. در حاالت فوق، بررسی رابطه دادستان و بازپرس ضروری 
است. ذكر اين مطلب نيز الزم است كه نبايد اختيار الغا و خصوصاً ابقای قرار بازداشت موقت در حيطة 

صالحيت مقام پيگرد قرار گيرد و يا اين كه بازپرس مکلف به قبول عقيده او باشد. 
2-1(	فک	قرار	بازداشت	موقت	توسط	بازپرس

مطابق ماده 241 ق. آ. د. ک، رفع بازداشت متهم توسط بازپرس با موافقت دادستان صورت می گيرد 
و در صورت مخالفت او حل اختالف با دادگاه خواهد بود. 5 همچنين بازپرس مکلف به بازنگری در 
قرار بازداشت موقت در فواصل زمانی معين است؛ هرگاه در جرائم موضوع بند »الف«، »ب«، »پ« 
و »ت« ماده 302 ق. آ. د. ک تا دو ماه و در ساير جرائم تا يک ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم 
در بازداشت مانده و پرونده اتهامی او منتهی به تصميم نهايی در دادسرا نشده باشد، بازپرس مکلف 
به فک يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل 
مزبور، قرار، ابقا و مراتب به متهم ابالغ می شود. به موجب ماده 242 ق. آ. د. ک فک، تخفيف و ابقای 
قرار بازداشت موقت بايد با موافقت دادستان باشد و در صورت عدم موافقت او حل اختالف با دادگاه 
خواهد بود. تغيير مثبت اين قانون نسبت به قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب آن 
است كه به واژه های »تخفيف« و »ابقا« نيز اشاره كرده است و در اين حاالت نيز حل اختالف بر عهده 
دادگاه گذاشته شده است. ذكر واژه »تخفيف« بعد از واژه »فک« در ماده مذكور نشان می دهد كه اين دو 
متفاوت از هم می باشند و فک به معنای حذف قرار تأمين به كار برده شده است. 6 مطابق قانون اصالح 
قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب اگر نظر بازپرس، فک قرار بازداشت موقت باشد موافقت 
دادستان ضروری بوده و در صورت حدوث اختالف بين او و بازپرس، حل اختالف با دادگاه است. 
به عبارتی به واژه های »تخفيف« و »ابقا« اشاره نکرده است. بر اين اساس در خصوص مفهوم فک قرار 
بازداشت موقت ابهام وجود دارد. برخی از حقوق دانان)خالقی، 1392: 248(، فک قرار بازداشت موقت 
را به معنای حذف قرار تأمين می دانند؛ با اين حال اداره حقوقی قوه قضائيه در نظريه مشورتی شماره 
7/7277-1383/09/30، معتقد است فک قرار بازداشت موقت مذكور در بند )ط( مادة 3 ق. ا. ق. ت. د. 
ع. ا به معنای آزادی بی قيد متهم نيست؛ بلکه منظور از آن عدم اخذ تأمينی است كه منتهی به بازداشت 

5. ماده 241: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع 
بازداشت می كند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختالف با دادگاه صالح است... 

6. همچنين به ماده 241 ق. آ. د. ک كه فک قرار بازداشت همراه با تبديل آن ذكر شده است مراجعه شود. در بند )ط( ماده 3 ق. 
ا. ق. ت. د. ع. ا واژه های »تخفيف« و »فک« با اين عبارت كه »... مرجع صادركننده قرار مکلف به فک يا تخفيف قرار تامين متهم 
مي باشد...« در كنار هم آورده شده اند. با اين حال می توان واژه »فک« را به بازداشت موقت و واژه »تخفيف« را به ديگر قرارهای تامين 

منتهی به بازداشت مربوط دانست. 
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متهم گردد. در هر حال اين ابهام در قانون آيين دادرسی كيفری)1392( رفع شده است و رويکرد اتخاذ 
شده در اين قانون مناسب به نظر می رسد. زيرا می بايست در هر دو صورت تخفيف قرار بازداشت 
موقت يا به طور كلی حذف قرار بازداشت موقت بدون صدور ديگر قرارهای تأمين، حل اختالف بر 
عهده دادگاه نهاده شود. امری كه در قانون آيين دادرسی كيفری)1392( به روشنی صورت گرفته است؛ 
اگر حل اختالف، محدود به حالت حذف قرار بازداشت موقت گردد بازپرس قادر به بی اثر ساختن 
قرار بازداشتی خواهد بود كه به نظر او نامناسب ولی به زعم دادستان مناسب است و اين به نوعی نقض 
غرض است. زيرا، تفاوت چندانی بين حذف قرار بازداشت موقت بدون آن كه قرار تأمين ديگری صادر 

شود با تبديل آن به قرار خفيف و كم اهميتی مثل التزام به حضور با قول شرف وجود ندارد. 
با افزودن واژه »ابقا« در ماده 242 ق. آ. د. ک، 7 در خصوص ادامه بازداشت موقت نيز حل اختالف 
با دادگاه می باشد. در بند )ط( ماده 3 قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 
1381، به طور روشن در خصوص ابقای قرار بازداشت موقت تعيين تکليف نشده است. در اين زمينه 
برخی معتقدند چنان چه دادستان با عقيده بازپرس مبنی بر ابقاء قرار بازداشت مخالف باشد نظر دادستان 
به مورد اجرا گذاشته می شود )جوانمرد، 1389: 203 و حجتی، 1389: 178(. امری كه در مغايرت با 
استقالل بازپرس است. اين برداشت كه در تمديد اين قرار، با توجه به عدم اشاره به لزوم تأييد ابقای 
قرار بازداشت موقت از سوی دادستان، بازپرس كاماًل مستقل است نيز مغاير با نقش نظارتی دادستان 
است. همچنين از ماده 33 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری، كه مربوط 
به زمانی است كه نهاد دادسرا از نظام قضايی كشور برچيده شده بود و مطابق آن، ابقاء قرار بازداشت 
موقت توسط قاضی دادگاه منوط به تأييد رئيس حوزه قضايی محل يا معاون او دانسته شده بود تفاسير 
مختلفی در رابطه با الزم االجرا بودن نظر رئيس حوزه قضايی ارائه شده است )برای ديدن نظرات 
مختلف در مورد اين ماده رک: مؤذن زادگان، 1380: 129(. بنابراين در خصوص تمديد قرار بازداشت 
موقت، ق. آ. د. ک از سويی با رفع ابهام در اين خصوص و از سوی ديگر با اتخاذ شيوه ای كه در آن هم 
استقالل بازپرس حفظ شود و هم به استثنايی بودن صدور اين قرار و رعايت نظارت دادستان اهميت 

داده شود موضع بهتری نسبت به قوانين فوق الذكر اتخاذ كرده است. 
2-2(	تقاضای	متهم	جهت	رفع	بازداشت	موقت

مطابق ماده 241 ق. آ. د. ک چنان چه متهم موجبات بازداشت را مرتفع بداند می تواند فک يا تبديل 
قرار بازداشت را از بازپرس درخواست كند. در اين صورت بازپرس مکلف است ظرف 5 روز راجع 
به آن اظهارنظر كند. در صورت رد درخواست، متهم حق اعتراض دارد. در صورتی كه بازپرس قصد 
رفع بازداشت را داشته باشد با توجه به صدر ماده 241 ق. آ. د. ک، موافقت دادستان ضروری است و 

7. ماده 242 ق. آ. د. ک بيان می دارد »... فک، تخفيف، يا ابقای بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت 
دادستان، حل اختالف با دادگاه صالح است...«
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در صورت مخالفت، حل اختالف با دادگاه صالح خواهد بود و در صورت رد درخواست متهم نياز 
به اظهارنظر دادستان نيست. در ق. ا. ق. ت. د. ع. ا ظاهر بند )ح( نشان می دهد بازپرس در اين مورد 
فقط نظر خود را كه جنبه مشورتی و غير الزام آور دارد اعالم می كند و دادستان تصميم گيری می نمايد. 
8 اين امر، به ويژه زمانی كه بازپرس معتقد به فک قرار بازداشت موقت باشد و نظر دادستان ابقای آن 

باشد، اصولی و منطقی به نظر نمی رسد. همچنين، علت تفاوت قائل شدن ميان اين حالت و موردی 
كه بازپرس رأساً يا با عمل به تکليف مندرج در بند )ط( ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا، قرار مزبور را 
فک می نمايد روشن نيست. با وجود اين، اگر با استفاده از مالک موارد اخيرالذكر، حل اختالف در 

صالحيت دادگاه قرار داده شود، اشکال، در اين زمينه، مرتفع خواهد شد. 
بر اساس ماده 244 ق. آ. د. ک، دادستان در جريان تحقيقات مقدماتی می تواند تشديد يا تخفيف 
تأمين را از بازپرس درخواست كند. تشديد يا تخفيف قرار تأمين، اعم از تبديل نوع قرار يا تغيير مبلغ آن 
است. هرگاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود پرونده برای رفع اختالف نزد دادگاه ارسال 
می شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می كند. اين امر صحيح به نظر می رسد و با اتخاذ آن استقالل 

دادستان و بازپرس هر دو رعايت گرديده است. 
متأسفانه، قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب در زمينة رابطه دادستان و بازپرس 
بازداشت موقت توسط دادستان، مبهم است و برداشت های  در صورت درخواست تخفيف قرار 
متفاوتی دراين باره قابل طرح می باشند كه عبارت اند از: نخست، الزم االتباع بودن نظر دادستان با توجه 
به لزوم تبعيت از نظر دادستان در صدور اين قرار، 9 استثنايی بودن بازداشت متهم و نيز تفسير به نفع 
متهم؛ دوم، عدم نياز به تأييد دادستان با عنايت به استقالل بازپرس در مرحله تحقيقات مقدماتی و 
سوم، حل اختالف توسط دادگاه )برای ديدن نظر اخير رک: شاملو احمدی، منبع پيشين: 28 و اباذری 

فومشی، 1386: 13(. 
همچنين بازپرس می تواند در تمام مراحل تحقيقات، قرار تأمين صادر شده را تشديد كرده يا 
تخفيف دهد. ماده 270 ق. آ. د. ک تشديد تأمين را توسط متهم قابل اعتراض دانسته است. ماده 243 
ق. آ. د. ک تشديد و تخفيف قرار تأمين را نيازمند تأييد دادستان ندانسته است. با اين حال دادستان 
به موجب ماده 244 ق. آ. د. ک حق درخواست تخفيف يا تشديد تأمين را دارد و در صورت عدم 
موافقت بازپرس، حل اختالف با دادگاه می باشد. همچنين در فک قرار تأمين )غير از بازداشت موقت( 

نيازی به موافقت دادستان نيست. 

8. طبق بند )ح(»... هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي تواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنمايد كه در اين 
صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاريخ تسليم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد...«

9. رک: بند )ح( ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا
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3(	ساير	قرارهای	تأمين
در قانون آيين دادرسی كيفری )1392( به موجب ماده 226، متهمی كه به دليل عدم معرفی كفيل يا 
سپردن وثيقه بازداشت شده است می تواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت و يا عدم پذيرش 
كفيل يا وثيقه اعتراض كند. اين امر يکی ديگر از تحوالت مثبت اين قانون به شمار می آيد. چرا كه 
مطابق ق. ا. ق. ت. د. ع. ا در هيچ يک از قرارهای تأمين، غير از بازداشت موقت، موافقت دادستان 
الزم نيست و متهم نيز حق اعتراض ندارد. اين امر اگرچه در قرارهای سبک چون التزام به حضور 
با قول شرف اصولی است؛ اما در قرار وثيقه و حتی كفالت می تواند موجبات تضييع حقوق متهم و 
سوءاستفاده قاضی را فراهم آورد؛ مثاًل مقام تحقيق می تواند با صدور قرار وثيقه با مبلغ سنگين متهم 
را روانه زندان كند بدون اين كه نياز به موافقت مقام ديگری باشد يا حتی صدور آن قابل شکايت و 
اعتراض باشد. بديهی است اين امر با اصول و موازين دادرسی مغاير است. در هر حال بهتر است 
قرارهای تأمين منتهی به بازداشت همانند قرار بازداشت موقت نيازمند تأييد دادستان باشند و با عدم 
موافقت او حل اختالف بر عهده دادگاه نهاده شود و در صورت موافقت او نيز حق اعتراض نزد دادگاه 

وجود داشته باشد. 
 ماده 221 ق. آ. د. ک را می توان يکی از موارد نقض استقالل بازپرس دانست. طبق اين ماده در 
صورتی كه بازپرس مالئت كفيل را احراز نکند مکلف است مراتب را فوری به نظر دادستان برساند. 
دادستان نيز موظف است در همان روز رسيدگی و نظر خود را اعالم نمايد و در اين زمينه تشخيص 

دادستان برای بازپرس الزامی است. 
همان گونه كه گفته شد بر اساس ماده 244 ق. آ. د. ک، دادستان در جريان تحقيقات مقدماتی 
می تواند از بازپرس تشديد يا تخفيف تأمين را درخواست نمايد. در صورت اختالف نظر بازپرس 
و دادستان پرونده به دادگاه ارسال می شود و مطابق تصميم دادگاه عمل می شود. اين امر با استقالل 
بازپرس هماهنگ است و مناسب تر از  ماده 169 قانون آيين دادرسي كيفري )1290( كه به موجب آن 
در صورت تقاضاي تخفيف توسط دادستان، بازپرس مکلف به قبول آن بود می باشد. ماده اخيرالذكر 
اگر چه در جهت حمايت از متهم وضع گرديده بود اما استقالل بازپرس را مخدوش می ساخت. 
همچنين رويکرد اتخاذ شده بهتر از قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب است؛ 
زيرا در قانون اخيرالذكر هر چند تکليف موردی كه دادستان، درخواست تبديل تأمين نمايد به صراحت 
مشخص نيست ولی با توجه به استقالل بازپرس می توان گفت نيازی به اجابت درخواست دادستان 

نيست. به عبارتی بازپرس كاماًل مستقل است كه اين امر مغاير با استقالل دادستان است. 
در خاتمه الزم به ذكر است فک و تخفيف قرارهای تأمين منتهی به بازداشت متهم )قرارهای تأمين 
غير قرار بازداشت موقت( كه با عمل به تکليف مندرج در ماده 242 ق. آ. د. ک مبنی بر بازنگری قرار 
در فاصله های زمانی مشخص )2 ماه و 1 ماه به نسبت جرم ارتکابی( صورت گيرد نيازی به موافقت 
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دادستان ندارد لکن ابقای قرار بايد با موافقت او باشد و در صورت اختالف عقيده، دادگاه صالح به 
حل اختالف می پردازد. اين امر يکی ديگر از تحوالت مثبت قانون جديد به شمار می آيد؛ زيرا با توجه 
به بند )ط( ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا، ابقا قرارهای تأمين منتهی به بازداشت متهم، در فواصل زمانی 

معين، نيازی به موافقت دادستان ندارد. 

