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ميرطاهر	پورخليلی	لنگرودی*

بررسی پدیده خودكشی از منظر جامعه شناسی و روانشناسی جنایی

-	دانشجوی	كارشناسی	ارشد	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی	پرديس	بين	الملل	دانشگاه	گيالن

از آغازين روزهای تاريخ، خودكشی 
خودكشی  است.  بوده  همراه  بشر  با 
در تمام جوامع، زمان ها و صرف نظر 
از فرهنگ يا مذهب همواره پديده ای 
تحت  صرفاً  و  شده  شمرده  مذموم 
شرايط خاصی به ديده اغماض بدان 
نگريسته می شود. هرچند هيچ نقاشی 
در  را  خودكشی  كه  ندارد  وجود 
زمان های ابتدايی عمر بشر به تصوير 
كشانده باشد، اما با مطالعه سير وقايع 
تاريخی، داستان هايی از خودكشی قابل 

مشاهده است.
خودكشی  مردم  چرا  راستی  به 
بين  مشترک  خصوصيت  می كنند؟ 
افرادی كه اقدام به خودكشی می كنند، 
داشتن اين باور است كه خودكشی تنها 
راه غلبه بر احساسات غيرقابل تحمل 
است. كشش خودكشی در اين است 
غيرقابل  احساسات  اين  به  نهايتاً  كه 
تراژدی  در  شود.  داده  خاتمه  تحمل 
مشکالت  و  آشفتگی  خودكشی، 
كه  می گردد  شديد  حدی  به  عاطفی 
فرد را در يافتن راه حل های آن مشکل 

ناتوان می سازد.
اكثر  در  امروزه  خودكشی 
كشورهای جهان در بين ده عامل اول 

آمار  می شود.  رده بندی  مير  و  مرگ  
جوانان،  بين  در  خودكشی  افزايش 
يک  اصلی  عنوان سرمايه های  به  كه 
پيرامون  نگرانی ها  هستند،  جامعه 
زيرا  می دهد؛  افزايش  را  پديده  اين 
توسعه  مؤلفه ی  مهمترين  خودكشی 
انسانی يک  نيروی  يک جامعه يعنی 
بر  است.  داده  قرار  هدف  را  كشور 
پايه گزارش سازمان بهداشت جهانی، 
جهان  در  نفر  ميليون  يک  ساليانه 
اقدام  نفر  ميليون  بيست  خودكشی و 
به خودكشی می كنند و اين آمار برای 
سال 2020 نشان از آن دارد كه آمار 
نفر  ميليون  نيم  و  يک  به  خودكشی 
اين  يافت.  خواهد  افزايش  سال  در 
شد  موجب  آن  تبعات  و  آسيب ها 
 10 روز  جهانی  بهداشت  سازمان  تا 
سپتامبر )19 شهريور( را روز پيشگيری 

از خودكشی نام گذاری كند.
زندگی  طول  در  ما  همه ی 
احساس تنهايی، افسردگی، بی كسی و 
نا اميدی را تجربه كرده ايم. مرگ يکی 
از اعضای خانواده و انواع شکست ها 
و  ارتباطی  عاطفی،  علمی،  از  اعم 
اقتصادی از مواردی هستند كه اعتماد 
داده  قرار  تاثير  تحت  را  ما  نفس  به 

به وجود  ما  بی ارزشی در  و احساس 
ساختار  آنجايی كه  از  و  می آورند 
منحصربه فرد  شخص  هر  هيجانی 
شرايط  در  ما  از  هركدام  می باشد، 

مختلف پاسخ های متفاوتی می دهيم.
به اين ترتيب، خودكشی در نگاه 
حاصل  و  بوده  فردی  امر  يک  اول 
مجموعه ای از مشکالت روانشناختی 
به نظر می رسد؛ اما از نظر بسياری از 
صاحبه نظران يک مسأله اجتماعی نيز 
محسوب شده و جهت بررسی عوامل 
ديدگاه های  كليه  بايد  آن،  با  مرتبط 
را  روان شناختی  و  جامعه شناختی 
علل  واقع  در  داد.  قرار  موردنظر 
اجتماعی يا روانی هركدام به تنهايی 
ديدگاه های  گرفتن  نظر  در  بدون  و 
ديگر، نمی توانند حقايق را در مورد 

خودكشی روشن سازند. 
مرور  از  پس  مقاله،  اين  در  ما 
ابعاد  بررسی  به  خودكشی،  مقوله 
منظر  دو  هر  از  خودكشی  مختلف 
روان شناختی  و  جامعه شناختی 
می كنيم  تالش  انتها  در  و  پرداخته 
راه كارهايی جهت مبارزه با خودكشی 
از منظر جامعه شناسی و روان شناسی 

ارائه دهيم.

مقدمه:	

* seyed.pourkhalili@yahoo.com
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1-	تعريف	و	پيشينه	تاريخی	و	مذهبی	خودكشی
در اين بخش، به تعاريف گوناگونی كه از خودكشی به عمل آمده و سپس به پيشينه تاريخی 

و مذهبی آن می پردازيم: 

1-1-	تعريف	خودكشی
خودكشی در لغت	نامه دهخدا به معنای خود را به وسيله		ای كشتن، انتحار، كار زياد كردن، كوشش 
بسيار، آمده است )دهخدا، 1377: 848(. در ريشه التين نيز، خودكشی از دو كلمه  "SUI"به معنی 
خود و  "CIDE"به معنی كشتن می	باشد، كه اولين	بار در سال 1738 ميالدی توسط »دفونتن« 

مطرح گرديد )ربانی، 1389: 146(.
با اين كه خودكشی معنی و ترجمه بسيار رسا و كافی داشته و درواقع به علت بداهت كلمه 
نيازی به تعريف ندارد، اما توسط متفکران تعاريف متعددی از پديده	ی خودكشی ارائه شده است 

كه به نمونه	هايی از آن در ذيل اشاره می	شود: 
ادوين اشناين	من )1983( خودكشی را چنين تعريف می	كند: خودكشی ميل آگاهانه نابودسازی 
انسان  در  بُعدی  ناراحتی چند  را يک  آن  مفهوم می	توان  مهمترين  در  كه  است  به دست خود 
نيازمندی دانست كه برای رفع مسئله شخصی، خودكشی را بهترين راه	حل می	داند )محمدی، 

.)8 :1390
اميل دوركيم )1897( در اثر معروف خود به نام خودكشی چنين تعريف می	كند: »خودكشی 
عبارت است از هر نوع مرگی كه نتيجه مستقيم يا غيرمستقيم كردار مثبت يا منفی خود قربانی 

است كه می	دانسته است كه می بايست چنان نتيجه	ای به بار آورد )دوركيم، 1393: 6(.
اقدامی آگاهانه  سازمان بهداشت جهانی )1986( در تعريف خودكشی می	گويد: خودكشی 
است كه فرد با انتظار يک نتيجه مرگبار و با هدف اعمال تغييراتی كه در طلب آن	هاست به آن 

مبادرت می	ورزد )پالمر، 1390: 35(.
انجمن روانشناسان آمريکا )APA ،2003( در تعريف خود می	گويد: خودكشی عبارت است 
قصد  فرد  اين كه  بر  مبنی  مبهم(  يا  روشن  شواهد  )خواه  شواهدی  با  تحميلی  خود  مرگی  از 

خودكشی داشته است )همان(.
از خودكشی	ها را  باچلر، جامعه	شناس معاصر در كتاب خودكشی خود، اساس بعضی  ژان 
»گريز« می	داند و خودكشی	های گريزگرايانه را مطرح می	كند. به واسطه آن فرد نوعی فرار از 
شرايط تحمل	ناپذير را انتخاب می كند و خودكشی را خارج از شرايط دردناک زندگی می	پندارد 

كه هيجانات غيرقابل تحمل منفی آن را فراگرفته اند )محمدی، 1390: 8(.
 وجه اشتراک كليه تعاريف ذكر شده در اين است كه »خودكشی يک رفتار ارادی، عمدی، 
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آگاهانه و هدفمند بوده كه فرد به قصد پايان دادن به زندگی خود مرتکب می	شود و شديدترين 
شکل خشونت عليه خود می	باشد«.