4(	ساير	قرارهای	اعدادی
در برخی موارد چنان چه منتظر اتمام فرآيند دادرسی باشيم، بيم آن می رود كه متهم با اقداماتی نظير 
مخفی نمودن اموال، اسباب تضييع حقوق زيان ديده از جرم را فراهم آورد. از اين رو، قانون گذار با 
پيش بينی قرار تأمين خواسته، راه چنين سوءاستفاده ای را مسدود نموده است. ذكر اين مطلب ضروری 
است كه بعضی از قرارها مرتبط با تدارک و حفظ داليل و آثار جرم می باشند در مقابل بعضی ديگر 
هم چون تأمين خواسته بی ارتباط با امر كشف حقيقت می باشند. در هر حال مداخله ناروای دادستان در 

اين قرارها نيز مغاير با اصول و قواعد دادرسی است. 
در خصوص اين پرسش كه آيا تأمين خواسته در قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی 
و انقالب به موافقت دادستان نياز دارد يا خير، همانند تشديد تأمين و اناطه ابهام وجود دارد. صدر بند 
)ن(، از قرارهای بازپرس كه دادستان با آن ها موافق باشد سخن به ميان آورده است و در اين بند، به 
اين قرارها نيز اشاره شده است. با اين حال، آن چه به نظر صحيح می رسد آن است كه نيازی به موافقت 
دادستان با قرار های مذكور نيست. امکان اعتراض دادستان نسبت به قرار اناطه، 10 عدم پيش بينی راهکار 
در صورت بروز اختالف بين بازپرس و دادستان و استقالل مطلق بازپرس در قرار وثيقه كه از جهاتی 
شديدتر از قرار تأمين خواسته است نشانگر آن است كه بند )ن( ماده  3، در مقام بيان لزوم موافقت 
دادستان با قرارهای مطرح شده در آن نمی باشد. به ويژه آن كه برای متضرر از آن حق تجديدنظرخواهی 
پيش بينی شده است و از اين طريق نظارت بر بازپرس صورت می گيرد. چنان چه در تأمين خواسته و 
يا در تشديد تأمين، تأييد دادستان الزم می بود، به صورت جداگانه ذكر می گرديد )مانند قرارهای منع 
تعقيب و مجرميت( و يا آن كه اين امر با صراحت كافی در بند )ن( بيان می شد؛ زيرا عبارت »قرارهاي 
بازپرس كه دادستان با آن ها موافق باشد« به طور صريح اين معنی را بيان نمی كند. به عبارتی در اين بند 
قرارهای قابل اعتراض بازپرس و نحوه رسيدگی تبيين شده است. همان گونه كه ماده 270 ق. آ. د. ک 
به بيان قرارهای قابل اعتراض پرداخته است و به تأمين خواسته به عنوان يکی از اين قرارها كه توسط 

متهم قابل اعتراض است اشاره كرده است. 11
10. شق سوم از بند )ن( ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا عالوه بر شاكی خصوصی، دادستان را مجاز به اعتراض نسبت به قرار اناطه 

دانسته است. 
11. همچنين اگرچه مطابق  مادة  171 قانون آيين دادرسي كيفري 1290، در برخی از قرارها دادستان صالح به شکايت از قرار بازپرس 
است و در برخی ديگر، مثل تشديد تامين، موافقت او الزم می باشد؛ ليکن اين ماده در مورد قرار تامين خواسته ساكت است. مادة 
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ذكر اين مطلب الزم است كه استقالل دادستان به عنوان طرف دعوای كيفری و مدافع اجرای قوانين 
به نحو صحيح، ايجاب می كند كه او نسبت به قرار اناطه كاماًل منفعل نباشد. در همين راستا بازپرس 
در صدور اين قرار در قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب و قانون آيين دادرسی 
كيفری)1392( كاماًل مستقل نمی باشد. هر چند سازوكار نظارت بر بازپرس در مورد قرار اناطه در دو 
قانون مذكور متفاوت است؛ در قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب، موافقت 
دادستان با صدور قرار اناطه ضروری نيست اما حق اعتراض به موجب شق سوم از بند )ن( ماده 3، 
برای او باقی گذاشته شده است. در مقابل تبصره 1 ماده 21 ق. آ. د. ک بيان داشته است قرار اناطه  
صادرشده توسط بازپرس، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد و در صورت عدم موافقت دادستان 

با اين قرار،  حل اختالف با دادگاه خواهد بود. 

قرارهای	نهايی
با توجه به دشواری تعيين صالحيت و آثاری كه عدم رعايت آن در پی دارد اين امر نبايد بر عهده يک 
مرجع گذاشته شود. چنان چه بازپرس پس از ارجاع پرونده يا در حين تحقيقات به عدم صالحيت 
دادسرای محل فعاليتش پی برد بايد قرار عدم صالحيت صادر نمايد. با اين حال دادستان حق مخالفت 
با تصميم وی را دارد كه در اين صورت حل اختالف بر عهده دادگاه خواهد بود. ماده 272 ق. آ. د. ک 
در صالحيت، نوع جرم12 و يا مصاديق قانونی آن حل اختالف دادستان و بازپرس را بر عهده دادگاه 
دانسته است. همچنين می توان مواد 267 و 269 ق. آ. د. ک را ذكر كرد كه به لزوم موافقت دادستان با 

قرار عدم صالحيت بازپرس اشاره دارند. 13 
با توجه به عام بودن عبارت »اختالف دادستان و بازپرس در صالحيت« در ماده 272، حل اختالف 
منحصر به صدور قرار عدم صالحيت نيست. ممکن است دادستان بعد از ارجاع متوجه گردد كه دادسرا 

مذكور بدين شرح است:
  ماده 171 - قرارهاي بازپرس در موارد ذيل قابل شکايت است. 

1 - قرار عدم صالحيت به تقاضاي دادستان يا متهم. 
2 - قرار منع تعقيب كه با موافقت دادستان صادر شده به تقاضاي شاكي خصوصي. 

3 - قرار اناطه كه طبق ماده 17 صادر مي شود به تقاضاي دادستان يا شاكي خصوصي. 
4 - قرار توقيف متهم به تقاضاي متهم. 

5 - قرار تشديد تأمين كه با موافقت دادستان صادر مي شود به تقاضاي متهم. 
6 - قرار تأمين خواسته كه طبق ماده 68 صادر مي شود به تقاضاي متهم. 
7 - قرار موقوف ماندن تعقيب به تقاضاي دادستان يا شاكي خصوصي. 

12. نوع اتهام بر مواردی چون تفهيم موضوع اتهام و داليل آن به متهم، تحقيقات مقدماتی و تدارک دفاع مناسب توسط متهم تاثير 
گذار است. 

13. ماده 267 بيان می دارد»در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صالحيت، پرونده به مرجع صالح ارسال 
می شود...« و مطابق ماده 269»در هر مورد كه دادستان با عقيده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقيده خود اصرار كند، پرونده برای 

حل اختالف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصميم دادگاه عمل می شود.«
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فاقد صالحيت الزم برای رسيدگی به جرم است در اين حالت اگر بازپرس قائل به صالحيت دادسرا 
باشد حل اختالف با دادگاه خواهد بود. 

صالحيت به صالحيت محلي،  ذاتي، شخصی و نسبی قابل تقسيم است. قانون گذار در قانون آيين 
دادرسی كيفری واژه صالحيت را به طور مطلق ذكر نموده است ولی در بند )ح( ماده 3 ق. ا. ق. ت. 
د. ع. ا حل اختالف در صالحيت محلي و  ذاتي را با دادگاه عمومي يا انقالب محل  دانسته است؛ به 
عبارتی به صالحيت شخصی و نسبی اشاره ای نشده است. با اين حال می توان اين دو را ذيل صالحيت 
محلی و ذاتی قرار داد؛ برخي نويسندگان دادرسي كيفري و مدني صالحيت نسبي را مترادف صالحيت 
محلي دانسته اند )گلدوست جويباري؛ 1387: 127(. همچنين اگر آن را صالحيتی بدانيم كه قانون گذار 
با توجه به ميزان مجازات براي مرجع قضايي تعيين می نمايد می توان آن را ذيل صالحيت ذاتی قرار 
داد. صالحيت شخصی نيز گاه ضابطه صالحيت ذاتی و گاه ضابطه صالحيت ذاتی و محلی هر دو 

است )خالقی، همان منبع: 289(. 
از ديگر قرارهای نهايی قرارهای جلب به دادرسی، منع تعقيب و موقوفی تعقيب می باشند. در 
صورتی كه در قرارهای مذكور بين دادستان و بازپرس وحدت عقيده نباشد، دادگاه، مرجع رفع اختالف 
خواهد بود. اين امر در ماده 269 ق. آ. د. ک، پيش بينی شده است؛ بنابراين می توان گفت در اين قرارها 
استقالل دوسويه مقام های تعقيب و تحقيق رعايت می گردد. لزوم تأييد دادستان را می توان مشابه 
درخواست تجديدنظر از قرار بازپرس دانست؛ چرا كه در صورت عدم تأييد، نظر دادستان الزم االتباع 

نيست بلکه دادگاه به حل اختالف می پردازد. 
الزم به ذكر است كه بايد اختيار صدور قرارهای جلب به دادرسی و منع تعقيب از بازپرس گرفته 
شود و صدور آن ها بر عهده مرجع مستقل و بی طرف ديگری گذاشته شود. صحيح نيست يک مرجع 

)Schwartz,2007: 28( .به داوری در مورد داليل گردآوری شده توسط خود بپردازد
 

عدم	ارجاع	پرونده	به	بازپرس	)بررسی	سير	تاريخی(
اصل تفکيک دادستان از بازپرس در  قوانين موقتی محاكمات جزايی )آيين دادرسی كيفری( مصوب 
1291 تا حد زيادی رعايت شده بود. به موجب ماده 18»تحقيقات مقدماتي جرائمي كه محاكمه آن ها 
راجع به محاكم جنحه و جنايات است به عهده مستنطق است...« همچنين ماده 33 اشعار داشته است 
»مدعيان عمومي محاكم ابتدايي و معاونين آنان خودشان متصدي تحقيقات مقدماتي نمي شوند مگر در 
مورد مذكور در ماده )40(...« در ماده 40 دادستان مجاز به تحقيقات جرائم مشهود گشته است؛ با اين 
حال بايد توجه داشت كه مداخله دادستان در ماده مذكور استثنايی و محدود به شرايط خاص است. 
جرم ارتکابی بايد از سويی جنايت و از سوی ديگر مشهود باشد. اين امر در ماده 41 نيز مورد تاكيد 
قرار گرفته است. همچنين مدعی عمومی بايد مستنطق را از وقوع جرم آگاه سازد و تحقيقات الزم را 
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آن هم تا ورود مستنطق انجام دهد. 
بر اساس قانون اصالح اصول محاكمات جزايی مصوب 1311/03/10 ماده 40 بدين شرح تغيير 
يافت »در امور جنحه به طور كلي و در جنايات اگر جرم مشهود باشد مدعي العموم مي تواند شخصًا 
يا به وسيله وكيل عمومي يا معاون اداري خود  تحقيقات الزمه را از قبيل تحقيق از متهم و استعالم 
از مطلعين و شهود و به دست آوردن آالت و ادوات جرم و معاينه محل و غيره به عمل آورد...« در 
همين راستا به موجب قانون متّمم اصالح اصول محکمات جزايی، ماده 33 كه اجازه تصدی تحقيقات 
مقدماتی را به دادستان و معاون او نمی داد نيز تغيير يافت. با اين حال در امور جنحه بازپرس نيز 
صالحيت مداخله داشت و همان گونه كه در ماده 59 الف قانون اصالح اصول محاكمات جزايی 

پيش بينی گشته است امکان تفويض كلی يا جزئی انجام تحقيقات به بازپرس وجود داشت. 
 قانون تسريع دادرسی و اصالح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي  مصوب 
1352، با سلب صالحيت از بازپرس در جرائم جنحه و سپردن انجام تحقيقات اين جرائم به دادستان، 
از طرفی نقش بازپرس در تحقيقات جرائم را كم رنگ و از طرف ديگر قدرت دادستان در تحقيقات 

مقدماتی را افزايش داد. 14
با اصالح ماده 40 و تبصره های آن تحقيقات مقدماتی در امور جنحه بر عهده دادستان نهاده شد و 
تبصره 3 آن مقرر می داشت از تاريخ اجراي اين قانون بازپرس به جرائمي رسيدگي  مي كند كه محاكمه 
آن ها راجع به دادگاه جنايي است و در غير اين موارد ارجاع پرونده به بازرس مگر با شرايط استثنايی 
مجاز نبوده و در صورت اختالف نظر در باب صالحيت موضوع اين تبصره بازپرس طبق نظر دادستان 

به رسيدگي ادامه خواهد داد. 
سلب صالحيت از بازپرس در امور جنحه و سپردن اختيارات او به دادستان كه مدعی و طرف 
دعواست در تضاد آشکار با استقالل بازپرس قرار دارد و بزرگ ترين صدمه به اصل تفکيک مقام تعقيب 
از مقام تحقيق دانسته شده است )خالقی، همان منبع: 152(. اهميت اصل تفکيک مقام تعقيب از مقام 
تحقيق ايجاب می كند كه تسريع دادرسی كيفری بهانه و دستاويزی برای مداخله دادستان در امر تحقيق 

جرائم نباشد. 
پس از انقالب در عمل وضعيت بدتر شد چرا كه تحقيقات مقدماتی بسياری از پرونده ها با اتهامات 
مهم توسط دادياران تحقيق انجام می شد و دادستان ها از ارجاع پرونده های سنگين به دادياران و يا انجام 
آن توسط خود علی رغم وجود بازپرس در حوزه قضايی ابايی نداشتند )آشوری، 1385: 41(. اين امر 
به اين خاطر صورت می گرفت كه به اعتقاد برخی از قضات، با از ميان رفتن تفکيک جرائم به خالف، 
جنحه و جنايت انجام تحقيقات در جرايم شديد)جنايات( توسط دادياران امکان پذير است)مصدق، 
1390: 5(. بر اين اساس، كمسيون استفتائات شورای عالی قضايی، انجام تحقيقات مقدماتی جرايم مهم 

14. اين تبصره به موجب قانون مصوب 1358 اليحه قانونی اصالح اليحه قانونی تشکيل دادگاه های عمومی ملغی شده است
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را توسط بازپرس اولی دانسته است )آشوری، همان: 42(. 
با حذف نهاد دادسرا در سا ل  73، دادگاه های عمومی و انقالب رسيدگی به پرونده ها را از ابتدا تا 
انتها برعهده داشتند. بديهی است اين امر نقض رسيدگی عادالنه به شمار می آيد. ايرادات حذف دادسرا 
و به نوعی معايب ادغام نقش های تعقيب، تحقيق و رسيدگی موجب احيای دادسرا در سال 1381 با 

قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب گرديد. 
بند )و( ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا، تحقيقات مقدماتی كليه جرايم را بر عهده بازپرس نهاده است. 
بند مذكور مقرر می دارد  در مورد جرائمی كه رسيدگی به آن ها در صالحيت دادگاه كيفری استان است 
 دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات الزم را برای حفظ و جمع آوری داليل و آثار 
جرم به عمل می آورد و در مورد ساير جرائم )جرائمی كه در صالحيت دادگاه كيفری استان نيست( 
دادستان نيز دارای كليه وظايف و اختيارات  مقرر برای بازپرس است؛ به عبارتی در اين جرايم، دادستان 
می تواند انجام بعضی از تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد يا آن كه انجام تحقيقات 
جرم را به طور كلی به بازپرس ارجاع نمايد. همچنين امکان ارجاع انجام تحقيقات به طور كلی يا 

جزئی به داديار وجود دارد. 
بر اساس ماده 92 ق. آ. د. ک در صورت نبودن بازپرس در غير جرائم ماده 302، دادستان نيز 
دارای وظايف و اختيارات بازپرس است. تبصره ماده 92 بيان داشته است در صورت عدم حضور 
بازپرس و يا معذور بودن او و نبودن بازپرس ديگر در جرائم موضوع ماده 302، دادرس دادگاه وظيفه 
بازپرس را انجام خواهد داد. جرائم موضوع ماده 302 جرائمی هستند كه در صالحيت دادگاه كيفری 

يک می باشند. 
دادستان در انجام تحقيقات مقدماتی مجاز به صدور قرار و دستورات قضايی است. متأسفانه، 
برخالف بازپرس كه برخی از قرارهای او صريحاً نيازمند تأييد مرجع ديگری )دادستان و در صورت 
عدم تأييد او دادگاه صالح( دانسته شده است در مورد دادستان، قانون آيين دادرسی كيفری)1392( 
تصريحی ندارد و به نظر نمی رسد بتوان تأييد قائم مقام دادستان را ضروری دانست. در قانون اصالح 
قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب نيز وضعيت مشخص نيست و به نظر می رسد چنان چه 
شخص دادستان، انجام تحقيقات جرمی را به عهده گيرد قرارهاي صادره از ناحيه او نيازي به موافقت 
ندارد )در تأييد رک: معاونت آموزش قوه قضاييه، 1389: 1148(. آن چه اين ديدگاه را تقويت می كند 
اين است كه در  ماده 33 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب، اگر چه قرار بازداشت موقت 
صادره توسط قاضي دادگاه به تأييد رئيس حوزه قضايی محل يا معاون وي نياز داشت ليکن تبصره 
همين ماده بيان می داشت در صورتي كه اين قرار توسط رئيس حوزه قضايی صادر شود و يا محل فاقد 
رئيس حوزه قضايی و معاون باشد با اعتراض متهم  پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال می شود. همچنين 
ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا، در صورت مخالفت دادستان با قرارهای داديار نظر دادستان را مقدم دانسته 
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است بدون اين كه تأييد مرجع ديگری را الزم بداند. به همين نحو در ماده 92 ق. آ. د. ک عمل شده 
است و نشان می دهد كه قرارهای دادستان نياز به تأييد مرجع ديگری ندارد. 

در صورت پذيرش اين كه قرارهای دادستان نيازی به موافقت ندارند عالوه بر نقض اصل تفکيک 
مقام تعقيب از مقام تحقيق در بر عهده گرفتن اقدامات تحقيقی و صدور دستورها و قرارهای كيفری 
توسط مقام پيگرد، نظارت بر مرجع تحقيق در صدور قرارها و اقدامات مهم كه اصل مذكور بر مبنای 
آن بنا شده است نيز ناديده گرفته می شود. به عبارتی، قرارهای مهم بازپرس با نظارت دادستان است 
درحالی كه دادستان ناظری در اين زمينه ندارد. بر اين اساس، علی رغم پيش بينی حق اعتراض برای 
متضرر از قرارهای مهم نزد دادگاه صالح، دست كم تأييد آن ها توسط مرجع ديگری ضروری است. 
با اين حال، آن چه كه در قانون جديد آيين دادرسی كيفری به نحو قابل مالحظه ای از دامنه اين ايراد 
كاسته است پيش بينی انجام تحقيقات توسط دادستان صرفاً در صورت نبودن بازپرس است. به عبارتی 

با حضور بازپرس دادستان نمی تواند انجام تحقيقات را به عهده گيرد. 
يکی ديگر از موارد قابل بحث امکان انجام تحقيقات توسط داديار است. بند )ز( ماده 3 ق. ا. ق. 
ت. د. ع. ا مقرر می دارد كه »كليه قرارهای داديار بايستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختالف 
نظر بين دادستان و داديار، نظر دادستان متبع خواهد بود.« برای شناسايی قرار بايد به قانون مراجعه كرد. 

چنان چه مقنن در رابطه با تصميمی واژه »قرار« را به كار برده باشد آن تصميم قرار به شمار می رود. 
در مورد اعتبار اظهار نظر داديار با توجه به بند مذكور اختالف نظر وجود دارد)حسن زاده و صفرنيا 
شهری، 1390(. برخی از بند فوق الذكر لزوم ارسال پرونده نزد دادستان و كسب نظر موافق وی را در 
تمامی قرارها نتيجه می گيرند)درويشی هويدا، 1391: 28(؛ به عبارتی در تمامی قرارها از جمله كفالت، 
وثيقه و التزام به حضور با قول شرف، داديار هيچ گونه استقاللی ندارد و اوالً مکلف است صدور قرار 
را به نظر دادستان برساند و ثانياً با مخالفت وی نظر دادستان متبع است. 15 اين امر اصولی نيست. بر 
اين اساس در ق. آ. د. ک مطابق ماده 92 تنها قرارهای نهايی داديار و همچنين قرار تأمين منتهی به 
بازداشت متهم، بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مکلف است حداكثر 
ظرف بيست و چهار ساعت در اين خصوص اظهارنظر كند؛ بنابراين تأييد ساير قرارها و همچنين ساير 
دستورهای داديار كه اطالق قرار بر آن ها صحيح نباشد )مانند احضار يا جلب متهم( توسط دادستان 

ضروری نيست. 
15. اداره حقوقی و تدوين قوانين قوه قضاييه معتقد به نظر فوق بوده و نظر خود را در مورد بند )ز( ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا چنين 
بيان داشته است كه: اوالً، مقصود از كليه قرارهای داديار در بند ز ماده )3( اصالحی قانونی تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب كليه 
قرارهای داديار اعم از قرارهای نهايی و تأمينی كه داديار صادر نمايد می باشد و تفسير آن به قرارهای نهايی خالف صريح آن ماده 

است، لذا هر قراری كه داديار صادر می نمايد بايد به موافقت دادستان برسد. 
ثانياً، نظر به اين كه كليه قرارهای صادره اعم از نهايی يا تأمينی و يا قرار و تصميمی كه وسيله داديار اتخاذ می گردد بايستی به موافقت 
دادستان برسد، فرقی نيست بين اين كه قرار در وقت اداری صادر شده باشد يا در وقت كشيک. نظريه شماره 7/2847 مورخ 82/4/18 

در )معاونت آموزش قوه قضاييه؛ رويه قضايي ايران در ارتباط با وظايف شغلي داديار، 1387: ص 203(. 
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ارجاع تحقيقات مقدماتی به داديار در اختيار دادستان و منوط به تحقق دو شرط است. نخست 
نبودن بازپرس؛ در صورت حضور بازپرس تحقيقات مقدماتی توسط او انجام خواهد گرفت. دوم 
اين كه جرم از جرائم موضوع ماده 302 ق. آ. د. ک نباشد؛ چرا كه در اين صورت با عدم حضور 

بازپرس يا معذور بودن او، انجام تحقيقات مقدماتی توسط دادرس دادگاه صورت خواهد گرفت. 
در ماده 92 ق. آد. ک در صورت اختالف نظر داديار و دادستان در قرارهای نهايی و همچنين قرار 
تأمين منتهی به بازداشت متهم راهکار مشخص نشده است و به نظر می رسد همانند بند )ز( ماده 3 
ق. ا. ق. ت. د. ع. ا، نظر دادستان متبع است. همچنين معلوم نيست در مواردی كه اساساً نيازی به 
صدور قرار نيست )مثاًل اختالف در نوع جرم( راه حل در صورت بروز اختالف چيست. به همين 
نحو تکليف وضعيتی كه دادستان از داديار صدور قراری را بخواهد مشخص نيست. به نظر می رسد 
در اين موارد نيز نظر دادستان متبع است. در واقع داديار با وجود اين كه يک مقام قضايی است فاقد 
 اختيارات الزم است. الزمه قاضی بودن داشتن اختياراتی است كه قانون به وی تفويض نمايد. از جمله 
اين اختيارات، اجازه ی صدور دستورات قضايی، استقالل رأی و اذن در انجام كار به اراده ی خويش 
است كه هر كس اين اختيارات را نداشته باشد و يا آن ها را مرهون ديگران بداند ديگر قاضی نيست 

)آخوندی، 1387: 72(. 

نتيجه	گيری
طبيعی است برخورد يکسانی با همة قرارها راجع به استقالل بازپرس صورت نگيرد. با بررسی قانون 
آيين دادرسی كيفری می توان دريافت كه اوالً ابهام ها و نارسايی های زيادی كه در مورد استقالل بازپرس 
در صدور قرارها در قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب وجود داشت در قانون 
آيين دادرسی كيفری كه در اواخر سال 1392 به تأييد شورای نگهبان رسيد مرتفع شده است. ثانياً، 
اين قانون در مقايسه با قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب موضع مناسب تری را 
در خصوص استقالل بازپرس اختيار كرده است. برای مثال در قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه هاي 
عمومي و انقالب، در صدور قرار بازداشت موقت توسط بازپرس، نظر دادستان در صورت مخالفت، 
متبع است و يا آن كه ارجاع تحقيقات به داديار و يا انجام آن توسط دادستان در جرائمی كه در 
صالحيت دادگاه كيفری استان نيست حتی در صورت حضور بازپرس وجود دارد كه در قانون جديد 
آيين دادرسی كيفری اين موارد تغيير كرده است؛ در اين قانون در صورت صدور قرار بازداشت موقت 
توسط بازپرس و مخالفت دادستان حل اختالف با دادگاه است. همچنين انجام تحقيقات توسط 
دادستان يا ارجاع به داديار در صورتی پذيرفته شده است كه بازپرس حضور نداشته باشد و جرم از 
جرائم موضوع ماده 302 ق. آ. د. ک نباشد. به طور كلی می توان گفت قانون جديد رويکرد مناسبی 

نسبت به رعايت استقالل بازپرس در صدور قرارها اتخاذ نموده است. 
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استقالل بازپرس در صدور قرارها به معنای استقالل مطلق او نيست. همان گونه كه متهم و شاكی 
خصوصی می توانند از برخی از قرارهای بازپرس تجديدنظرخواهی كنند اين امکان برای دادستان نيز 

بايد فراهم باشد. 
اگر چه در قانون آيين دادرسی كيفری جديد بسياری از ابهامات و كاستی های قانون اصالح قانون 
تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب مرتفع شده است اما اشکال اساسی كه كماكان وجود دارد و 
انتظار می رفت كه در قانون جديد مرتفع شود آن است كه بايد صدور قرار بازداشت موقت يا قرارهای 
تأمين منتهی به بازداشت متهم از حيطه صالحيت بازپرس خارج شود و به مرجع ديگری سپرده شود. 
همچنين اگر چه در قرارهای جلب به دادرسی و منع تعقيب استقالل دادستان و بازپرس هر دو حفظ 

می گردد با اين حال پيش بينی مرجع ديگری برای صدور اين قرارها ضروری است. 
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انتخاب  انگيزه  است  بديهی 
هر  همت  و  سليقه  به  موضوع 
شخص بستگی فراوان دارد و نيتی 
كه خالصانه در پی پاسخ به سؤاالت 
مبتالبه شکل گرفته تشکيل می يابد، 
كه  مراتبی  به  نظر  جهت  همين  به 
حايز  تحقيق  موضوع  آمد  خواهد 
همان  به  گفت  بايد  است،  اهميت 

قصاص  مجازات  بررسی  كه  اندازه 
و شرايط تحقق آن الزم و ضروری 
است، همان قدر هم يکی از اركان 
شرايط اجرای قصاص در كنار ساير 
پرداخت  امر،  ولی  )اذن  شرايط 
رسانی(  آزار  عدم  ديه،  تفاضل 
كه  چرا  است،  اوليای دم  تقاضای 
توسط  تقاضا  اين  عدم  صورت  در 

برای  مجازات  حداكثر  اوليای دم 
مباشر طبق ماده 612 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1375 ده سال حبس 
تعزيری خواهد بود. اين وضعيت كه 
تا  اين حد اهميت دارد، می طلبد  تا 
تحقيقی در اين زمينه صورت گرفته 
جهت  در  گامی  بتواند  حداقل  تا 

عدالت كيفری باشد. 