1-2-	پيشينه	تاريخی	و	مذهبی	خودكشی
يونان  در  است.  داشته  وجود  تاكنون خودكشی  انسان  خلقت  زمان  از  شد،  بيان  كه  همان طور 
باستان خودكشی به طور كلی يک عمل محکوم به شمار می	رفت و شخصی كه اقدام به خودكشی 
می	كرد به عنوان يک بنده ياغی و متمرد در برابر خدايان محسوب می	شد. فيثاغورث رياضيدان 
يونانی اعتقاد داشت در صورتی كه افراد اقدام به خودكشی نمايند، توازن تعداد افراد زنده كه بايد 
زندگی كنند به هم می	خورد و تمام دنيا به مخاطره می	افتد. افالطون نيز عقيده داشت خودكشی 
يک توهين و بی	حرمتی آشکار نسبت به جامعه يونان است و فقط در دردهای غيرقابل تحمل 
خودكشی را مجاز می	دانست. ارسطو نيز يک قرن بعد خودكشی را محکوم و می	گويد ارتکاب 
خودكشی نوعی آسيب به كشور و اقدامی مجرمانه است، لذا اموال او مصادره و بدن او بدون 

احترام دفن می	شد.
در بعضی شرايط خودكشی )انتحار( به دليل دفاع از كشور و آرمان	های يک گروه مورد تشويق 
قرار می	گرفت و خود كشنده به عنوان يک قهرمان شناخته می	شد. در جامعه روم باستان نيز تحت 
شرايط خاصی كه پای شرافت و افتخار كشور بود، خودكشی را جايز می	دانستند و خدايان روم 
به طورخاص با خودكشی مخالفتی نداشتند و در صورتی كه خودكشی با تفکر منطقی و انگيزه 

مناسب و روش درست انجام می	شد، به عنوان يک عمل مثبت در نظر گرفته می	شد.
نموده و در  تغيير  تا حد زيادی  به خودكشی  با گسترش مسيحيت در كشور روم، نگرش 
اواخر قرن چهارم كليساها خودكشی را ممنوع اعالم كردند و در قرن پنجم اطاعت از فرمان پنجم 
خداوند )يکی از ده فرمان كتاب مقدس( مبنی بر اين كه »تو نبايد كسی را بکشی« حائز اهميت 
از مصاديق  نيز يکی  بلکه خودكشی  از كشتن ديگران نيست،  اين فرمان فقط نهی  بود. منظور 

كشتن به شمار می	رود.
چند صد سال بعد كليساها برای خودكشی مجازات	هايی تعيين نمودند. مرتکب مستحق انجام 
تشريفات مذهبی يا تدفين در زمين پاک نبوده و در مواردی جنازه خودكشی كننده را به ستون 
چوبی می	بستند و در خيابان	ها بر روی زمين می	كشيدند. در قرن سيزدهم كليسای كاتوليک به طور 
رسمی با خودكشی مخالفت و اعالم نمود زندگی موهبتی گران بها از جانب پروردگار است و 

خودكشی در مسير مخالف هدف زندگی بشر، يعنی حفظ زندگی قرار دارد.
در كتاب انجيل )متی( چندين مثال از خودكشی وجود دارد و شايد مهمترين آن مربوط به 
يهودا باشد. يهودا يکی از حواريون مسيح كه به خاطر سی قطعه نقره به او خيانت كرد و زمانی كه 
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محکوم شد نقره	ها را به داخل معبد انداخت و سپس خود را به دار آويخت )هولمز، 1392: 35(.
طبق قوانين مذهب بودا نيز خودكشی ممنوع است و در صورتی كه فردی اين عمل را انجام 
دهد، مرتکب گناه بسيار زيادی شده است. در اين مذهب مردم از ارتکاب به خودكشی منع شده 
و هم چنين تشويق می	شوند تا از زندگی و فرصت	هايی كه به آن	ها اعطا شده نهايت استفاده را 

برای ايجاد و تغيير بهتر زندگی آينده انجام دهند )همان(.
در اواخر قرن هيجده و اوايل قرن نوزده محققان سعی نمودند علت اقدام به خودكشی را از 
طريق داليل روانشناسی و جامعه	شناسی تشريح و تبيين نمايند. مردم كم	كم اين عقيده را پذيرفتند 
كه مرتکب خودكشی می	تواند از لحاظ روانی و روحی يک بيمار باشد و در بُعد جامعه	شناسی نيز 

دوركيم با ديدگاه متفاوتی نقش جامعه و تاثير آن بر روی رفتار انسان را ارائه نمود.
در قرن بيستم نيز خودكشی با تحقيقات دانشمندان همراه بود، به طوری كه خودكشی را در 

انواع و جوامع و زمان های مختلف مورد بررسی و ديدگاه	های متفاوتی ارائه گرديد.
در دين مبين اسالم خودكشی در زمره گناهان كبيره قرار دارد و مرتکب آن مستوجب عقاب و 
كيفر اخروی می	باشد. آيات و احاديث مختلفی درمورد خودكشی آمده است. آيه 29 سوره نساء 
كه خداوند متعال می	فرمايد »و التقتلوا انفسکم ان اهلل كان بکم رحيما«، يعنی خودتان را نکشيد 
به درستی كه خداوند نسبت به شما مهربان است. در تفاسير متعدد از اين آيه آمده است كه 
كشتن نفس مطلق است؛ هم شامل كشتن غير و هم شامل كشتن خود می	باشد. در آيه 33 سوره 
اسراء خداوند می	فرمايد »ال تقتلوا النفس التی حرم اهلل اال بالحق«، يعنی هرگز نفس محترمی را كه 
خداوند آن را محترم داشته و قتلش را حرام دانسته نکشيد مگر آنکه به حق مستحق كشتن باشد.
در آيه 68 سوره فرقان خداوند متعال می	فرمايد »ال يقتلون النفس التی حرم اهلل اال بالحق«، 
يعنی نفس محترمی را كه خداوند حرام كرده به قتل نمی	رسانند مگر به حق باشد. در آيه 195 
سوره بقره نيز خداوند متعال می	فرمايد »وال تلقوا بايديکم الی التهلکه«، يعنی با دست خويش 
خود را به هالكت نيفکنيد. در تفسير نمونه »تهلکه« را به معنی مرگ بی	دليل آورده كه انسان حق 
ندارد بی	جهت خود را به خطر بياندازد و در تفسير نور اين آيه آمده است كه خودكشی و ضرر 

به نفس حرام قطعی است.
پيامبر اكرم )ص( می	فرمايد كسی كه خودش را خفه كند، خويشتن را در آتش خفه كرده است و 
كسی كه به خودش نيزه زند، در آتش باشد و در جای ديگری می	فرمايد هركس خودش را در دنيا 
با هر وسيله	ای بکشد، در روز قيامت با همان وسيله عذاب می	شود و در حديث ديگری می	فرمايد 
در زمان	های گذشته مردی جراحتی برداشت و از شدت درد و بی	تابی، كاردی را برداشت و با آن 
دستش را قطع كرد و از شدت خون	ريزی مرد؛ پس خداوند فرمود بنده	ام در گرفتن جان خود بر من 

پيش	دستی كرد، هر آينه	 بهشت را بر او حرام كردم )ری-شهری، 1362: 297،298(.



7

سال ششم . شماره سیزدهم. بهار و تابستان 1394 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

از امام باقر )ع( نيز روايت شده است كه فرمود مومن به هر باليی گرفتار می	شود و با هر 
بکشد  را  خودش  عمداً  هركس  فرمود  )ع(  صادق  امام  نمی	كند.  اما خودكشی  می	ميرد،  مرگی 
در آتش دوزخ جاودانه است. هم چنين امام ششم به جابربن	حيان فرمود؛ افرادی كه خودكشی 
می	كنند ايمان مذهبی ندارند، شخص مذهبی خودكشی نمی	كند و من يقين دارم كه تو تا امروز 
يک مسلمان با ايمان را نديده	ای كه انتحار كرده باشد، مسلمان ممکن است در ميان جهاد كشته 

شود ولی دست به خون نمی	آاليد )همان(.
در مجموع، صرف نظر از عقايد مختلف و سوابق تاريخی در اديان الهی، خودكشی به عنوان 
زيرا  می	كنند،  شرمندگی  احساس  خودكشی  قربانيان  خانواده  و  می	شود  تلقی  منفی  عمل  يک 
جامعه عقيده دارد كه خانواده	ها به نوعی در مرگ عزيزانشان نقش داشته و می	توانستند برای 

جلوگيری از اين حادثه تلخ كار بيشتری انجام دهند.

2-	شيوع	خودكشی	در	گروه	های	مختلف	جامعه
در اين بخش شيوع خودكشی در سه گروه مهم از جامعه كه مهمترين گروه	های درگير محسوب 

می	شوند، مورد بررسی قرار می	گيرد.

2-1-	جوانان
سال	های نوجوانی و بلوغ همراه با ناسازگاری و آشفتگی است و نسبت به سال	های ديگر عمر، 
هيجان و دلتنگی بيشتری دارد. به نظر می	رسد كه مراقبت	ها و مسئوليت	های اين گروه سنی كه 
باشد. مشکالت  بقيه گروه	های سنی  از  سال	های شکل	گيری شخصيت را می	گذرانند، متفاوت 
اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و استفاده از موادمخدر و الکل، از مهمترين عوامل بروز رفتارهای 

بدون تفکر و ناگهانی می	شود كه همگی در داشتن انديشه خودكشی نقش دارند.
خانواده به عنوان اساس جامعه	پذيری هر فرد محسوب می	شود، كودک نه فقط از خانواده 
ساختارهای زيستی را برای توسعه شخصيتش دريافت می	كند، بلکه از محيط اجتماعی والدين، 
خواهران و برادران رفتار مناسب و مهارت الزم برای ادامه زندگی را فرا می	گيرد. لذا استحکام 
خانواده نقش مهمی در رفتار نوجوانان در اجتماع داشته و آسيب	های روانی والدين نقش مهمی 

در تصميم جوانان برای اقدام به خودكشی دارد.
عوامل  از  است.  برخوردار  زيادی  اهميت  از  نوجوانان  روانی  خودكشی سالمت  بحث  در 
و  افسردگی  بی	اعتمادی،  گناه،  احساس  شديد،  تنهايی  احساس  جوانان  خودكشی  در  پرخطر 

نااميدی از آينده، اهميت بيشتری دارند كه می	تواند به سالمت روانی آسيب جدی وارد نمايد.
جوانان به دليل شرايط سنی بايد شادترين و پرنشاط	ترين گروه جامعه باشند و شور زندگی 
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در آنان تجلی كند، اما متاسفانه در ايران جوانان ما به خاطر گسترش فقر به	ويژه بيکاری، بيشتر در 
معرض آسيب	ها )افسردگی( قرار دارند. افزون بر آن كمبود آزادی	های فردی و ممنوعيت تفريح 
و شادی	های سالم از عوامل بسيار مهمی است كه جوانان به عنوان سرمايه	های كشور تمايل به 
خروج از كشور داشته و چون با ناكامی	های اجتماعی مواجه می	شوند، بعضًا اقدام به خودكشی 

می	نمايند.

2-2-	زنان
امروزه زنان در كشور ما با مشکالتی مواجه هستند كه بعضًا می	تواند در افزايش آمار اقدام به 
خودكشی نقش داشته باشد. مشکالتی چون نرخ بيکاری زنان، نابرابری درآمدی، نرخ طالق و 

فقر، حاكی از تاثير معناداری بر خودكشی زنان است.
دليل تاثير معنادار بيکاری بر خودكشی زنان را می	توان به آثار روحی و روانی كه بيکاری 
بر فرد به	جا می	گذارد، نسبت داد. زيرا بيکاری به خصوص در افراد تحصيل كرده باعث ايجاد 
به  اقدام  و  نامطلوب  افکار  برای  را  زمينه  اين خود  كه  نااميدی می	گردد  و  يأس  سرخوردگی، 

خودكشی فراهم می	آورد.
پايين درآمد و شکاف زياد  نابرابری درآمد، بر خودكشی زنان را می	توان سطح  تاثير  دليل 
درآمدی در قشر زنان دانست كه موجب می	شود زن احساس محروميت كند و آرزوی خود را 
دور از تحقق بداند. از طرفی نابرابری درآمدی تبعاتی مانند ايجاد اختالفات خانوادگی و فاصله 
از  نارضايتی  كه می	تواند  دارد  به دنبال  را  ثروتمند(  و  فقير  قشر  )ميان  يکديگر  از  افراد  گرفتن 
زندگی را افزايش دهد و اين به نوبه خود فشارهای روحی و روانی را افزايش داده كه می	تواند 

به مرحله اقدام به خودكشی منجر شود.
دليل تاثير معنادار نرخ طالق بر خودكشی زنان را نيز می	توان حاكی از افزايش فشار روحی و 
روانی طالق و احساس شکست و نااميدی زن دانست. زن با وقوع طالق دچار يأس و نااميدی 
می	شود و تا مدت	ها از فعاليت های شغلی و روابط اجتماعی دور می	ماند كه گاه برای تسکين 
آالم خود به مصرف مواد مخدر و قرص	های آرام بخش قوی روی می	آورد و يا آنکه برای رهايی 

از مشکالت و عواقب آن به خودكشی مبادرت می	ورزد.
در نهايت اين كه شاخص صنعتی شدن شهرها كه ناشی از توسعه ناموزون در كشور می	باشد، 
موجب می	شود زنان برای رهايی از مشکالت نظير فقر، طالق و بيکاری در مناطق كمتر توسعه 
يافته، رو به استان	های توسعه يافته می	كنند و مهاجرت آن	ها با فرهنگ و هنجارهای متفاوت و 
گاه متضاد، زمينه بروز آسيب	های اجتماعی از جمله اقدام به خودكشی را فراهم می	كند. از سوی 
ديگر غالب زنان مهاجر غيرماهر يا نيمه ماهرند؛ در حالی كه شهرهای بزرگ به نيروهای ماهر نياز 



9

سال ششم . شماره سیزدهم. بهار و تابستان 1394 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

دارد و اين گونه فشارها، زمينه را برای بروز بيماری	های روانی، افزايش آسيب	های اجتماعی و 
معضالتی چون اقدام به خودكشی فراهم می	كند )نصرالهی، 1392: 388(.

نتيجه اين كه زنان دربرابر مردان بيشتر در معرض خطر خودكشی قرار دارند. زنان مورد ظلم 
مضاعف هستند، بدين معنی كه به جز عوامل بيکاری، نابرابری	های درآمدی، افسردگی ناشی از 
طالق، بايد عدم استقالل انسانی را هم به آن افزود، به طوری كه برای خروج از كشور و يا اشتغال 
و حتی در مواردی برای خروج از منزل و ارتباط با خانواده خود و دوستان نياز به اجازه پدر 
يا شوهر دارند. در عين حال درگيری	های عدم تمکين، كمبود حمايت های قانونی و خانوادگی 

باعث می	شود زنان بيشتر در معرض بحران خودكشی قرار گيرند.

2-3-	سالمندان
بسياری از سالمندان هنگام وخيم شدن اوضاع سالمتی	شان و يا از دست دادن اعضای خانواده 
از جمله همسر يا فرزندان و يا بروز مشکالت شخصی و بحران	های ديگر دست به خودكشی 
يا  مهلک  و  مهم  بيماری	های  از  می	توان  سالمندان  خودكشی  پرخطر  فاكتورهای  از  می	زنند. 
العالجی كه بدان مبتال می	شويم، اعتياد به مواد مخدر و الکل و عدم دسترسی آسان با آن، مسائل 
فقدان	های  مانند ورشکستگی،  مالی شديد  زيان	های  نظير فوت همسر،  و مشکالت خانوادگی 
اجتماعی و انزوا كه معموالً بعد از بازنشستگی و جدا شدن از حوزه	های اجتماعی پديد می	آيد 
و سرانجام رفتارهای نا	بهنجار همراه با خشم اطرافيان و نزديکان نام برد، كه باعث می	شود اين 

گروه سنی به سمت خودكشی هدايت شوند.
در نتيجه برای مبارزه با معضل اجتماعی خودكشی در ميان سالمندان بايد تحقيقات بيشتری 
اين پديده می	باشند؛  تركيبی موفق در كنترل  پذيرد. درمان	های دارويی و روان	درمانی  صورت 
چراكه سالمندان نياز به مراقبت	های ويژه و خاصی دارند و چنانچه مورد بی	توجهی و غفلت واقع 

شوند، چه بسا افکار خودكشی در آن	ها تقويت گردد.

3-	داليل	كلی	وشيوه	های	رايج	خودكشی
را  ژنتيکی  استعدادهای  اگر وجود  دارد.  اغلب در خانواده	ها وجود  به خودكشی  متمايل  رفتار 
بپذيريم، می	توانيم از اعتياد به الکل و مواد مخدر و رفتارهای مخرب ديگر، به عنوان مبنای زيستی 
خودكشی نام ببريم. استعدادهای زيستی می	تواند شامل خصوصيات مربوط به حيطه روان	پزشکی 
باشد كه ريسک خودكشی را افزايش می	دهد. ممکن است قسمت	های مغزی طوری تحت تاثير 
قرار بگيرند كه رفتار تکانشی و خشونت	آميزی كه فرد نسبت به ديگران ابراز می	كند در مورد 

خود شخص هم بروز پيدا كرده و در نتيجه مبادرت به خودكشی نمايد )هولمز، 1392: 49(.
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نظريه  اين  براساس  و  به شمار می	رود  در حيطه خودكشی  نظريه جديد  گريز: يک  نظريه 
خودكشی آخرين پيامد يک سری از وقايعی است كه در طی آن فرد، به اين اعتقاد می	رسد كه 
هيچ راه گريزی وجود ندارد. اين نظريه هم در مورد افراد جوان و هم افراد مسن صدق می	كند 

)همان(.
افرادی كه اقدام به خودكشی كرده و يا خودكشی كامل داشته	اند، بيشتر درباره آن گفتگو كرده 

و يا قبل از اقدام، سابقه مراجعه به روان	شناس و يا متخصصين را داشته	اند.
ادوين اشنايدمن )1998( اقدام به خودكشی را براساس بيان خود درباره قصد او در خودكشی 

به چهار دسته تقسيم می	كند: 
1. آن	هايی كه مصمم	اند خودكشی كنند.

2. آن	هايی كه ترديد دارند خودكشی كنند.
3. آن	هايی كه قصد خودكشی ندارند.

4. آن	هايی كه فقط تظاهر می	كنند و مطمئن هستند كه نجات می	يابند.
براساس نظريه ژيراد )1993( حوادث زندگی هويت و خود مفهومی فرد را تهديد می	كند و 
باعث می	شود كه حمايت	های هويتی وی ريشه	كن شوند. آن	دسته از تغييرات زندگی كه مبتنی 
بر برنامه و قابل انتظارند، مانند بازنشستگی يا مرگ طبيعی اقوام، تاثير كمتری در رفتار خودكشی 
دارند. اما در مقابل تغييرات نامنتظره مانند ناكامی	های شغلی و حرفه	ای بيشترين اثر را در اقدام 

به خودكشی دارند )محمدپور، 1381: 56(.
به  باشيم فردی كه تمايل  ياد داشته  به  انديشه و عمل وجود دارد.  بين  تفاوت چشم گيری 
اوست؛  مدنظر  بودن در سکوت محض و آسودگی  معنای  به  را  بودن  بيهوش  دارد  خودكشی 
به طوری كه خودكشی را به منزله راهی جهت رسيدن به آرامش درونی و آسودگی خاطر می	انگارد.
می	توانند  سه جهت  در  دارند  قصد خودكشی  كه  افسرده  افراد  می	كند  اشاره   )1967( بک 

تفکرات منفی داشته باشند: 
1. ياگرايش به خود است)من خوب نيستم(كه اين شبيه به مفهوم خودپريشی است.