مقدمه:

بيان	مسأله:
برای آغاز مطلب به صورت ماهوی بايد گفت فرضی را در نظر بگيريد كه اولياء دم متعدد، و برای 
اعمال حق قصاص خواسته های مختلف داشته باشند يا وضعيت اولياء دم متفاوت باشد به شکلی 
كه بعضی مجنون و بعضی غايب، آيا ولی يا قيم آن اختيار گذشت بالعوض را خواهد داشت؟ 
و اين گذشت بالعوض نشان دهنده عدم رعايت غبطه مولی عليه نخواهد بود؟ يا چرا مقنن سال 
92 وصی منصوب يا قيم را برای تقاضا قصاص ذكر نکرده آيا دليل اين سکوت موجه است؟ از 
آن جا كه جنين نيز اگر زنده متولد بشود جز ولی دم محسوب می شود)ماده 355 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392( آيا اطالق شامل جنين نامشروع و يا جنين از طريق تلقيح مصنوعی هم 
می شود؟ و يکی ديگر از اساسی ترين سؤال ها، بيگانه دانستن زوجين به هنگام كشته شدن يکی 
از آن دو به چه دليل است، آيا در جامعه كنونی اين نگرش مناسب است يا بايد نگرش به فقه 
پويا داشته باشيم؟ و نيز تا اذن اولياء دم، قاتل مدتی در حبس خواهد ماند كه اين حبس گاهی تا 
زمان اذن اولياء دم طوالنی می شود، در صورتی كه مرتکب به قصاص محکوم شده و نه حبس، چه 
اعمالی در اين مدت بايد صورت بگيرد تا محکوميت اصلی حکم)قصاص، اگر به عفو رضايت 

بررسی تقاضای اوليای دم در اعمال حق قصاص در قانون مجازت مصوب 1392

جعفر	هدهدی	آبكنار
شعبانعلی	رخشای	

-	كارشناسی	ارشد	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی	و	كارآموز	وكالت)كانون	گيالن(

-	وكيل	پايه	يک	دادگستری	و	مدرس	دانشگاه	
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ندادند( اجرا شود؟ نه حبس كه اصال مجازات قتل عمد نيست. )غير از مدتی كه متهم بايد برای 
تحقيق در بازداشت بماند(

مرورادبيات	و	سابقه	تحقيق:
خود،  قصاص  حق  اعمال  برای  اولياء دم  تقاضای  مبحث  در  قصاص  اجرای  شرايط  مورد  در 
اين  آمده است ولی  به عمل  اسالمی مصوب 1392  قانون مجازات  از تصويب  قبل  تحقيقاتی 
تحقيقات كافی به نظر نمی رسد )هرچند از آن ها بهره جسته ايم( و اغلب نيز تمام نيازهای جامعه 
حقوقی را برطرف نمی كند بر همين نيت بر آن شديم تا در اين رابطه با اين موضوع پر اهميت 

به تحقيق و تبيين بپردازيم و مصاديق و صور آن را بررسی كنيم. 

1-	تعاريف
در ابتدا بحث به بيان و بررسی معنای لغوی و اصطالحی می پردازيم. 

1-1قتل
قتل از بزرگ ترين جنايات است كه امنيت اجتماع را مختل می سازد و به همين جهت كيفر و 
عقوبت آن را شريعت مقدس اسالم از شديدترين كيفر و عقوبت در دنيا و عقبی مقرر نموده 
است. )شامبياتی، 1385، ص 72( قانون گذار در قوانين قبل و بعد از انقالب تعريفی از قتل ارائه 
ننمود است)سپهوند، 1389، ص 30( و فقط به مجازات آن اشاره و در ماده 290 تا 291 تنها به 
ذكر مصاديق جنايت پرداخته كه به ترتيب قتل عمد، شبه عمد و خطای محض كه به موجب 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 جنايت در حکم خطاء محض و در حکم شبه عمد نسخ 
شده )گلدوزيان 1392، ص 7( اما در متون فقهی فقهای عظام تعاريف به نسبت مشابهی از قتل 
موجب قصاص ارائه گرديده است به عنوان نمونه )و هو ازهاق النفس المعصومه المکافيه عمدا 
عدوانا()سپهوند، 1389، ص 30( آن چه در اين مقاله متصور است قتل عمد است چرا كه مجازات 
قصاص، از بين چهار مجازات )حدود، قصاص، ديات و تعزيرات( را در پی دارد بنابراين نظر 
به اين كه قصاص نفس مجازات قتل عمدی است، به اين موضوع )قتل عمد(پرداخته ايم. آن چه 
حقوق دانان قتل عمد را تعريف كرده اند عبارت است از، سلب حيات ارادی بر خالف عدالت از 
شخصی به وسيله شخص ديگر)پاد به نقل از شامبياتی، 1385، ص 79(. سلب حيات آدمی به 
ويژه در صورتی كه آگاهانه و با سوءنيت باشد)نيازی دهنه، 1392، ص 11(. سلب عمدی حيات 
از شخص زنده است به وسيله شخص ديگر بدون مجوز قانونی )گارو به نقل از شامبياتی، 1385، 
ص 80(. در حقوق آمريکا قتل عمد را كشتن شخصی بدون مجوز قانونی بوسيله ديگری باسبق 
تصميم و سوءنيت مباشرتا يا مسببا تعريف می كنند و حقوق انگلستان نيز تعريفی مشابه تعريف 
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حقوق آمريکا بيان می كند. )شامبياتی، 1385، ص 80( و در نهايت تعريف قتل عمد در حقوق 
موضوعه ايران عبارت است از لطمه به حيات ديگری وارد ساختن خواه به واسطه عمل مادی 
و فيزيکی باشد، خواه به واسطه ترک فعل)جعفری لنگرودی، 1387، ص 524( بدين ترتيب ماده 
290 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 كه جايگزين ماده 206 سابق شد است ركن قانونی 

قتل عمد را تشکيل می دهد. 
ركن مادی شامل وجود شخص زنده كه موضوعاتی چون حيات، مرگ )كه اصطالح اخير 
تقسيم می شود به مرگ ظاهری، حقيقی و مغزی( تشکيل می دهد، فعل مرتکب كه اعمال فعل 
مثبت مثل چاقو زدن، سم ريختن، اعمال و ترک فعل نيز به صراحت ماده 295 ترک فعل نيز 
عنصر مادی جرم قتل را تشکيل می دهد و به شبهات در گذشته پايان داد)چون اين گونه متبادر 

می شد كه قتل فقط از طريق فعل مثبت محقق می شود(. 
و آخرين ركن، ركن معنوی است، و مقصود از ركن معنوی مشخص نمودن وضعيت ذهنی 
و روانی مرتکب در ارتباط با افعالی است كه انجام می دهد به عبارت ديگر شامل عمدی بودن 
اقداماتی می باشد كه تشکيل دهنده ركن معنوی قتل است، به عنوان مثال چنان چه شخصی اقدام 
لحظه شليک  در  او  ذهنی  ديدگاه  نمودن  نمايد، مشخص  ديگری  به سوی  گلوله ای  به شليک 
اثر  در  و  اين كه گلوله سهواً  يا  و  نموده  اسلحه  ماشه  دادن  به فشار  اقدام  اين كه عمدا  بر  مبنی 
بی احتياطی خارج گرديده است بيانگر عنصر معنوی يا روانی مرتکب می باشد)سپهوند، 1389، 
ص 44(. نکته ای كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه برای تشخيص عنصر معنوی فقط 
به ذهن مرتکب رجوع نمی كنيم كه آيا قصد داشته يا نه، چرا كه امور ذهنی، امور غير مادی و 
اعتباری اند كه بگوييم بر اين اساس در آن لحظه عمد داشته يا غير عمد، بلکه اعمال او را در 
وضعيت اعمال مجرمانه می سنجيم. عالوه بر وجود عمد مرتکب و ساير عناصر حصول نتيجه 
مجرمانه يعنی مرگ مغزی نيز الزم است. نکته ديگر آن كه در حقوق ايران به مانند انگلستان قتل 
عمدی درجه بندی نشده و همه انواع آن مجازات ثابتی دارند )كه در حقوق ايران قصاص و در 
حقوق فعلی انگلستان حبس ابد( لکن در بعضی از كشورها مثل آمريکا، قتل عمدی درجه يک 
كه با طراحی قبلی ارتکاب می يابد، شديدترين نوع قتل عمدی است، در حالی كه قتل های عمدی 

درجه دو و سه موارد سبک تر را در بر می گيرد )مير محمد صادقی، 1392، ص 150(.
1-2	قصاص

را  بکشند، ضارب  را  كشنده  كه  نحو  بدين  است  دادن  پاداش  معنی  به  لغت  در  قصاص  واژه 
ضرب، جارح را جرح و تنبيه كنند )به همان نحو كه عمل كرده بود. )معين، 1381، ص 843( و 
يا آمده كه كيفری است كه به حکم قانون و به وسيله مجنی عليه يا اوليای قانونی او عليه مجرم 
به كار می رود. )جعفری لنگرودی، 1387، ص 545( در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 
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در ماده 16 به مانند قانون سابق قصاص مجازات اصلی جنايت عمدی بر نفس، اعضا و منافع 
است، اين مجازات مبتنی بر سزادهی است و عالوه بر لزوم عمدی بودن عمل مجرمانه، مماثله و 
برابری مهم ترين اصل در آن می باشد، قصاص و احکام آن در تعداد كمی از آيات قرآن آمده كه 
مهم ترين آن ها آيه 178 سوره مباركه بقره و آيه 45 سوره مباركه مائده است )ملکيان 1389، ص 
41( با اين اوصاف مجازات قتل عمد با توجه به ماده 381 قانون مجارات اسالمی در صورت 
تقاضای ولی دم و وجود ساير شرايط مقرر در آن، قصاص است، و در اين زمينه تفاوتی بين انواع 
مختلف قتل عمدی از حيث انگيزه، شيوه كشتن، هويت قاتل يا مقتول و نظاير آن ها وجود ندارد، 
مثال فرق نمی كند كه شيوه و ابزار نيل به اين نتيجه با سالح آتشين، آهنين، خفه كردن، در آتش 
انداختن، جلوگيری از دسترسی به آب و غذا و يا هر وسيله و شيوه ديگری صورت گيرد، )مير 
محمد صادقی، 1392، ص 83( چرا كه مجازات اصلی و اوليه در همه موارد جنايات عمدی 
قصاص است، )مير محمد صادقی، 1392، ص 149( مگر اين كه شرايط ثبوت قصاص مثل عدم 
تساوی در دين و عقل، وجود رابطه ابوت و موارد ديگر كه بيان آن ها موجب اطاله كالم خواهد 
شد وجود داشته باشد. با توجه به مطالب فوق بايد دانست كه قصاص عامل حيات جامعه است 
بدين نگاه كه اوال اگر حکم قصاص در قانون وجود نداشت و افراد خطا كار احساس امنيت 
می كردند جان مردم بی گناه به خطر می افتاد از اين رو حکم قصاص از كشته شدن افراد بی گناه 
پيش گيری می كند و ثانيا به سود قاتل هم هست زيرا اگر پيش از مبادرت به جنايت و قتل بداند 
كه در صورت ارتکاب، قصاص می كنند دست به جنايت نمی زنند و ثالثا قصاص به سود مجنی 
عليه هم هست زيرا در مظلوميت نمی ماند رابعا به سود اوليای دم هست زيرا با قصاص تشفی 
از قصاص  آنان  به عبرت ديگران و هراس  نيز هست زيرا  به سود جامعه  می جويند و خامسا 
جلوی خون ريزی و آدم كشی ظالمانه در جامعه گرفته می شود )نيازی دهنه، 1392، ص 17( شايد 
به همين دليل در قرآن مجيد آمده است در قصاص حياتی است ای صاحبان خرد)آيه 49 سوره 
مباركه بقره و آيه 173 سوره مباركه بقره(. نظر به مراتب فوق نمی توان از اين مورد غافل شد كه 
شارع مقدس همواره به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تاكيد داشته و پاداش اخروی 
برای عفوكنندگان قرار داده عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته چرا كه اسالم دو اصل 
مهم عدالت و رحمت را مورد توجه قرار داده )مير حسينی، 1378، ص 13( و اين موضوع مطرح 
شده كه با توجه به شرايط زمانی و مکانی و حالت وقوع جرم حق اوليای دم است برای اعمال 

قصاص يا عفو مرتکب. 
1-3	اوليای	دم

اولياء، جمع ولی و دم به معنی خون است، ولی دم وراث را گويند غير از زوج و زوجه بنابراين 
هم وراث )غير از زوج و زوجه( حق قصاص كردن دارند يعنی ولی قصاص می باشد ولی اگر 
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از قصاص چشم بپوشند و به ديه راضی شوند زن و شوهر هم از ديه ارث می برند پس زوج 
و زوجه ولی ديه هستند )يعنی از ديه ارث می برند( اما ولی قصاص )ولی دم( نيستند )جعفری 
لنگرودی، 1387، ص 758( بايد گفت حق قصاص و عفو به استناد آيه 33 سوره مباركه اسرا )و 
من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، كسی كه مظلوم كشته شود برای ولی او سلطه قرار داديم( 
و ماده 358 قانون مجازات اسالمی كه اشعار می دارد ولی دم همان ورثه مقتول است به جز زوج 
و زوجه او كه حق قصاص ندارد )كه در ادامه به توضيح بيش تر در اين زمينه خواهيم پرداخت( 
بنابراين برای تعيين و مشخص نمودن آن ها بايد به قواعد و مقررات قانون مدنی در باب ارث 
مراجعه كنيم و به همان ترتيب طبقات سه گانه ارث مذكور در ماده 826 قانون مدنی و درجات 
يا غيرمشروط،  مختلفی كه ميان اعضای طبقه وجود دارد در تقاضای قصاص يا عفو مشروط 
نمی رسد،  بعد  طبقه  به  نوبت  وراث  از  اول  طبقه  بودن  با  ترتيب  بدين  دارند.  اختيار  مرتکب 
 ،1392 صادقی،  محمد  )مير  باشند  زن  يا  مرد  می توانند  ولی دم  نيست  مهم  اوليای دم  جنسيت 
ص 179( به عالوه جنين نيز طبق ماده 355 قانون مجازات در صورت زنده متولد شدن ولی دم 
محسوب می شود وطبق ماده 355 قانون مجازات اسالمی هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، 

حق قصاص به ورثه او می رسد حتی اگر همسر مقتول باشد. 