2. ياگرايش به جهان است)دنياخوب نيست(كه اين معادل رنج	پريشی است.
3. ياگرايش نسبت به آينده است)آينده من خوب نيست(،كاماًل نااميد است كه اين	ها زمينه 

رشد ايده ی خودكشی را فراهم می	كند.
از عالئم اوليه ی خودكشی، بی	خوابی، زود بيدار شدن در صبح، بی	اشتهايی، حوصله نداشتن 
و  روحی  و  ذهنی  تنبلی  كار،  به  عالقه  عدم  و  دلبستگی  شغلی،  و  اجتماعی  فعاليت	های  برای 

افسردگی عميق و نهايتًا هيجان و بحران روحی آنی است.
شيوه	های خودكشی در جهان متنوع است و افراد انتحاركننده به طرق مختلف دست به اين 
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رفتار می	زنند. طريقه خودكشی با شرايط، حاالت روحی و و روانی، شخصيت، سن افراد و نوع 
وسايلی كه در دسترس دارند، می	تواند متغير باشد.

شايد رايج	ترين روش خودكشی در مردان حلق	آويز شدن )دار زدن( باشد. مردان نسبت به 
زنان تمايل بيشتری به اقدامات خشونت	آميز نشان می	دهند. شليک گلوله به خود، شکل ديگری از 
خودكشی در مردان است كه بيشتر در آمريکا كه سالح گرم در دسترس قرار دارد، متداول است.
وجود  زنان  و  مردان  بين  خودكشی  ناموفق  تالش  و  خودكشی  ميزان  در  خاصی  تفاوت 
از ابزار ظريف و غيرمهلک برای خودكشی استفاده می	كنند )مانند رگ	زنی،  دارد. زنان معموالً 
مسموميت	های دارويی( و به همين دليل علی	رغم تالش بيشتر برای خودكشی، كمتر موفق به 
خودكشی می	شوند و در مقابل مردان از ابزار مهلک و مرگ	بار استفاده می	كنند، بنابراين احتمال 

نجات آن	ها بسيار ضعيف است.
اقدام به خودكشی با آتش زدن خود )خودسوزی( نوع ديگری از خودكشی اعتراضی است 
كه معموالً در انظار عمومی انجام می	شود و اوج نارضايتی را می	توان در شخص مشاهده نمود، 
زيرا اين نوع خودكشی از دردناک ترين انواع اقدام به خودكشی و آسيب رساندن به خود است.

خودكشی به صورت خودزنی با اشياء برنده نظير چاقو و تيغ و يا پرش از ارتفاع و تصادفات 
تعمدی با وسايل نقليه اعم از خودرويی يا ريلی و هم چنين خفگی در آب دريا از ديگر اقدامات 

پايان دادن به حيات و زندگی شخص می	باشد.

4-	مهمترين	عوامل	خطرآفرين
به عنوان عوامل خطرآفرين شناخته می	شوند.  عواملی كه می	توانند زمينه	ساز خودكشی گردند 
علل زيادی در اين مجموعه قرار می	گيرند كه ما در اين بخش به بيان چهار عامل اصلی روانی 

و اجتماعی می	پردازيم.

4-1-	اختالالت	شخصيتی
از  مقصود  می	باشد.  شخصيتی  اختالالت  بررسی  خودكشی،  تبيين  برای  مهم  عوامل  از  يکی 
اختالالت شخصيتی، الگوهايی ار رفتارهای ضداجتماعی است. اختالل	های شخصيت در واقع 
شيوه نارسا و نامناسبی برای حل مسائل و كنار آمدن با فشار روانی است كه معموالً در اوايل 
نوجوانی بروز می	كند. انواع مختلفی از اختالل	های شخصيتی وجود دارد كه با يکديگر متفاوتند، 
اما همه آن	ها دارای چندين ويژگی مشترک هستند؛ اول اين كه همه اختالل	های شخصيتی در 
ايجاد  برای خود و ديگران مزاحمت و مشکالت  اوليه كودكی شروع می	شوند. دوم  سال	های 

می	كنند و سوم درمان آن	ها بسيار مشکل است )ستوده، 1394: 163(.
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بهداشتی  سيستم	های  به  خودكشی،  به  كننده  اقدام  افراد  در  شخصيتی  مشکالت  شناسايی 
و  بوده  معرض خطر، حساس  در  افراد  شناسايی  در جهت  تا  جامعه كمک می	كند  مراقبتی  و 
حمايت	های موثر و بهتری در اين زمينه ارائه نمايند. هم چنين افرادی كه در رويارويی با شرايط 
فشارزا از يک روش ناسالم كمک می	گيرند، به كمک	های آموزشی و مراقبت	های ويژه نيازمندند.
بسياری از اقدام	كنندگان به خودكشی نگرش	های ناكارآمد و باورهای غيرمنطقی دارند و به 
هنگام مواجهه با شرايط و موقعيت	های مختلف زندگی، اين باورها، هيجانات و احساسات منفی 

در آن	ها تبديل شده و محركی برای تمايل به خودكشی می	گردد.
يکی از نظريه	های معروف شناختی در زمينه اختالالت عاطفی، نظريه اليس )1995( است. 
به اعتقاد او رفتارهای ناسازگار تا حد زيادی ناشی از باورهای غيرمنطقی است كه بر روان فرد 
سلطه دارند و عامل تعيين كننده ی نحوه تعبير و تفسير و معنی دادن به رويدادها و تنظيم كننده 
كيفيت و كميت رفتارها و عواطفند. باورهای غيرمنطقی افکار منفی هستند كه با واقعيت منطبق 
نيستند. بايدها و حکم برای فرد می	آورند و تعادل فرد را از بين می	برند و از ايجاد نظم جلوگيری 

می	كنند و در نهايت مانع مواجهه موفقيت	آميز با حوادث تحريک كننده می	گردند.
تفاوت  عادی  افراد  و  خودكشی  به  كنندگان  اقدام  بين  شخصيت  اختالالت  در  نتيجه  در 
معناداری وجود دارد، بدين معنی كه اختالالت خلقی، عاطفی و اضطرابی با افزايش خطر رفتار 
بهداشت عمومی موردتوجه  به عنوان يک مسئله مهم  دارد و می تواند  رابطه مستقيم  خودكشی 

باشد.

4-2-	رفتارهاي	غيرانطباقي
به طوري كه  است؛  رواني  اختالل  و  افسردگي  نتيجه  خودكشي	ها  بيشتر  روان	شناسان  ديد  از 
اشخاص به دليل اين عارضه رفتارهاي غيرمعمول از خود بروزمي	دهند. عالئم افسردگي عبارتند 
افسردگي  تهديدآميز، احساس بي	ارزشي و عالئم جسمي  منفي، رفتار  تفکربدبينانه، اخالق  از: 
كه عمدتًا به صورت كمر درد، اشکال تنفسي، بي اشتهايي، بدخوابي و بي	ميلي به روابط جنسي، 

ظاهر مي	شود.
تئوري	هاي  به  بنا  كه  مي	شوند  رفتاري  اختالل  دچار  كه  می	شود  كسانی  شامل  گروه  اين 
پزشکي، احتماالً آن	ها دچار يک نوع اختالل در ترشح هورمون	هاي عصبي	اند و به همين دليل 
مقدار ترشح هورمون	هاي عصبي نئوآدرنالين و دوپامين آن	ها افزايش مي	يابد و دچار كم	خوابي 
شديد مي	شوند و در نتيجه مغزشان دچار خستگي مفرط شده و اگر به موقع معالجه نشوند خطر 

خودكشي، آن	ها را تهديد مي	كند.
معموال افرادي كه تصميم به خودكشي دارند، به نحوي قصد خودشان را اعالم مي	كنند كه 
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البته بايد اطرافيان اين احساس و عالئم را جدي بگيرند. به طور مثال مي	گويند اگر من اين دفعه 
موفق نشوم، خودم را مي	كشم و يا اينکه كسي مرا دوست ندارد، چون ارزشي ندارم و يا مي	گويد 

براي خانواده بهتر است من ديگر وجود نداشته باشم.
رفتارهاي غيرانطباقي خودكشي داراي 3 مرحله است: 

-	فرد احساس مي	كند كه در تنگنا قرار گرفته است و شرايط زندگي به حدي به او فشار 
مي	آورد كه شخص تصور مي	كند تنها راه نجات خودكشي است.

-	فرد دچار عصبانيت شديدي است، ولي آنقدر دچار سردرگمي است كه نمي	تواند آن را 
عليه اطرافيان خود به كار گيرد، لذا براي رهايي از اين خشونت آن را عليه خود به كار مي	برد.

-	شخص احساس مي	كند تحمل واقعيت كمتر از توانايي اوست، لذا فرد به دنياي غيرواقعي 
مي	انديشد؛ دنيايي كه در آن مرگ و خودكشي نقش مهمي دارد.

4-3-	سابقه	قبلی	خودكشی
بسياری از مردم در دوره	ای از زندگی خود به مرگ فکر كرده	اند، ولی تعداد بسيار كمی از آن	ها 
واقعًا به خودكشی عمل می	كنند.سابقه خودكشی تجربه	ای مشوش	كننده، دردناک و سخت است. 
برای بيرون آمدن از بحران خودكشی و تبيين عوامل ايجاد كننده بحران، فهم احساسات شخص 

خودكشی كننده و مواجهه با افکار منفی خودكشی	گرا، مسائل بسيار مهم و اساسی هستند.
سابقه خودكشی معموالً توسط يک تجربه آسيب	زا و يا مجموعه	ای از تجارب كه احساس 
اساسی،  فقدان  يک  شامل  تجارب  اين  می	باشد.  همراه  می	كند،  پايمال  را  شخص  ارزشمندی 
ناكامی در نيل به اهداف شخصی و با مشکالت شخصی دراز مدت می	تواند باشد. زمانی كه نظام 
مقابله	ای شخص قادر به رويارويی با سوابق منفی زندگی نباشد، افسردگی و يأس از آن می	تواند 

شخص را به افکار خودكشی مجدد آسيب	پذير نمايد.
عمومًا اشخاصی كه يک بار سابقه اقدام به خودكشی را در پرونده زندگی خود دارند، بيشتر 
تعامالت  از  بيگانگی  احساس  به دليل  به طوری كه  می	گيرند،  قرار  خودكشی  بحران  معرض  در 

اجتماعی كناره	گيری می	كنند و در پس انبوه جمعيت احساس انزوا و تنهايی دارند.
اين گونه افراد نيروی الزم برای عملکرد روزانه را ندارند، احساس خستگی و نوسانات خلقی 
ايجاد می	كنند، پرخاشگر می	شوند، خواب و خوراک و عادات مراقبت از خود، از نظم معمول 
خارج می	گردد، حتی ممکن است از الزامات زندگی مانند خوردن خودداری كنند، در خواب 
مشکل داشته باشند، كالس درس يا كار خود را فراموش كنند و از آرايش ظاهری خود غفلت 

نمايند.
و  متفاوت  فاقد سابقه هستند،  كه  افراد  ديگر  با  با سابقه خودكشی  افراد  درمانی  شيوه	های 
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حساس می	باشد. نکته كليدی اين شيوه، حالت برقراری ارتباط با اين شخص و مشاركت دريافتن 
راه	های جايگزين جهت توجيه زندگی و زنده ماندن است.

انتقال افکار مثبت كه بايد جايگزين افکار منفی گردد نياز به افراد متخصص و توانا در قسمت 
تحت  افراد  نزديک خصوصًا  وابستگان  و  خانواده  مسئوليت	ها،  يادآوری  دارد.  روانی  بهداشت 
تکفل كه بعد از خودكشی دچار آسيب می	شوند و ذكر توانايی	های بالقوه و كمک و مساعدت در 
رفع مشکالت موجود با ارائه راه	حل	های مناسب می	تواند به بحران خودكشی فردی كه در اين 

شرايط قرار گرفته كمک نمايد.

4-4-	وضعيت	سالمت	روحی	و	روانی
وضعيت سالمت روحی و روانی افراد در جامعه می	تواند با انواع سرمايه	های آن	ها در ارتباط 
اجتماعی  دارند. سرمايه	  قرار  افراد در چه وضعيتی  كه  ميزان سرمايه ها مشخص می	كند  باشد. 
نوعی از سرمايه است كه عناصر تشکيل دهنده ی آن روابط اجتماعی وعضويت اجتماعی هستند. 
هم چنين حمايت اجتماعی رابطه ی بسيار مهم با سرمايه اجتماعی دارد كه با وضعيت روانی افراد 
مرتبط است. زمينه محيطی كه فرد به همراه جسم و روان خود در آن قرار می	گيرد، جامعه است. 
جامعه بر خصوصيات فرد اثر می	گذارد و فرد را تابعی از روابط او با خود برحسب امکانات و 
محدوديت	هايش می	كند. ماهيت جامعه بر فرصت	ها و مضيقه	هايی است كه افراد با آن برخورد 
می	كنند. اين فرصت	ها و مضايق شرايط را برای بروز آسيب به خود از قبيل اقدام به خودكشی 

فراهم می	سازد.
اجتماعی  از حمايت  كه  افرادی  لذا  دارد،  رابطه مستقيم  با سالمت روان  اجتماعی  حمايت 
برخوردارند، طبيعتًا دارای سالمت روان هستند و كمتر به از بين بردن خود اقدام می	كنند. اقدام 
به خودكشی به عنوان پيامد اجتماعی دليل واضح در نقصان و كاهش نقش اميد افراد در جامعه 
ميزان همبستگی  به  اغلب  افراد  در  به خودكشی  اقدام  است.  اجتماعی  آن، همبستگی  پيوند  و 
اجتماعی آن	ها ارتباط دارد و از آنجاكه همبستگی اجتماعی پايه و اساس برقراری رابطه اجتماعی 
با افراد و گروه	ها می	باشد، می	توان گفت كه روابط اجتماعی بيشتر به حمايت	های اجتماعی بيشتر 
را ايجاد می	كند و بر همين اساس ميزان همبستگی و انسجام اجتماعی افزايش يافته و در نهايت 

ميزان اقدام به خودكشی كاهش می	يابد.
نظر به اين كه خصوصی	ترين و شخصی	ترين رفتارهای افراد می	تواند علت اجتماعی داشته 
باشد و اين علل نيازمند حمايت	های اجتماعی است، لذا بايد ارتباط و برقراری پيوند افراد با 
جامعه را تشديد و در حقيقت حمايت	های اجتماعی را افزايش داد تا سالمت روحی و روانی 
افراد در جامعه ارتقا يابد. باتوجه به سخن شکسپير كه می	گويد »هيچ	چيز نيک يا بد نيست ولی 



15

سال ششم . شماره سیزدهم. بهار و تابستان 1394 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

شيوه تفکر ما امور را نيک و بد جلوه می	دهد«، می	توان گفت انسان در وضعيت سالمت روح 
و روان می	تواند با قدرت تفکر، مسير كاميابی بر مشکالت خود را كشف نمايد )مجله موفقيت، 

شماره 147(.

5-	راه	كارهای	پيشگيری	از	خودكشی
در بخش	های قبل تالش شد تا با مشخص كردن عوامل و داليل خودكشی و هم چنين گروه	هايی 
كه بيشترين آسيب را از اين پديده می	بينند، به تعيين چارچوب كلی خودكشی از منظر جامعه 
شناختی و روانشناختی پرداخته شود. اما از آنجا كه از هر دو منظر روانشناسی و جامعه	شناسی 
اين پديده مورد بررسی قرار گرفته و نظرات و راه	كارهای مختلفی ارائه شده است، در اين بخش 
به بررسی راه	حل	های پيش	گيری از خودكشی با تمركز بر دو حوزه جامعه	شناسی و روان	شناسی 

می	پردازيم.

5-1-	پيشگيری	از	خودكشی	در	حوزه	روان	شناسی
خودكشی رفتار پيچيده	ای است كه شايد هرگز دليل ارتکاب به آن در يک فرد مشخص نشود. اما 
اين يک مسئله چندبُعدی است. انزوای اجتماعی، فقدان رابطه	ی عاطفی يا شخصی، افسردگی، 
فقدان مهارت	های ارتباطی مناسب از جمله مشخصه	هايی است كه در صورت بروز در فرد بايد 

مورد توجه قرار گيرد.
باورهای غير  ناكارآمد و  به خودكشی، نگرش	های  اقدام	كننده  افراد  از  بسياری  آنجاييکه  از 
و  هيجان  ايجاد  باعث  زندگی  مختلف  موقعيت	های  و  شرايط  در  باورها  اين  و  دارند  منطقی 
احساسات منفی در آن	ها می	گردد، لذا شناخت اين افراد با بررسی و دسترسی به علل اسباب 

وقوع اين رفتار، می	تواند راه	كارهای پيش	گيرانه را نمايان نمايد.
بهبود وضعيت سالمت روحی و روانی  پيشگيری در خودكشی،  از مهم	ترين راه	های  يکی 
در جامعه است. خودكشی و اقدام به آن يک مسئله بهداشت عمومی به شمار می	رود، لذا بايد 
باورهای  و  منفی  افکار  می	شود  باعث  كه  جامعه  در  موجود  اجتماعی  و  روانی  آسيب	های  با 

غيرمنطقی بر شخص مسلط گردد، مقابله جدی نمود.
برای  اميد  و  نشاط، شادی  افزايش  با هدف  زندگی  اجرای طرح شور  معتقدند  كارشناسان 
مقابله با مشکالت و اضطراب از عوامل پيش	گيرانه	ی خودكشی هستند، كه می	تواند در كوتاه	مدت 
كه  است  الزم  جامعه  وضعيت  در  اساسی  تغيير  بلندمدت  راه	كارهای  برای  اما  باشد،  جوابگو 
می	توان با ايجاد اشتغال، گسترش آزادی	ها و ايجاد رفاه اجتماعی در گروه	های مختلف از جمله 