2-	بررسی	تقاضای	اوليای	دم
بايد دانست بررسی عنوان فوق صور مختلفی را می طلبد كه با دقت بسيار به شرح آن می پردازيم، 
چرا كه ولی دم كه تقاضای قصاص در جنايت قتل عمد كرده اند می توانند واحد باشند يا متعدد و 

يا خواسته های متفاوت داشته باشند، كه بيان می شود. 
2-1	ولی	دم	واحد	دارای	اهليت	استيفاء

می تواند  يا  را خواستار شده،  مرتکب  می تواند قصاص  باشد  استيفاء  اهليت  دارای  ولی دم  اگر 
مرتکب را با اخذ ديه عفو نمايد، و اگر بدون اخذ ديه عفو كرد وظيفه ندارد وجهی به مرتکب 

پرداخت كند. )مستفاد از ماده373 قانون مجازات اسالمی مصوب( 
2-2	ولی	دم	متعدد	همگی	دارای	اهليت	استيفاء	با	خواسته	واحد	يا	متعدد

الف( ولی دم اگر متعدد بوده و خواسته واحدی مثل قصاص يا عفو بدون اخذ ديه يا عفو با اخذ 
ديه داشته باشند، جانی عفو يا قصاص می شود، يا ديه ای كه جانی پرداخت می كند به نسبت سهم 

االرث بين اوليای دم تقسم می شود. 
برخی  قصاص،  برخی خواستار  مثال  باشند،  داشته  مختلف  متعدد خواسته های  ولی دم  ب( 
خواستار عفو بی قيد و شرط وبعضی خواستار عفو پس از اخذ ديه باشند در اين حالت، اوليای 
دمی كه خواستار قصاص هستند، مرتکب را قصاص می كنند، در حالی كه سهم اوليای دمی را 
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كه خواستار اخذ ديه بوده اند به آن ها می دهند و يا اگر ولی دم خواستار عفو بدون قيد و شرط 
مرتکب بوده اند، اين سهم را به خود مرتکب داده و وی را قصاص می نمايند اين نکات از مواد 

423 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392برداشت می شود. 
2-3	مقتول	ولی	دم	نداشته	يا	شناخته	نشوند	يا	در	دسترس	نباشند

تکليف اين حالت در ماده 356 قانون مجازات اسالمی روشن شده است، مقام رهبری می توانند 
نيز به دادستان های مربوط واگذار  اختيار خود را به رئيس قوه قضاييه تفويض نمايند و اخير 
نمايند، در عمل اين تفويض و سپردن به موجب بخش نامه های مختلف صادره از سوی رئيس 

قوه قضاييه انجام شده است. )مير محمد صادقی، 1392، ص 180(
2-4	صغير	يا	مجنون	بودن	ولی	دم	واحد	يا	همه	يا	بعضی	از	اولياء	دم	متعدد	

در ماده 52 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 تکليف اين گونه روشن شده بود كه ولی او 
با رعايت غبطه صغير و مجنون قصاص می كند يا قصاص را به مقدار ديه كم تر يا بيش تر از آن 
تبديل می كند و صحبتی از گذشت بالعوض نکرده بود چرا كه شايد استنباط می شد كه رعايت 
تکليف  كه  اين جهت  از  ماده  اين  مدنی(  قانون  باشد)ماده 1184  نشده  يا مجنون  غبطه صغير 
جانی را در صورت صغير يا مجنون بودن ولی دم يا بعضی از آن ها روشن كرده بود منطقی به 
نظر می رسيد، لکن در معرض اين انتقاد قرار داشت، كه واليت منحصر و محدود به امور مالی و 
مدنی است )طبق ماده 1180 قانون مدنی( و قابل تسری به امور غيرمالی مثل قصاص )استباط از 
ماده 230 قانون آيين دادرسی مدنی( نمی باشد. در پاسخ به اين مطلب می توان استدالل كرد كه 
وقتی ولی دم در امور مالی اختيار داشته باشد در امور غيرمالی به طريق اولی اختيار دارد، مضافا 
بدين  1392، ص449(  )زراعت،  نيست  وی  مصلحت  به  محجور  امور  گذاشتن  معطل  اين كه 
ترتيب مقنن اين ماده را در قانون مجازات مصوب 1370 حذف بدون اين كه تکليف اين وضعيت 
با بخشنامه های به شماره1/76385 و 1/79759مقداری  از مدتی  بعد  را مشخص كند)هر چند 
وضعيت را پوشش دادند( با تصويب قانون مجازات اسالمی 1392 برای جلوگيری از تشتت 
آرای صادره از سوی محاكم عمال به موضع قانون حدود و قصاص سال 61 بازگشت نموديم. 
از آن ها  يا برخی  اولياء دم  )مير محمد صادقی، 1392، ص 183( به موجب اين ماده اگر همه 
صغير يا مجنون باشند، ولی دم آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و 
همچنين می تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند... بنابراين در صورت تصميم ولی اوليای 
دم صغير يا مجنون نسبت به منتظر ماندن تا زمان بلوغ يا افاقه مولی عليه، تصميم اوليای دم كبير 
به عفو مع العوض يا بالعوض مرتکب موجب رهايی وی از قصاص نخواهد شد زيرا چه بسا 
اوليای دم صغير يا مجنون، پس از رسيدن به سن بلوغ يا افاقه، تقاضای قصاص جانی را داشته 
باشند كه مرتکب با رعايت ماده 422قانون مجازات در مورد پرداخت سهم ديه عفوكنندگان به 
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خود يا جانی حسب مورد قصاص می شوند. )مير محمد صادقی، 1392، ص 185( نکاتی كه به 
طور خالصه از اين ماده )354( برداشت می شود عبارت است از 

الف( اين ماده عطف بماسبق می شود. 
به  دارد،  تکليفی  چه  صغير  سهم  به  نسبت  كنند  قصاص  بخواهد  صغير،  اولياء دم  اگر  ب( 
صراحت ماده بايد سهم آنان اداء يا تامين بسپارد تامين نيز با توجه به اين كه قبلش كلمه اداء 
آمده است بيش تر به معنی تضمين )مثال دادن وثيقه ملکی( است، يعنی سهم صغير يا اداء شود يا 

تضمين حسب تقاضا ولی يا قيم صغير. 
ج( اگر اوليای دم كبير ديگر سهم صغار را اداء كرد )پرداخت(و بعد صغير از حجر رهايی 
يافت و خواستار وجه شد، سهم او به نرخ روز نخواهد بود چون ديگر ذمه اوليای دم كبير با 
سپردن به صندوق دادگستری راجع به ديه مشغول نيست ولی اگر سهم صغير را فقط تضمين 
كرده باشند چون هنوز وجهی پرداخت نشده سهم او بايد به نرخ روز پرداخت بشود. )مير محمد 

صادقی، 1392، ص 184(
2-5	غيبت	و	عدم	دسترسی	موقت	به	همه	يا	بعضی	از	اوليای	دم

بررسی اين وضعيت در ماده 422 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 آمده است. حکم اين ماده 
در قانون سابق وجود نداشت و منظور از غيبت برخی از ورثه، عدم دسترسی به آن ها می باشد 
پس اگر يکی از وارثان به خارج كشور رفته باشد و بتواند نظر وی را در مورد قصاص يا مصالحه 
يا از طريق وكيل خود در دادرسی دخالت نمايد مشمول حکم اين ماده  يا عفو جويا شود و 
نخواهد بود. )زراعت، 1392، ص 499( بايد دانست اگر غيبت اوليای دم آن چنان كه عماًل و عرفًا 
امکان دسترسی به هيچ يک از آن ها متصور نباشد، رخ دهد بايد همان طور كه مفاد ماده 356 
قانون مجازات اعالم می دارد، ولی امر مسلمين را ولی دم مقتول دانست كه همين نص نيز در ماده 

424 آمده است. 

3-	نو	آوری	و	نتيجه	گيری
در اين مبحث در پی آنيم كه به چند سؤال مهم پاسخ دهيم و در نهايت به يک نتيجه مطلوب 

موضوع را ختم كنيم. 
3-1	بررسی	عدم	امكان	تقاضای	زوج	و	زوجه	در	اعمال	حق	قصاص	

عالوه بر مطلب گفته شده نکته مهم و اساسی بيگانه انگاشتن زوجين به هنگام كشته شدن يکی از 
آن دو می باشد. زن و شوهری كه قبل از حدوث قتل، نزديک ترين اشخاص از نظر عاطفی نسبت 
به هم می باشند، به هنگام قتل يکی از اين دو، طرف ديگر چنان بيگانه می گردد كه ورثه از طبقه 
سوم كه ممکن است سال های سال مورث خود را نديده باشد، حق تقاضای قصاص يا اخذ ديه 
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و عفو قاتل را داشته باشد ولی زوجين از چنين حقی محروم باشند، معلوم نيست فلسفه اصلی 
وضع چنين مقرراتی در قانون با توجه به باال رفتن شعور اجتماعی زنان چه بوده است. )حسين 
زاده، 1375، ص10( شايد مطلبی كه خواهد آمد مقداری به فهم عدم امکان اين تقاضا كمک كند، 
مهم ترين دليلی كه در اين باب ذكر شده است، اجماع است، اين دليل آن قدر در بين فقها محکم 
بوده است كه تا امروز، فتوای آنان بر عدم ارث بردن حق قصاص )و همچنين عفو هم تابع حق 
قصاص است، يعنی كسی می تواند عفو كند كه حق قصاص داشته باشد( بين زن و شوهر است. 
)امام خمينی، ج 2 ص 534، نرم افزار فقه اهل بيت دو( و دليل ديگر اين كه خداوند حق قصاص 
را برای اوليای دم قرار داده است و بعيد نيست منظور كسانی باشند كه رابطه خونی با يکديگر 
رابطه  آنان  رابطه  اما  پيوند های قوی عاطفی هستند  دارای  يعنی هر چند زوجين  باشند،  داشته 
سببی است و اگر ازدواج زوجين فاميلی باشد به واسطه نسب ممکن است زوجين صاحب حق 
قصاص شوند)www. islamquest. net( و همچنين در استفتائات آمده است، زوج و زوجه ای به 
قتل رسيده، و آن دو وارث ديگری ندارند بفرماييد آيا ايشان اوليای دم يکديگرند. جواب بسمه 
تعالی زوج و زوجه از حق قصاص ارث نمی برند. والل العالم )آيت الل تبريزی، سؤال 1842( 
نکته آخر اين است، كه اسالم همواره خواسته است تا دايره چنين اموری را محدود تر نموده و 
حق قصاص را به رابطه نسبی محدود كرده، و در اين مورد بستگان را نيز سعی در عفو قاتل و 

دريافت ديه به جای قصاص ترغيب نموده است. )آيه 178 سوره مباركه بقره(.
3-2	بررسی	ولی	دم	بودنجنين

با توجه به ماده 355 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 جنين در صورتی ولی دم محسوب 
می شود كه زنده متولد شود، يعنی بايد قبل از مرگ مقتول يا كسی كه حق قصاص به او منتقل 
موضوع  انتفاء  به  سالبه  قضيه  اين صورت  غير  در  كه  باشد، چرا  منعقد شده  او  نطفه  می شود 
او كه حامله است  برادر، زوجه  برادر اوست در صورت فوت  تنها ولی دم مقتول  است، )مثال 
در صورت زنده متولد شدن جنين حق قصاص به او می رسد، يعنی برادر زاده( حمل در رحم 
مادر را جنين گويند. از زمان انعقاد تا هنگام زايمان دوران جنينی نام دارد، جنين دارای احکام و 
حقوقی است)معظمی گودرزی، 1381، ص 5( بنابراين حقوق جنين با دارا بودن دو شرط محقق 
می شود موجود بودن و زنده متولد شدن، حقوقی كه جنين اهليت تمتع آن را دارد عبارتند از 
وصيت، وقف، ارث. بايد گفت كه ماده 355 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 در قانون سابق 
وجود نداشت تصريح به ماده به خاطر اين است كه برخی از فقها، زنده بودن بالفعل وارث را 
شرط وراثت می دانند. )زراعت، 1392، ص 442( در بحث تلقيح مصنوعی، جنين ناشی از رابطه 
نامشروع، آيا اين ها ولی دم محسوب می شوند و در صورت زنده متولد شدن آيا می توانند مرتکب 
را قصاص كنند يعنی مشمول موضوع ماده 354 قانون مجازات اسالمی می شوند؟ نگارنده برای 
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پاسخ به اين سؤال معتقد است بايد به اصول و قواعد قانون مدنی رجوع كرد طبق ماده 1167 
قانون مدنی طفل از زنا )نامشروع( ملحق به زانی نمی شود، و زوجين كه براساس مقررات اهدای 
جنين به زوجين نابارور، صاحب فرزند می شوند فقط از حق نفقه و حضانت، تربيت و احترام 
نظير وظايف اوالد و پدر و مادر است و اموری چون ارث و واليت و طبق ماده 3 قانون نحوه 
نيز منتفی  نابارور مصوب 29/4/1386 ميان پدر گيرنده جنين و طفل  اهدای جنين به زوجين 
از  مصنوعی  تلقيح  و  نامشروع  طريق  از  جنين  بنابراين   )781 1390، ص  )شهبازی،  می باشد. 

موضوع ماده 355 قانون مجازات اسالمی خارج است. 
3-3	عدم	ذكروصی	منصوب	يا	قيم	برای	تقاضای	قصاص	

تشريح اين بند به اين دليل است كه در قانون حدود و قصاص 1361 اين اشخاص حق تقاضای 
قصاص داشتند، همان طور كه قبال نيز اشاره شد، در قانون 1361 اين موضوع با اين انتقاد روبه رو 
بود كه قيم در امور مالی واليت دارد و نه امور غيرمالی، و در پاسخ اشاره شد وقتی فردی در 
امور مالی واليت داشته باشد به طريق اولی در امور غيرمالی هم صالحيت دارد با توجه به نص 
ماده 354 قانون جديد )اگر مجنی عليه يا همه اوليای دم... ولی آنان با رعايت مصلحتشان... لکن 

در صورتی كه ولی صغير يا مجنون خواهان...(
بنابراين با توجه به ماده 351 كه ولی دم، همان ورثه مقتول است در اين جا ولی به معنی كسانی 
هستند كه ارث می برند و در صورتی كه ولی دم نداشته باشد يا شناخته نشود و يا به او دسترسی 
نباشد ولی دم صغير يا غايب، مقام معظم رهبری است. )ماده 356( اين نکته اساسی كه در فقه نيز 
مورد اختالف است، حق تقاضای قصاص را برای ولی قهری يا وصی منصوب و قيم در صورتی كه 
ولی دم مقتول صغير يا مجنون باشد مجاز شمرده و در توجيه آن به عموم و اطالق ادله واليت استناد 
جسته، برخی ديگر به همان دليل آن را برای ولی قهری، وصی منصوب و قيم مجاز نمی شمرند 

)حسين زاده، 1375، ص 9(.
3-4	محكوميت	اصلی	يا	حبس	

با توجه به اصل قانونی بودن جرايم و مجازات ها، مجازات هر جرمی در قانون تصريح شده و 
مجازات قتل عمد قصاص است مگر شرايط قصاص محقق نباشد كه به ديه يا به موضوع ديگری 
چون عفو رضايت داده باشند، بنابراين وضعيت مرتکب )جانی( در صورتی كه اوليای دم كبير 
تا زمان بلوغ  اوليای دم صغير به دليل حجری كه دارند می بايست  باشند و  جانی را عفو كرده 
تا رفع حجر، جانی  بر اساس رويه قضايی معموال  ماند، وضعيت محکوم چه می شود؟  منتظر 
تلقی می شود و در صورت عفو  استدالل كه قصاص حق الناس  اين  با  را حبس می كند، شايد 
اوليای دم رهاشده از حجر نيز از جنبه عمومی 3 تا 10 سال حبس خواهد داشت، ولی فرضی را 
در نظر بگيريد كه اوليای دم صغير غيرمميز باشند در اين صورت برای اناث تا 9 سالگی و ذكور 
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تا 15 سالگی، محکوم برای يک تصميم در حبس قرار می گيرد، به نظر می رسد با توجه به اين كه 
آسيب های پرخطری برای اين گونه محکومان وجود دارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرايم 
و مجازات ها مرتکب را آزاد و در عوض از اقدامات و نظارت سيستم های الکترونيکی استفاده 
نماييم)مستنبط از ماده 62 قانون مجازات، هرچند برای جرايم تعزيری آمده است( و يا طبق ماده 
217 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 92 بند چ عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده 

تا از اين طريق موجب آزار و اذيت خانواده مقتول يا ديگر شهروندان نشود. 

4-	نتيجه	گيری	و	پيشنهاد
الف(مجازت قتل عمد قصاص است و يکی از شرايط اعمال قصاص تقاضای اوليای دم است، 
اوليای دم ممکن است صغير باشد يا كبير، واحد باشد يا متعدد، خواسته های يکسان داشته باشند 

يا متفاوت، كه به تفصيل به اين صور اشاره شد. 
برای مولی عليه  مالی می تواند  امور  اين تصميم رسيديم كه چون ولی در  به  نهايت  ب(در 
تصميم گيری كند بنابراين به طريق اولی برای امور غيرمالی كه اهميتی به مراتب واالتری دارد 

می تواند نقش ايفاء كند. 
پ( اوليای دم طبق ماده 356 قانون مجازات همان ورثه مقتولند به جز زوج و زوجه كه حق 
اوليای دم را در رابطه خونی  باشد كه مقنن  اين خاطر  به  اين ماده شايد  استثناء  ندارد  قصاص 

متصور دانسته و نه سببی. 
ت( نبايد محکوم به مجازات قتل عمد، مورد حبس بی مورد قرار گيرد چرا كه مجازات قتل 
عمد قصاص است و نه حبس مگر برای روند دادرسی)تحقيق و تعقيب در قرار بازداشت موقت(. 

پيشنهادها
1- پيشنهاد می شود با توجه به ماده 612 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375حبس بيش از ماده 
برای مرتکب در نظر گرفته نشود و از اقداماتی چون نظارت الکترونيکی، حبس های در خانه استفاده 

شود چرا كه مجازات قتل عمد حبس نيست. 
2- با توجه به پيشرفت جوامع و آگاهی بانوان استثناء ماده 356 قانون مجازات حذف شود، 
چرا كه استاد محترمی چنان بيان داشته )دكتر عليرضا فيض، به نقل از مرادی، 1390ص 184( 
با  قوانين هماهنگ  پويا كه  اجتهاد  به دست آوردن  برای  بار ديگر می گويم كه  بارها گفته ام و 
اول)كتاب وسنت(  فقهی دست  مآخذ  بر  افزون  بايد  می دارد،  ارزانی  ما  به  را  جامعه  پيشرفت 
به مآخذ دست دوم )ادله عقلی و عرف عقال( نيز روی خوش نشان دهيم و به خوبی از آن ها 
پذيرايی كنيم و به نحوه مطلوب از آن ها بهرمند شويم و تکرار می كنم و در اين مهم از تکرار 
نمی هراسم اگر به كتاب و سنت و حتی به اطالقات و عمومات آن دو بخواهيم در قانون خواهی 
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اكتفا كنيم هرگز به مقصود نخواهيم رسيد، عمومات واطالقات آن دو مآخذ مهم، اگر بنا بود پاسخ 
همه پرسش ها را به ما بدهند، ديگر نوبت به اصول عمليه نمی رسيد. 

منابع	و	مآخذ
)قرآن مجيد(

1(جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمينولوژی حقوق، نشر كتابخانه گنج دانش، چاپ 19، تهران، 1387
2(حسين زاده، اصغر، نقش اولياء دم در استيفای قصاص در قتل عمد، پايان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه شهيد بهشتی، 1372(
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9( معظمی گودرزی، بهمن، حقوق جنين در فقه اماميه وتطبيق آن با قوانين موضوعه ايران، پايان نامه كارشناسی ارشد دانشکده 
الهيات و معارف اسالمی دانشگاه قم، 1381

10(معين، محمد، فرهنگ فارسی، نشر سرايش، چاپ 2، تهران، 1380
11(مير حسينی، سيد حسن، سقوط قصاص در نظام حقوقی اسالم و ايران، رساله دوره دكتری حقوق جزا وجرم شناسی، 

دانشگاه تربيت مدرس، 1378
12(مير محمد صادقی، حسين، جرايم عليه اشخاص، انتشارات ميزان، چاپ 12، تهران، 1392

13(نيازی دهنه، سلمان، كفائت در قصاص نفس از منظر دين، عدد و جنسيت، پايان نامه كارشناسی ارشد دانشکده الهيات و 
معارف اسالمی دانشگاه پيام نور بهشهر، 1392

سايت	ها:
http://www. noormags. com)( پايگاه مجالت تخصصی نورمگز )14
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 ضرورت تشکيل جلسه دادرسی درفرضی كه دادگاه تجدیدنظر، رأی برنقض 
حکم بدوی، صادر می كند

-	وكيل	پايه	يک	دادگستری	و	كارشناس	ارشد	حقوق	خصوصیحسين	رسول	زاده

فرضی را درنظر آوريد كه دادگاه نخستين، با رسيدگی ماهوی، حکم برمحکوميت خوانده يا حکم 
بر بی حقی خواهان صادر می كند. ازاين حکم، تجديدنظرخواهی می شود. دادگاه تجديدنظر، بدون 
تعيين و تشکيل جلسه ی دادرسی، حکم نخستين را نقض و حسب مورد، حکم بر بی حقی خواهان 

يا محکوميت خوانده صادر می كند. 
سوأل اين است: آيا دادگاه تجديدنظر در مقام انشاء حکم جديد، می تواند بدون تشکيل جلسه ی 

دادرسی، به صدور رأی مبادرت ورزد؟ پاسخ اما به روشنی پرسش نيست. 
مطابق بايسته ی مقرر درماده 356 قانون آيين دادرسی مدنی »مقرراتی كه در دادرسی بدوی، 
رعايت می شود در مرحله ی تجديدنظر نيز جاری است« و براساس ماده 395 قانون مذكور، انشای 
رأی در »جلسه ی دادرسی« يا ظرف يک هفته پس از »جلسه ی دادرسی« انجام می گيرد. از طرفی 
برآيند مواد 364 و 351 و 200 قانون آيين دادرسی مدنی نيز حاكی ازآن است رسيدگی به ماهيت 
داليل ابرازی و استنادی طرفين در	»جلسه ی دادرسی« به عمل می آيد و دادگاه تجديدنظر جزدر 
ايرادی درحکم نخستين،  يا مواردی كه اشکال و  اشتباهات محاسباتی و قلمی و  موارد اصالح 
تشکيل جلسه ی  و  تعيين  با  نخستين  دادرسی  بر  حاكم  مقررات  هم چون  را  رسيدگی  نمی يابد، 
دادرسی انجام می دهد، به طوری كه حتی ممکن است به دليل عدم حضور »خوانده« يا وكيل اش 
در »هيچ يک از مراحل دادرسی«- اعم از بدوی و تجديدنظر- ناچار از صدور حکم غيابی گردد. 
پيداست دادگاه تجديدنظر هنگامی در موقعيت صدور حکم غيابی قرار می گيرد كه حکم نخستين 
را نقض و حکم جديدی صادر می كند. بنابراين دادگاه نخستين، درمقام رسيدگی به دعوی، پس 
از »اعالم« ختم دادرسی در »جلسه ی دادرسی« ويا حداكثر ظرف يک هفته پس از آن، نخستين 
حکم حادث برمنازعه را صادر می كند. به دنبال تجديدنظرخواهی، پرونده به دادگاه تجديدنظر 
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ارجاع می شود. دادگاه تجديدنظر اگر حکم را منطبق با واقع و داليل ابرازی طرفين و بايسته های 
قانون، تشخيص دهد، آن را تأييد و به دادگاه نخستين، اعاده می دهد. در چنين وصفی، هنگامی 
كه دادگاه تجديدنظر، حکم نخستين سابق را تاييد می نمايد در واقع حکم جديدی صادر نمی كند 
بلکه حکم سابق را تثبيت، تحکيم و قطعيت می بخشد و لذا تشکيل جلسه ی دادرسی، ضروری به 
نظر نمی رسد، اما هنگامی كه حکم نخستين را نقض و حکم ديگری صادر می كند، چنين حکمی، 
نخستين حکم و حادث بر منازعه ی طرفين است، چندان كه آثار عملی خاصی نيز برآن مترتب 
است. به عنوان مثال، اگر در مرحله ی اجرای حکم، اختالفی يا ابهام و اجمالی در حکم و مدلول 
محکوم به، رخ دهد، مرجع رسيدگی كننده جهت رفع اختالف، همين دادگاه تجديدنظرخواهد بود. 

)ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی(
بنابراين دادگاه تجديدنظر، هرچند كه مرجع ثانوی رسيدگی، محسوب می گردد، اما در مقام 
نقض حکم نخستين، خود در موقعيت صادركننده ی حکم نخستين قرار می گيرد و چنان كه گفته 
شد برای صدور حکم نخستين، تعيين و تشکيل جلسه ی دادرسی، ضرورت دارد. نظريه ی مشورتی 
شماره 2-1349/6/9 اداره ی حقوقی بر آن است: »درصورتی می توان رأی دادگاه پژوهشی را حکم 
جديد دانست كه دادگاه مذكور، حکم نخستين را فسخ و حکم جديدی صادر نمايد، ولی حکم 
پژوهشی كه در تأييد حکم بدوی با هر عبارتی صادر گرديده باشد، حکم جديد محسوب نيست و 

اجرای آن با دادگاه نخستين خواهد بود« )حياتی -605/1390(.
ضرورت تشکيل جلسه ی دادرسی- در رسيدگی تجديدنظرطلبانه »در فرضی كه حکم بدوی 
دادرسی  به  تجديدنظر  دادرسی  مقررات  ارجاع  از  فقط  نه  می گردد  نقض و حکم جديد صادر 
نخستين، بلکه هم چنين از داللت روشن و بی كم وكاست ماده 393 قانون آيين دادرسی مدنی نيز، 
حاصل و استنباط می گردد. مطابق ماده مذكور در رسيدگی فرجامی، تشکيل جلسه ی دادرسی، منع 
شده است، اما در رسيدگی تجديدنظرخواهانه، چنين منعی وجود ندارد و همين جا، حکم و نتيجه ی 
ديگری به دست می آيد. نتيجه ای حاصل اين پرسش كه چرا در رسيدگی فرجامی، تشکيل جلسه ی 

دادرسی ضروری تشخيص داده نشده است؟
رسيدگی فرجامی عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأی صادره با مقررات و 
بايسته های قانون )ماده 366 قانون آيين دادرسی مدنی( از مفاد و داللت اين ماده می توان چنين 
دريافت كه اگر دادگاه تجديدنظر هم، حکم صادره ی نخستين را در انطباقش با قانون و مقررات آن، 
ازمصاديق قرار بشناسد يا اساساً دعوايی را كه منجر به حکم شده از منظرقواعد آمره ی شکلی، قابل 
استماع تشخيص ندهد و يا آن را از موارد قرار رد دعوی بداند، ضرورتی برای تشکيل جلسه ی 
دادرسی وجود ندارد. زيرا در وضعيت مذكور، صرفا رسيدگی شکلی انجام داده و انطباق يا عدم 
انطباق دعوی بر آمره قانون را بررسی و مورد توجه و ارزيابی قرار داده است. همان طور كه نقض 
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قرارهای تجديدنظر خواسته يا انطباق قرار صادره با گونه ی ديگری از قرارهای قانونی، تشکيل 
جلسه ی دادرسی را ايجاب نمی كند )مواد 353 و 355 قانون آيين دادرسی مدنی(.