زنان و جوانان همراه باشد.
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ادوين اشنايدمن )1998( معتقد است مرگ	گرايی يعنی انسان چه قدر احتمال دارد در آينده	ی 
نزديک خود را بکشد و خودكشی	گرايی به اين مفهوم است كه انسان چه قدر در برابر خودكشی 
اثر عدم ارضای  او خودكشی معادل نوعی رنج و درد است كه در  از ديدگاه  خطرناک است. 
كنار گذاشتن خودكشی	های  در صورت  كه  دارد  اعتقاد  او  وقوع می	پيوندد.  به  روانی  نيازهای 
انتحاری و ماموريت	های تروريستی، خودكشی	های فرهنگی و سنتی و هرگونه خودكشی ناشی 
از فداكاری، به ذهن خودكشی گرا می	رسيم. خودكشی كه ماهيت روان	شناختی دارد، به بيوشيمی 
مغز، مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ديدگاه	های منطقی، فلسفی و روانی، چه در ناخودآگاه 

و چه در هوشياری فرد نيز وابسته است )محمدی، 1390: 8(.
افرادی كه در معرض رفتار خودكشی قرار دارند و بررسی  برای  ايجاد يک گروه پشتيبان 
زندگی روحی و روانی افرادی كه حداقل يک بار سابقه خودكشی دارند، در اين پژوهش پيشنهاد 
می	گردد. از اهداف اوليه اين گروه از روان	شناسان كاهش اقدام به خودكشی و عدم تکرار اقدام 
به خودكشی افراد می	باشد. اين گروه با به كارگيری مهارت	ها و الگوهای ارتباطی ضمن احساس 
درک شرايط و وضعيت بحرانی فرد در حوزه	ی سالمت )اعم از خانواده و اجتماع( راه	كارهای 

مناسب را ارائه و قضاوت بی طرفانه	ای را در برابر مشکالت موجود خواهند داشت.
بر دوش جامعه وجود  اجتماعی را كه  بار سنگين هزينه	ها و مشکالت  پيشگيری می	تواند 
دارد، كم نمايد، در حقيقت وظيفه	ی اصلی گروه پشتيبان، شناسايی افرادی است كه دارای عالئم 
خودكشی هستند و اهميت و ضرورت اين گروه، پيگيری حداقل مطالبات براساس نياز واقعی 
آن	ها و ايجاد احساس اميد به زندگی است كه با آگاهی و درمان به موقع اختالالت روحی و 

روانی همراه بوده وبه	عنوان قدم موثری در پيشگيری به	شمار می رود.

5-2-	پيشگيری	از	خودكشی	در	حوزه	جامعه	شناسی
از عوامل پيشگيری در حوزه جامعه	شناسی رفع نابرابری اجتماعی است. ما در سه حوزه در جامعه 
نابرابری داريم. اول حوزه اقتصادی است كه نابرابری فقر و ثروت، درآمدها و هزينه	های يکسان 
و تبعيض فاحش در نحوه	ی زندگی را در جامعه پديدار می	سازد. دوم حوزه اجتماعی است كه 
شامل تبعيض مشاغل، بيکاری، تبعيض تحصيل، تبعيض جنسيت و تهديد انواع آزادی	هاست. 
و سوم حوزه سياسی است كه شامل موقعيت	های نابرابر، رانت	ها، رفتار و برخوردهای حاكمان 

سياسی می	باشد..
موجب  اجتماعی  نابرابری  است.  خورده  پيوند  تيره	بختی  با  طريق   7 به  اجتماعی  نابرابری 
فقر می	شود، به تبهکاری كمک می	كند، برخی از افراد را مجبور می	كند مشاغل بسيار بدی را 
انجام دهند، استثمار برخی را به وسيله برخی ديگر تسهيل می	كند، باعث كاهش عزت نفس و از 
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دست دادن اميد می	شود، به افزايش روانی در سراسر جامعه كمک می	كند و نهادهايی را به وجود 
می	آورد كه باعث ايجاد و حفظ تيره	روزی می	شود )شارون، 1388: 227(.

ميزان خودكشی نمودار خصيصه	های يک جامعه يا يک استان يا يک شهرستان است. اين 
ميزان به نحوی تصادفی تغيير نمی	كند، بلکه تغييرات آن، تابعی از اوضاع و احوال متعدد است. 
اگر  لذا  تغيير می	كند،  با سن، وضعيت، جنسيت و شرايط  ميزان خودكشی همراه  مثال  به طور 
از هر عامل ديگر در بروز خودكشی موثر است را كنترل  نابسامانی اجتماعی كه بيش  بتوانيم 

نماييم، به سمت پيشگيری حركت كرده	ايم.
خودكشی پديده	ای است كه ممکن است در هر قشری از جامعه اتفاق بيفتد، اما تالش در 
كاهش عوامل تنش زای محيطی، خانوادگی، تحصيلی و سازمان	های آموزش بهداشت روانی از 
طريق رسانه	های گروهی خصوصًا صدا و سيما می	تواند يکی از راه	كارهايی باشد كه از روند 

روبه  رشد خودكشی در جامعه بکاهد.
پديده خودكشی در  بيشترين شيوع  آن است كه  بيانگر  اكثر پژوهش	ها در كشورمان  نتايج 
دهه	ی دوم و سوم زندگی می	باشد. اين در حالی است كه با مقايسه آمارها اين پديده بين ايران 
نشان  می	كنند،  خودكشی  به  اقدام  كه  افرادی  ويژگی  در  چشم گيری  تفاوت  كشورها  ساير  و 
می	دهد. به طوری كه آمار جهانی بيشتر اين پديده را در دهه پنجم و ششم زندگی گزارش می	دهد 

)گودرزی، 1389: 613(.
شايد بتوان سه دليل را برای تفاوت بين اين دو مورد ذكر كرد؛ اول اين كه به نظر می	رسد 
كه جمعيت جوان ايران نسبت به كل جمعيت ساير كشورها، زيادتر می	باشد. دوم اين كه مسائل 
رفاهی، اجتماعی و تسهيالتی را كه جوانان می	پسندند و اقتضای سن جوانی آن	ها می	باشد، در 
ساير كشورها بيشتر است. و سوم اين كه در كشورهای ديگر معموالً افراد ميانسال و كهنسال را 
بيشتر به آسايشگاه	ها می	سپارند و اين امر باعث افسردگی و دلتنگی آنان شده كه به نوعی منجر 

به خودكشی می	گردد.
احساس هويت نوجوانان به تدريج و به دنبال كسب هويت	های گوناگون در دوره	ی كودكی 
معيارهای  و  ارزش	ها  ادامه می	يابد.  عمر  پايان  تا  تکميلی  فرآيندی  به صورت  و  آغاز می	شود 
اخالقی كودكان اغلب همان است كه والدين سعی دارند آن	ها را به فرزندان خود القا نمايند. 
در دوران نوجوانی به موازات گسترش ارتباطاتشان به دنبال كسب الگوهای رفتاری در خارج 
گروه	های  ارزش	های  دبيرستان می	شوند،  محيط گسترده  وارد  وقتی  و  گرفته  از خانواده شکل 
همساالن آن	ها و ديگر بزرگساالن برای آن	ها اهميت روزافزونی دارد، لذا با توجه به معنی دار 
روشن  جوانان،  هويت  شکل	گيری  در  آموزشی  مراكز  و  دوستان  رسانه،  خانواده،  نقش  بودن 
می	گردد در صورت توجه اساسی و تقويت هركدام از عوامل ذكر شده در بستر مناسب، می	توانيم 
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شاهد كاهش خودكشی در جامعه باشيم.
از منظر حقوق بشر، پيشگيری از خودكشی افراد و كمک به نجات فردی كه به خودكشی 
مبادرت كرده، در حقيقت حمايت از حيات فرد است، بنابراين دولت	ها مکلفند كه حتی از جان 
فردی كه آزادانه اقدام به خودكشی كرده، حمايت كامل كنند و كوتاهی در اين زمينه می	تواند 

نقض حق حيات فرد محسوب شود )قاری سيدفاطمی، 1393: 65(.

نتيجه	گيری
در اين مقاله تالش شد تا با تشريح علل و عوامل خودكشی از يک سو و هم چنين تبيين ابعاد 
روانشناختی و جامعه	شناختی پديده خودكشی به شناخت هر چه بهتر اين پديده پرداخته شود. 

در پايان با هدف پيش	گيری از خودكشی چهار محور اساسی را می	تواند پيشنهاد نمود: 
پديده  اجتماعی  و  روانی  زيستی،  زمينه	های  در  تحقيقات  و  مطالعات  توسعه  افزايش   )1

خودكشی.
2( افزايش آگاهی عمومی در زمينه	ی بيماری	های روانی خودكشی، ضمن آموزش مردم به 

خودكنترلی.
3( جلوگيری از عوامل ايجاد كننده و خطرساز با افزايش مهارت	های مقابله	ای و درمانی.
4( ايجاد مکانيسم	های نگه	دارنده	ی درونی در خود افراد، ضمن توجه به نگرش توحيد.
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3( ربانی، رسول )9831(، مقاله آنومی و خودكشی، همايش ملی خودكشی، تهران انتشارات جامعه شناسان.