از سياق، جايگاه، مفهوم ومنطوق ماده 393 قانون آيين دادرسی مدنی می توان به خوبی استنباط 
نمود رسيدگی های انطباقی و شکلی، ضرورتی برای تشکيل و تعيين جلسه دادرسی در مرحله 
تجديدنظر پديد نمی آورد و دادگاه تجديدنظر می تواند با وصول پرونده از مرجع نخستين، بدون 
تشکيل جلسه دادرسی در مقام تشخيص انطباق يا عدم انطباق آمره قانون برموضوع، رأی نخستين 
را نقض و حسب مورد، قرار عدم استماع يا قرار رد و... امثالهم را صادر نمايد و يا با تلقی و تبديل 
آن چه كه دادگاه نخستين آن را حکم می پنداشته به يکی از قرارهای شناخته شده، آن را نقض و 

رسيدگی ماهوی را به مرجع نخستين، تکليف كند. 
اما چنين شرايطی در فرضی كه دادگاه تجديدنظر در جايگاه نقض حکم نخستين و صدور حکم 
جديد –كه درواقع نخستين حکم حادث بر مرافعه محسوب می گردد- حاكميت ندارد. از اين ها 
گذشته رويکرد عدم تشکيل جلسه دادرسی در فرضی كه دادگاه تجديدنظر، حکم نخستين را نقض 
می كند، درواقع امکاناتی مؤثر در دادرسی و كشف حقيقت را ناديده می گيرد. مطابق ماده 135 قانون 
آيين دادرسی مدنی چنان چه هريک از اصحاب دعوا، جلب ثالثی را الزم بداند می تواند تا پايان 
»جلسه اول دادرسی« نهايت تا سه روز پس از »جلسه« دادخواست جلب ثالث را تقديم نمايد اعم 
از آن كه دعوا در مرحله نخستين باشد يا »تجديدنظر«. پيداست عدم تشکيل جلسه دادرسی، چنين 
امکانی را از ذی نفع می گيرد و حال آن كه می دانيم ضرورت احراز حقيقت در دعاوی مطروحه، 
ايجاب می كند محاكم هيچ امکان قانونی را از طرفين نگرفته و يا حداقل طرفين را از امکان استفاده 

از رهيافت های قانونی بهره مند سازند. 
و نهايت آن كه رعايت دقيق و همه جانبه ی اصل تناظر نيز برضرورت تشکيل جلسه دادرسی 
به منظور مقابله آشکار طرفين در يک فضای عينی- كه ارزيابی داليل مورد اتکای آنان را آسان تر 

می نمايد- تاكيد می كند. 
مفسرين و نويسندگان حقوقی، كم تر به اين بحث پرداخته اند1. درنگ ها و تأمالت اندكی هم 
كه در اين زمينه صورت گرفته از كنار موضوع گذشته است. چنان كه دكتر عبدالل شمس در كتاب 
خود پرسيده است: »آيا دادگاه تجديدنظر، در مقام رسيدگی به دعوای تجديدنظر، مکلف به تعيين 
جلسه دادرسی و دعوت اصحاب دعوا می باشد؟« و خود پاسخ داده است: »دادخواست تجديدنظر 
و پيوست های آن به تجديدنظر خوانده ابالغ و ده روز به وی مهلت داده می شود كه پاسخ دعوای 
تجديدنظررا كتبا به دفتر دادگاه بدوی تسليم نمايد. )شمس. 409. 1386( همان گونه كه پيش تر 
گفته شد، دادگاه تجديدنظر در فرضی كه در مقام نقض حکم نخستين و صدور حکم جديد نباشد، 
ضرورتی برای تشکيل جلسه ی دادرسی وجود ندارد و درنگ دكتر شمس بر چنين فرضی، معضلی 
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راپاسخ نمی دهد. به عبارت ديگر موضوع اين نيست كه آيا دادگاه تجديدنظر در مقام تاييد و تحکيم 
و تصديق حکم نخستين، مکلف به تعيين و تشکيل جلسه دادرسی می باشد يا خير- كه پاسخ روشن 
و واضح است- بلکه سخن برسر آن است كه آيا دادگاه تجديدنظر در موضع نقض حکم نخستين 
و صدور حکم جديد، مکلف به تعيين و تشکيل جلسه دادرسی هست يا خير. درواقع نمی توان 
پذيرفت، دادگاه تجديدنظر در مقام دگرگون ساختن بنيادی و ماهوی آن چه كه دادگاه نخستين، پديد 
آورده است، بدون تعيين جلسه دادرسی و دعوت از طرفين و كنکاش مطمئن تر در ادعاهای آنان، 
به صرف تبادل لوايح و به اتکای باز بينی های اوليه، حکم قضيه را صادر كند. اساسا در مقام صدور 
حکم نخستين به تبادل لوايح نمی توان تکيه مطمئنی داشت زيرا چه بسا ممکن است، پاسخ ها كلی 
باشد و يا پاسخی ارسال نشود. از طرفی، رعايت اصل احتياط نيز تشکيل جلسه دادرسی و استماع 

نزديک مدافعات طرفين را ايجاب می كند. 
بنابرآن چه گذشت، تعيين و تشکيل جلسه دادرسی از سوی دادگاه تجديدنظر در فرضی كه حکم 
نخستين نقض و حکم نخستين ديگری صادر می كند، ضروری است. می كوشم داليل پيش گفته را 

در گزاره های زير تجسم بخشم:
1- آيين رسيدگی در مرحله تجديدنظر بسان مقررات ناظر به مرحله نخستين است. 

2- حکم نخستين در مرحله بدوی با تشکيل جلسه دادرسی صادر می شود. 
3- دادگاه تجديدنظر با نقض حکم نخستين كه از سوی دادگاه بدوی صادر شده، خود مبادرت 

به صدور حکم نخستين می كند. 
4- در قانون آيين دادرسی مدنی مواردی پيش بينی شده كه ممکن است حکم دادگاه تجديدنظر 
دادرسی- كه شامل مرحله تجديدنظر هم  مراحل  از  دليل عدم حضور خوانده در هيچ يک  به 
می شود- غيابی باشد و صدور حکم غيابی از سوی دادگاه تجديدنظر، مستلزم تشکيل و جلسه 

دادرسی است و آن در مقام نقض حکم بدوی صادر می شود. 
5- عدم تشکيل جلسه دادرسی، امکان طرح دعاوی از قبيل جلب ثالث را از اصحاب دعوی 

سلب می كند. 
تناظر، ضرورت تشکيل جلسه دادرسی در مرحله تجديدنظر را در  احتياط و  6- اصل های 

فرضی كه حکم نخستين نقض و حکم جديد صادر می شود قوت می بخشد. 2

پاورقی:
1. نويسندگان و مفسرين حقوقی ما هرچند كه در اغلب مواقع گزاره های بديهی و يقينی را به چالش كشيده و تفسير ها و امکانات 
مختلفی را از متن آن ها بيرون می كشند ولی معموال از كنار گزاره های فرا يقينی كه خود باردار تفسيرهای متضاد و بغرنجی هستند 

در می گذرند. 
2. رويکردی كه برضرورت تشکيل جلسه ی دادرسی در مرحله تجديدنظر پافشاری می كند در تدوين قانون آيين دادرسی كيفری 

)بند ث ماده 450( انعکاس يافته كه خود نشان می دهد قانون گذار به چنين سمتی متمايل شده است. 
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مقدمه:	احمد بزرگ نيا
به	كوشش:	فوژان سيف- سعيد فهيم خواه

اين	شماره: محمدكاظم نخجيری

پيشکســوتان

كه  انديشيده ام  خود  با  اغلب 
)نامدار بودن( يک وكيل دادگستری 
باشد؟  داشته  می تواند  معنائی  چه 
و  شمايل  با  وكالء  همه ی  زيرا 
يک  واقع  در  مختلف،  هيأت های 
و  -وكالت-،  می دهند:  انجام  كار 
ندارند،  هم  با  تمايزی  وجه  ظاهراً 
تحصيل  همه،  مشترک  تالش  زيرا 
موكلين  قانونی  آرزوهای  و  آمال 
پس  است،  قانونی  راه هايی  از 
كار  در  تفاوتی  و  يکسانند  همه 
و  راستی  فرض  در  ولی  نيست. 
اقدامات  و  رفتارها  همه ی  درستی 
وجود  واقعيت  وكالء،  حرفه ای 
وجوه تمايز آحاد جامعه ی وكالت، 
البته لزومًا  غير قابل انکار است، نه 
برای  تالش  يا  و  كار  روش  در 
تحقق  نتيجتًا  و  محاكم  در  توفيق 
تکليف  كه  موكلين  خواسته های 
پايبندی  در  بلکه  وكالست،  جمعی 
و اقتداء صادقانه ی ايشان به اخالق 

حرفه ای وكالت. موضوع نه پيچيده 
كه بغايت ساده است. فقط كافيست 
برمان  و  دور  به  و  خود  به  كمی 
توجه و در نگاه جامعه در ارزيابی 
صنف  اعضاء  رفتارهای  و  روش ها 
علی رغم  جامعه  كنيم.  دقت  خود 
باران بی احترامی ها نسبت به وكالء 
حتی  و  رسانه ها  برخی  طريق  از 
»حامی«  را  وكيل  رسمی،  محافل 
صاحبان حق می شناسد. ولی در اين 
ميانه، برخی در منظر باور و اعتقاد 
به  صادقانه  تکلف  حيث  از  جامعه 
رفتار، شاخص  و  روش  در  اخالق 
چشم  جلوی  آن ها  متمايزند.  لذا  و 
می شناسيم  را  آن ها  ما  همه هستند، 
می گذاريم. چرا  احترام  ايشان  به  و 
كه به موجب ارتقاء شأن و حيثيت 
وكال و جامعه ی وكالت اند. )نامدار( 
بودن در حقيقت معنائی غير از اين 

ندارد. 
نشريه راه وكالت در اين شماره در 

با پيش كسوت ها،  صفحه ی مصاحبه 
به سراغ يکی از همين نامداران رفته 
جناب  ارجمند  همکار  يعنی  است 
متولد  نخجيری؛  محمدكاظم  آقای 
فروتن،  خوشنام،  وكيل   ،1302
گزارش  در  كه  بی ادعا  و  بی حاشيه 
بازرسی معاونت نظارت و ارزشيابی 
دادسرای انتظامی قضات در سنوات 
اشتغال  )دوره ی   1355 1344و 
ايشان در عدليه(، با اين خصوصيات 
»مردی خوب،  است:  توصيف شده 
خوشنام، صحيح العمل، مورد اعتماد 
فعال،  پرحوصله،  مؤدب،  مردم، 
قدرت  و  شهرت  حسن  دارای 
ارزيابی  مالک  و  خوب«،  استنباط 
در  ايشان  نفس  سالمت  و  صداقت 
دوره قريب بيست ساله ی اشتغال به 
فوق،  ويژگی های  بر  وكالت، عالوه 
به قول ظريفی نکته سنج اين كه:»رافع 
او«  يقين  حجاب  نه  و  قاضی  شک 

بوده است. 

مقدمه:
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1-	ابتدائًا	مختصری	از	تحصيالت،	سابقه	و	سمت	های	قضائی	و	همچنين	ورود	
خود	به	جامعه	ی	وكالت	را	بيان	فرماييد:

 1327 سال  در  انجام شد.  شاهپور رشت  دبيرستان  و  اسالمی  دبستان  در  ابتدايی ام  تحصيالت 
دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رشته قضائی ليسانس گرفتم و بالفاصله وارد كار قضائی شدم. 
به پرونده، سه  ياد گرفتن عملی رسيدگی  برای  اجباراً  نبود،  اجباری  آن موقع دوره كارآموزی 
هفته خدمت رئيس دادگستری وقت كارآموزی كردم. سپس با حکم علی البدلی كه داشتم، امور 

بازپرسی شهرستان تنکابن را كه خالی بود انجام دادم. 
اينجانب،  پست  آخرين  كردم،  طی  را  قضائی  مختلف  مراحل  خدمت،  سال   31 طول  در 
سيستان  دادگستری  رياست  و  اروميه  دادستانی  انقالب،  از  پس  بود.  مازندران  استان  دادستانی 
تاريخ  در  آشنايان،  و  دوستان  كمک  با  نداشتم،  كار  توان  ولی چون  شد  پيشنهاد  بلوچستان  و 
57/12/14 اولين ابالغ بازنشستگی را با چهارماه حقوق دريافت و برای اخذ پروانه وكالت به 
كانون وكالی مركز مراجعه كردم كه به علت فترت چند ساله ی كانون وكالء توفيق حاصل نشد. 
در سال 76 كه كانون گشايش يافت، تقاضای وكالت گيالن نمودم. آقای ناصر سراج رئيس فعلی 
بازرسی كل كشور گزارش پرونده را داد و آقای كشاورز موافقت نمود ولی می گفتند در گيالن 
محلی برای وكالت نيست. دو سه هفته ای در كريدور كانون وكال می گشتم كه آقای غالمعلی 

اميری وكيل محترم دادگستری را بعد از 15 سال ديدم. 
ياد دارم به هنگام مستشاری دادگاه های استان مازندران كه وظيفه ی ديوان كيفر را هم انجام 
می دادم، يک قاضی منتظر خدمت به اتهام رضاء مورد تعقيب بود. در نهايت وی را مبرا دانستم، 
درآمد. هم  وكالت  به كسوت  و  داد  استعفاء  بعداً  ولی  برگشت  قضاوت  به  منتظر خدمت  اين 
ايشان بود كه هر ساله مجموعه قوانين جزائی و حقوقی را بهر نام غالمعلی اميری منتشر می كرد. 
اينجانب بعد از ديدن وی عقده ی دل را باز كردم، از نزدم خارج شد، نيم ساعت بعد مژده ی 

وكالت تهران را داد كه صبح روز بعد پروانه ی وكالت تهران را اخذ نمودم. به قولی:
 تو نيکی ميکن و در دجله انداز كه ايزد در بيابانت دهد باز

خدا رحمت كند مرحوم اردشير خوشنويس را، ايشان رئيس يکی از شعب دادگاه تجديدنظر 
استان گيالن كه بعد از بازنشستگی چند ساله به كار وكالت اشتغال داشتند. آن مرحوم فعاليت 
بی حصری در مورد تشکيل كانون وكالی گيالن نموده و دائمًا با وكالی گيالن و رئيس وقت 
دادگستری در مذاكره و مباحثه بود. آن موقع تعداد وكالی گيالن به تعداد 60 نفر )نصاب تشکيل 
كانون در هر استان مطابق قانون حداقل 60 نفر است(. گفته می شد كه قرار است كانونی متشکل 
از وكالی گيالن و قزوين به مركزيت قزوين تأسيس گردد. با تالش و پيگيری های آن مرحوم، 
رئيس دادگستری جلسه ای با حضور وكالئی كه پروانه وكالت تهران داشتند ولی در رشت فعاليت 
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می كردند تشکيل داد و از آنان درخواست كرد پروانه وكالت خود را به رشت منتقل نمايند كه 
خوشبختانه همه موافقت كردند. من هم پروانه خود را به رشت انتقال دادم. باالخره بر اثر اصرار 
آن خدابيامرز چند فقره نامه به مركز نوشته شد و سرانجام كانون وكالی گيالن در سال 1378 

تشکيل گرديد. 

2-	به	عقيده	ی	شما	تفاوت	قضا	و	وكالت	در	چيست	و	در	مقام	احقاق	حق	كدام	
منصب	و	مقام	را	مؤثر	می	دانيد	و	چرا؟

ترازوی  كفته ی  دو  شايد  و  فرشته  يک  بال  دو  و  يکديگر  مکمل  وكيل  و  قاضی  گويند  می 
عدالت اند. می بينيم، يک كفه ترازو يعنی قضاوت، سنگين تر از كفه ديگر است. حق هم همين 
است كه سنگين تر باشد. چه وكيل موضوع وكالت را می نويسد يا بيان می كند و قاضی حکم 
قضيه را داده فصل خصومت می نمايد. تميز حق از باطل شأن قاضی است، كه با سکوت و شنيدن 
اظهارات طرفين يا نوشته آن ها مبادرت به صدور رأی می نمايد. البته ترديدی نيست كه اقتضای 
حفظ شأن و احقاق حق و دادرسی و صدور احکان عادالنه آنست كه قضات محترم از هر حيث 
در كار مربوطه مسئوليت شديد احساس و به درددل مردم سريع تر رسيدگی و تحت نظارت، 

وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهند. 
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3-	يک	وكيل	دادگستری	بايد	دارای	چه	ويژگی	هايی	باشد؟
اصوالً كار وكالت در همه جای دنيا كار مشکلی است، اقدامی است كه به اعصاب آدم مربوط 
لزومًا  است. وكيل  فکری  تمركز  و  فراوان  معلومات  كافی،  تجربه ی  دانش حقوقی،  محتاج  و 
بايد اهل قلم و دارای قدرت نوشتن و بيان و توانائی استدالل باشد و همچنين شجاعت هم 
بايد خصيصه كار باشد. البته تأثير بيان رسا و مستدل، همواره از نوشته بيش تر است. متأسفانه 
در اكثر محاكم فعلی به خصوص دادگاه های جزائی بر اثر كثرت مشغله يا علل ديگر، به وكالء 
تکليف می شود، دفاعيه را ضمن اليحه تسليم و يا در متن صورت مجلس قيد نمايند. بعضی 
محاكم  نمی رسد.  به نظر  كافی  اصوالً  كه  می كنند  اكتفاء  همان صورت مجلس  به  حتی  محاكم 
كه  نحوی  به  است.  باطل  با  بين حق  مناظره ی  و  مباحثه  ميدان  در حقيقت  كيفری  و  حقوقی 

پرونده بايد از هر حيث روشن شود تا قاضی بتواند با درک صحيح اتخاذ تصميم نمايد. 

4-	می	دانيم	كه	رابطه	ی	امنيت	قضائی	با	وجوه	مختلف	احساس	امنيت	هر	شهروند	
غير	قابل	انكار	است.	به	نظر	شما	آيا	وكيل	دادگستری	در	اين	زمينه	و	در	حيطه	ی	

شغلی	خود،	وظيفه	ای	دارد؟
با قدرت  مثال می زنيم: )اگر حق  ايتاليا را  در دنيای آكل و مأكول حرف موسيلينی ديکتاتور 
نباشد، حرف لغو و باطلی است(. در دادگستری، پس از ثبوت حق، اجرای آن وسيله اجرای 
به  آرای صادر شده  انجام می شود، سعی می شود  نظر قضات  زير  انتظامی  مأمورين  احکام و 
وظيفه ی  راهنمائی  جز  مرحله  اين  در  وكيل  شود،  گذاشته  اجرا  موقع  به  بی نظری  و  خوبی 
دادند  گزارش  دوم،  جهانی  جنگ  در  بريتانيا  وقت  وزير  نخست  چرچيل  به  ندارد-  ديگری 
وضع اجتماعی و اقتصادی اسفناک است. چرچيل هيأتی برای بازرسی دادگستری ها فرستاد، 
اين هيأت گزارش داد كه وضع دادگستری ها بسيار خوب است. چرچيل گفت: فکرم آسوده 
شد، هنگامی كه دادگستری خوب كار كند تمام اشکاالت رفع خواهد شد. اگر اوضاع اجتماعی 
و اقتصادی نابسامان است و اگر دزدی های كالن گاه و بيگاه علنی می شوند، بايد ديد كجای 
دادگستری لنگ دارد، آن دردها را بايد گرفت. بازرسی و نظارت در امور مداوم وزارتخانه ها، 
نابسامانی ها  قبيل  اين  از جمله راهکارهای مؤثر برای رفع  به نظر  ادارات و مؤسسات دولتی 

می تواند باشد. 
و اما وظيفه وكيل چيست؟ به عقيده اينجانب، احساس امنيت با اجرای عدالت، نسبت مستقيم 
دارد و وظيفه ی وكيل در اين عرصه به سهم خود، اهتمام شجاعانه به احقاق حق واقعی موكل 

در مسير اجرای عدالت است. 
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5-	نظر	شما	در	مورد	قوانين	جزائی	و	حقوقی	چيست؟
در دادگستری استان مازندران چند سخنرانی در مسائل قضائی داشتم، در يکی از سخنرانی ها به 
شدت به وجود دادگاه بخش آن موقع اعتراض كردم. نظرم اين بود كه دادگاه بخش حذف شود 
و اختيارات به دادگاه شهرستان و شورای محلی محول گردد. موضوع مورد توجه قرار گرفت، 
جلساتی در تهران با حضور اينجانب در وزارتخانه تشکيل شد. سرانجام دادگاه بخش حذف و 
اختيارات آن به شورای داوری و خانه انصاف محول گرديد كه اينک شوراهای حل اختالف البته 
نه با قابليت های يک مرجع قضائی توانمند جايگزين شده اند. در رده های باالی دستگاه قضائی 
دانشمندترين افراد در حقوق قضاء ادای وظيفه می نمايند و در اجرای عدالت كوشا هستند ولی 
متأسفانه مقررات موضوعه، اين قدرت عظيم را منفعل، عاطل و باطل و صرفًا به عنوان نظارت 
محاكم نگه داشته و قائل به قطعيت پرونده های مهم در محاكم استان است! حال اگر حداقل 
پرونده هايی كه خواسته آنان بيش از 30 ميليون تومان باشد مانند دوران گذشته در ديوان عالی 
كشور مطرح شود، كوهی از پرونده های مورد شکايت كه اينک تحت عنوان اعتراض ماده ی 18 
در دادگستری های استان ها خاک می خورد، به جريان افتاده، موجب رضايت عمومی خواهد شد. 
همچنين آن جا كه بر اساس قانون مجازات اسالمی مصوب 92 اختيارات قاضی در تعيين 
مجازات 8 درجه ای تعزيرات محدود شده، به نظر بی مورد است. تعداد زيادی از امور خالفی 
در مقررات كيفری آمده كه زايد به نظر می رسد. بر اين اصل اعتقاد دارم كه مقررات حقوقی و 
جزائی فعلی با پيشرفت های علمی و اجتماعی ايران و زمانه نمی خواند، بايد بازبينی هائی اساسی 

در جهت اصالح قوانين انجام شود. 

6-	همان	طور	كه	می	دانيد،	جامعه	وكالت	ظرف	سه	دهه	گذشته	با	چالش	هايی	
اساسی	مواجه	بوده	كه	عمده	ی	آن	ها	متوجه	استقالل	كانون	ها	وكالست.	شما	راه	
بيرون	رفت	از	اين	مشكالت	را	چه	می	دانيد؟	همچنين	نظر	شما	در	مورد	اليحه	ی	

موسوم	به	)قانون	جامع	وكالت(	چيست؟
در مورد اليحه جامع وكالت بايد گفت، اين اليحه به اجماع تمامی حقوق دانان سراسر معيوب 
بوده مبتنی بر ايرادهائی اساسی است. وزارت دادگستری بجای نظارت، در امور وكالت مداخله 
كرده و آن را عماًل زير مجموعه خود قرار داده كه مستحسن نيست و اعتبار كانون ها را ساقط 
اين قانون، خالف استقالل كانون های وكالء است و مورد مخالفت جدی است. در  می نمايد. 
صورتی كه اصل بر عدم دخالت قوه قضائيه در امور كانون ها و وكالء بايد باشد. اصوالً صحيح 
نيست قوه قضائيه هم قاضی تعيين كنند و هم وكيل. به عقيده ی اينجانب، اجتماع اين دو در يک 

دادرسی، خالف اصل دادرسی عادالنه و عدالت است. 
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يعنی	 جوان	 وكالی	 به	 تجربه	 با	 پيش	كسوت	 يک	 به	عنوان	 شما	 توصيه	ی	 	-7
اكثريت	اعضاء	جامعه	وكالت	گيالن	چيست؟

در گذشته، كتب حقوقی كمياب و نادر بود. قضات به همان چند كتاب حقوق و آرای ديوان عالی 
كشور مراجعه كرده رفع اشکال می نمودند. اينک بحمداله انواع و اقسام كتب حقوقی در دسترس 
همه هست. آرا و نظرات حقوقی فراوان موجود است. وكالی جوان پيوسته بايد به سوگندی كه 
به هنگام اخذ پروانه خورده اند پايبند و وفادار و با افزودن معلومات، صحت و درستکاری و ابراز 

لياقت، سرآمد اقران باشند. 

8-	در	صورت	تمايل،	از	دوران	قضاوت	و	همچنين	دوره	ی	18	ساله	ی	وكالت	
خود	خاطره	ای	بيان	فرمائيد.	

به هنگام انقالب كميسيون امنيت اجتماعی در استانداری استان مازندران تشکيل می شد و اعضای 
كميسيون هم 5 نفر شامل استاندار، رئيس دادگستری، فرمانده شهربانی، فرماندار و دادستان بودند 
كه در اين مجلس رئيس سازمان ساواک و معاونش نيز حضور داشتند. در يکی از جلسات كه 
من به عنوان دادستان حاضر بودم پس از مباحثه فراوان، اكثريت تصميم گرفتند خانه ی پنج نفر 
توسط ساواک به آتش كشيده شود! طبعًا دليل آن هم تشخيص ساواک مبنی بر عنصر نامطلوب 
بودن صاحبخانه بود. متأسفانه دو نفر از صاحبان اين خانه ها قاضی بودند كه با هزار بدبختی و 
دريافت وام توانسته بودند خانه ای تهيه نمايند. اينجانب تنها كاری كه توانستم انجام دهم اين بود 
كه در اقليت نظر دادم و نوشتم اشکال وارد بر اين تصميم اينست كه موضوع جرم است خواه 
از ناحيه فرد باشد خواه از ناحيه دولت. بهتر است مراتب به تهران گزارش و ثانيًا كسب دستور 
شود، كه با ارسال صورت مجلس جوابی نيامد و در نتيجه، موضوع مسکوت ماند و خوشبختانه 

آتش زدن خانه ها منتفی شد. 
اينجانب 90 سال دارم، دوستان و رفقای اينجانب اكثراً به ديار ديگر رفته اند، آنان هم كه در 
قيد حياط هستند، دوران كهولت را می گذرانند و مانند مخلص منتظر موهبت الهی هستند به قول 

باستانی پاريزی:
 هشتاد كه گذشت می رسد دور نبود دور نود است سنگ باران لحد

راه وكالت از اين كه در كمال حوصله و شکيبائی ما را پذيرفته و به سؤاالت پاسخ داده ايد، 
سپاسگزار و آرزومند سالمتی و طول عمر شماست. 
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بر اساس دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی كانون وكالی دادگستری گيالن؛ 
آقای سعيد نجم آبادی وكيل پايه يک دادگستری به توبيخ با درج در روزنامه رسمی محکوم شده 

است .

اخبار انتظامی كانون