4( ری شهری، محمد )2631(، ميزان الحکمه، جلد هفتم،قم، انتشارات دارالحديث.
5( ستوده، هدايت اهلل )4931(، روان شناسی جنايی، چاپ نهم، تهران، انتشارات آوای نور.

6( شارون، جوئل )8831(، ده پرسش از ديدگاه جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ هفتم، تهران، نشر نی.
7( شاكری، ابوالحسن )2931(، مقاله جرم دعوت به خودكشی، پژوهش نامه حقوق كيفری، سال دوم، ش. 4.

8( شاه ملک پور، حسن )3931(، فقه جزايی استداللی، چاپ اول، تهران، نشر ميزان.
9( شريفی خضارتی، امير )3931(، خودكشی، چاپ اول، تهران، انتشارات انديشه عصر.

01( قاری سيدفاطمی، سيد محمد )3931(، حقوق بشر در جهان معاصر، چاپ سوم، تهران، شهر دانش.
11( گودرزی، فاضل )9831(، بررسی آسيب های اجتماعی، همايش ملی خودكشی، انتشارات جامعه-شناسان.

21( محمدپور، احمد )1831(، مقاله خودكشی، پديده اجتماعی، تهران اولين همايش ملی آسيب اجتماعی.
31( محمدی زاويه، معصومه )0931(، پايان نامه مطالعه حقوقی جرم شناختی خودكشی، تهران دانشگاه عالمه.

41( نصرالهی، زهرا )2931(، عوامل اقتصادی، اجتماعی موثر بر اقدام به خودكشی، تهران نشريه زن در توسعه و سياست، 
شماره سوم.

15) Girad، C. (1993)، “Age، Gender alnd Suicide، A Cross-National”، American Sociological Review، Vo. 58.



19

فريور	خليلي	شجاعي	- دانشجوي	دكتري	حقوق	عمومي	دانشگاه	آزاد	اسالمي	واحد	سنندج	
دكتر	عليرضا	عنابي - عضو	هيأت	علمي	دانشگاه	آزاد	اسالمي	واحد	مراغه	و	وكيل	دادگستري	)كانون	آذربايجان	شرقي(

بررسي حقوقي سيستم دادرسي اساسي با نگرشي تطبيقي بر نحوه اعمال 
آن در سيستم حقوقي جمهوري اسالمي ایران

علم  گسترش  و  بسط  از  پس 
در  اساسي  حقوق  ويژه  به  حقوق 
نگارش  و  جهان  مختلف  كشورهاي 
اين  در  اساسي  قوانين  تصويب  و 
ممالک، شاهد پيدايش پديده اي به نام 
و  نظارت  منظور  به  اساسي  دادرسي 
در  اساسي  قانون  اصول  از  نگهباني 
و  اهداف حقوقي  به  دستيابي  جهت 
فلسفي و اجتماعي و... مورد نظر مقنن 
كشورها  حقوقي  سيستم  در  اساسي 
بوده ايم. انجام اين وظيفه مهم و كليدي 
در كشورهاي مختلف جهان برعهده 
نهادها و ارگان هاي متفاوتي نهاده شده 
است. نهاد هاي مذكور از يک سو به 
تنظيم روابط بين قوا و توزيع متعادل 
صالحيت آنها پرداخته و از ديگر سو 

به تضمين حقوق و آزادي هاي عمومي 
اساسي مي پردازند.  قانون  در  مندرج 
در اين راستا دو گونه روش دادرسي 
بيشتر از بقيه جلوه گري مي نمايد كه 
اساسي  دادرسي  روش  از  عبارتند 
اروپايي و آمريکايي. كه هر كدام از 
به  مربوط  روش ها خصوصيات  اين 
خود را دارا مي باشند. پس از پيروزي 
نظام  برقراري  و  ايران  مردم  انقالب 
سياسي جديد و نگارش قانون اساسي 
نظام جمهوري اسالمي ايران در سال 
در  اساسي  دادرسي  سيستم   1358
كشور ايران نيز برقرار گرديد و نهادي 
نگهبان وظيفه حفظ و  به نام شوراي 
را  اساسي  قانون  اصول  از  حراست 
برعهده گرفت. قانون گذار جمهوري 

اسالمي ايران با بهره گيري آميخته اي 
و  آمريکايي  اروپايي،  روش هاي  از 
ديني اقدام به تنظيم سيستم دادرسي 
راهکارهايي  ارائه  با  و  نمود  اساسي 
را  اساسي  دادرس  وظيفه  جديد 
تالش  حاضر  مقاله  نمود.  مشخص 
توضيح  و  تبيين  ضمن  كه  دارد 
از  شرحي  ارائه  و  اساسي  دادرسي 
روش هاي  از  يک  هر  مشخصات 
پديد  ويژگي هاي  و  آثار  آن،  مرسوم 
را  روش ها  اين  از  يک  هر  از  آمده 
مشخص نموده و در ضمن، سيستم 
نيز  را  ايران  در  اساسي  دادرسي 
بررسي و جنبه هاي نوآوري ومتمايز 
كننده دادرسي اساسي اسالمي را بيان 

نمايد.

مقدمه:	

1. فاورو، لوئی،1388، دادگاه های قانون اساسی،ترجمه علی اكبر گرجی،انتشارات ميزان، جلد اول، صفحه 10
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مبحث	اول:	اشكال	گوناگون	دادرسي	اساسي	در	سيستم	هاي	حقوقي	كشور	هاي	
جهان

قانون اساسي مدون و انعطاف ناپذير امروزه در اغلب ممالک جهان وجود دارد كه از جهت سلسله 
مراتب قواعد حقوقي در رأس همه قوانين و مصوبات الزام آور حاكم بر كشور قرار مي گيرد.در 
نتيجه بايستي راهکاري به جهت حراست اصول آن قانون از تخطي و تجاوز انديشيد، زيرا در غير 
اين صورت قانون اساسي متشکل از تعدادي اصول ساده و خالي از محتوي خواهد بود1، زيرا 
طبيعت قواعد حقوق اساسي دوام و استمرار را طلبيده و وجه اصلي تمايز قانون اساسي از قوانين 
عادي همين نکته مي باشد2. هم چنين اعطاي عنوان شايسته به يک قانون اساسي مستلزم دارا بودن 
گونه اي برتري نسبت به ساير قواعد حقوقي است.3 با در نظر داشتن اين موارد و در راستاي مطابقت 
مصوبات مجالس قانون گذاری با اصول قانون اساسي، معموال سه روش عمده پيشنهاد و اجرايي 
مي گردد كه عبارتند از: نظارت مستقيم مردم، نظارت توسط يک نهاد سياسي، نظارت توسط يک 

نهاد قضايي.
از نظارت چنانچه مردم يک كشور شاهد بروز  اين نوع خاص  در  نظارت	مستقيم	مردمي:	
بي قانوني شديد و نقض اصول قانون اساسي بودند مي توانند با حضور آرام و بدون خشونت در 
صحنه، مراتب اعتراض و نفرت خود نسبت به نقض قوانين به خصوص اصول قانون اساسي را 
اعالم نمايند. اعالميه حقوق بشر و شهروند فرانسه، حق مقاومت در برابر فشار و زورگويي را از 
جمله حقوق غير قابل مرور زمان اعالم كرده است4. هم چنين قانون بنيادين آلمان كه انجام بازنگري 
نيز در آن ممنوع مي باشد در يکي از مواد خود اعالم مي دارد: )هر كسي كه قصد سرنگوني نظام 
سياسي ياد شده در اين قانون را داشته باشد، همه آلماني ها در صورت عدم امکان دسترسي به هيچ 
مرجعي حق ايستادگي در برابر چنين فردي را خواهند داشت(5. در واقع مي توان چنين برداشت 
نمود كه نقض فاحش اصول قانون اساسي به خصوص به بهانه جنگ و انقالب و... مي تواند به 
قيام ها و اعتراضات مردمي كه در اين راستا انجام مي پذيرد مشروعيت بخشد. در اين راستا اصل 
هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منکر را 
وظيفه اي همگاني و متقابل كه بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت 
به دولت مي باشد را اعالم مي دارد. ولي با اين وجود و علي رغم تاكيد قانون گذار اساسي هنوز 
هيچ قانون عادي در جهت نحوه اجرايي شدن اين اصل به تصويب نرسيده كه توجه بيش از پيش 

1. عباسی، بيژن، 1389، مبانی حقوق اساسی، انتشارات جنگل، جلد اول، صفحه 108
2. عميد زنجانی، عباسعلی، 1388، مبانی حقوق اساسی، انتشارات مجد، جلد اول، صفحه 52

3. گرجی، علی اكبر، قانون اساسی شايسته، نشريه حقوق اساسی، شماره 10، صفحه 8
4. ماده 2 اعالميه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب 1789 م

5. ماده 20 قانون بنيادين آلمان مصوب 1949 م
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مسئوالن امر را مي طلبد.6
ب(	نظارت	توسط	يک	نهاد	سياسي:	در صورتيکه مرجع حافظ قانون اساسي داراي ماهيت 
سياسي بوده و اعضاي آن با مالحضات سياسي برگزيده شده باشند، نظارت سياسي انجام مي پذيرد. 
اين مدل از نظارت اولين بار توسط امانوئل سي يس در قانون اساسي سال هشتم فرانسه گنجانده 
شد و بعد از آن برخي از كشور هاي جهان به تقليد از آن پرداختند. از جمله كشورهايي كه اين 
مدل را براي سيستم حقوقي خود برگزيده اند مي توان به اتريش، بلژيک، آلمان و ايتاليا اشاره نمود.
واگذاري امر تشخيص مطابقت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسي به يک نهاد سياسي مي تواند 
زمينه بروز نظارت هاي سياسي )بجاي نظارت هاي حقوقي( و نفوذ گرايشات سياسي در انجام اين 

امر را مهيا كند.
ج(	نظارت	توسط	يک	نهاد	قضايي:	در كشور هايي كه نهاد مامور مطابقت قوانين عادي با 
قانون اساسي به نوعي داراي استقالل رأي بوده و تصميمات اتخاذ شده آن داراي اعتبار امر قضاوت 
شده باشد مي توان سيستم نظارت نهاد قضايي را در آن پياده نمود. در اين نوع از نظارت معموال 
دو الگوي مهم آمريکايي و اروپاپي متداول مي باشند. در سيستم آمريکايي همه قضات كشور اين 
اختيار را دارند كه چنانچه در ضمن رسيدگي به مرافعات متوجه مغايرت يک يا چند ماده از قوانين 
عادي با اصول قانون اساسي شدند از عمل به آن امتناع نموده و از استناد به آن جلوگيري نمايند. 
نکته جالب اينکه تصميماتي كه به اين نحو اتخاذ مي گردند فقط در دعواي مورد نظر معتبر بوده و 
در مورد دعاوي ديگر الزامي به اطاعت از آن نيست ولي چنانچه به طور مداوم و چندباره مخالفت 
دادگاه هاي دادگستري با قانوني عادي انجام پذيرد، ديوان عالي كشور مي تواند ضمن بررسي و 
اعالم مغايرت آن قانون با اصول قانون اساسي از اجراي آن در سراسر كشور ممانعت به عمل آورد. 
در واقع مي توان چنين ابراز داشت كه در اين شيوه هيچ گونه محدويتي براي شهروندان در جهت 
درخواست بررسي مغايرت قوانين عادي با اساسي وجود نداشته و هريک از شهروندان مي توانند 
حين مرافعات خواستار انجام اين امر توسط دادگاه شوند. پس در نتيجه مدل آمريکايي شکل نظارت 
پسيني را برگزيده است با اين توضيح كه قوانين عادي پس از تصويب توسط مجلس و اجرايي 
شدن مي توانند توسط شهروندان مورد اعتراض واقع گردند. ايرادي كه اكثر حقوق دانان بر اين شيوه 
از نظارت اعالم مي دارند اين است كه انجام اين روش كه اكثراً توسط قضات غير مجرب انجام 
مي گردد، موجب بروز لطمه و ايجاد تشنج بر اصل تفکيک قوا گشته و موجبات برتري قوه قضاييه 
را نسبت به ساير قوا مهيا مي سازد. هم چنين عطف بماسبق شدن تصميمات دادگاه در اين شيوه خود 
باعث ايجاد مشکالت بسياري مي گردد. ولي شيوه اروپايي روش و سياق متفاوتي را در اين زمينه 
اتخاذ نموده است. بدين ترتيب كه دادگاه قانون اساسي تنها مرجع رسيدگي كننده به دعاوي راجع 

6. مهرپور، حسين، 1389، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران، انتشارات دادگستر،جلد اول، ص 86
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به مطابقت قوانين عادي با اساسي مي باشد. در ضمن در اكثر كشورهاي جهان دادگاه هاي قانون 
اساسي اختيار ورود و بررسي مستقيم را دارند )از جمله ايتاليا،اتريش، فرانسه و...(.هم چنين اكثراً 
شيوه نظارت پيشيني در اين نوع از نظارت اعمال مي گردد)با اين توضيح كه در اغلب موارد نظارت 
مستقيماً و پيش از امضا و اجراي قوانين انجام مي پذيرد(.امروزه الگوي اروپايي نظارت اساسي در 

اغلب ممالک جهان مشاهده مي گردد. 

مبحث	دوم(	حدود	اختيارات	دادرسان	اساسي
 اختيارات دادرسان اساسي در قوانين اساسي كشورهاي جهان منحصر به بررسي و مطابقت قوانين 
عادي با اصول قانون اساسي نمي گردد و امروزه پاره اي اختيارات مهم و كليدي ديگر نيز براي آنان 
تعريف شده است. از جمله مي توان به 1( پشتيباني از حقوق و آزادي هاي بنيادين: بدين معني كه 
دادگاه هاي قانون اساسي در كنار نظارت براجراي اصول قانون اساسي، ضامن اجراي حقوق و 
آزادي هاي بنيادين تعريف شده در اصول و يا مقدمه قانون اساسي نيز مي باشند. )فرانسه، كرواسي7 
و آمريکا و آلمان8 خود تعريف نموده اند است(. دادرسي در هنگام بروز اختالفات ميان اياالت: از 
جمله اختيارات دادرسان قانون اساسي، حل اختالفات به وجود آمده ميان اياالت در دولت هاي 
فدرال ونيز تعارض اين اياالت با دولت مركزي مي باشد. تعارضات مذكور به خصوص هنگام 
بروز ابهام در متون مربوط به روابط ميان دولت فدرال و اياالت و هم چنين عدم پيش بيني چنين 
امري در متون قانون اساسي بيشتر جلوه گري مي نمايد. مانند دادگاه قانون اساسي كره جنوبی9( حل 
اختالفات انتخاباتي: وظيفه مذكور در قوانين اكثر كشورهاي جهان بر عهده مجالس قانون گذار نهاده 
شده است. ولي در پاره اي از موارد دادرسان اساسي اين وظيفه مهم را برعهده مي گيرند. 4( نظارت 
بر مطابقت قوانين با مباني شرعي: نمونه اين امر در دوره امپراطوري دوم فرانسه )1870-1852( و 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ديده مي شود.

مبحث	سوم(:	دادرسي	اساسي	در	سيستم	حقوقي	جمهوري	اسالمي	ايران
 دادرسي اساسي به معناي امروزي كلمه در ايران به سال 1285 ه. ش باز مي گردد. سالي كه متمم 
قانون اساسي مشروطه به تصويب رسيد و مقرر گرديد كه شوراي علماي ديني وظيفه نظارت 
شرعي بر قوانين تصويب شده توسط مجالس قانون گذاری را برعهده داشته باشند. نقيصه بزرگ 
اين شورا عدم تعريف نظارت اساسي در وظايف و اختيارات اين نهاد بود چرا كه شوراي مذكور 

7. اصل 125 قانون اساسی كرواسی مصوب 1990 م
8. ماده 93 قانون بنيادين آلمان مصوب 1949 م

9. اصل 111 قانون اساسی كره جنوبی مصوب 1948 م
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تنها وظيفه نظارت شرعي بر مصوبات مجلس را برعهده داشت.)الزم به ذكر است شوراي نظارت 
مذكور در قانون اساسي مشروطه هيچ گاه در مرحله عمل تشکيل نگرديد(. ولي اين ايراد در قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب 1358 برطرف شد و قانون گذار اساسي جمهوري اسالمي 
ايران وظيفه نظارت شرعي و اساسي بر قوانين عادي مصوب مجلس را برعهده نهادي به نام شوراي 
نگهبان قرار داد. شوراي مذكور تشکيل يافته از 12 عضو كه 6 تن از آنان فقيه منتخب رهبري و 6 
نفر بقيه نيز حقوق داناني هستند كه با پيشنهاد رئيس قوه قضاييه و تأييد نمايندگان مجلس انتخاب 
مي شوند10. مدت مأموريت اعضاي اين نهاد 6 سال تعيين شده است. حقوق دانان اين شورا وظيفه 
نظارت بر مصوبات مجلس از نظر عدم مغايرت با اصول قانون اساسي را دارند و حق اظهار نظر در 
مورد ايرادات شرعي در مصوبات مجلس را ندارند ولي فقهاي عضو اين شورا حق اظهار نظر در 
مورد ايرادات شرعي و اساسي قوانين مصوب را دارا مي باشند.شوراي نگهبان از لحاظ ساختار جز 
قوه مقننه ايران بوده و قانون گذاري در سيستم حقوقي ايران با همکاري مجلس و شوراي نگهبان 
انجام مي گيرد11. وجود و عملکرد شوراي نگهبان از نظر قانون گذار اساسي جمهوري اسالمي ايران 
به حدي مهم بوده كه اعالم مي دارد مجلس شوراي اسالمي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني 
ندارد. در مورد نحوه نظارت بر مصوبات مجلس نيز بايستي چنين گفت كه بر اساس اصول قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران تمامي مصوبات مجلس مي بايستي مستقيماً جهت نظارت شرعي 
و قانوني به شوراي نگهبان ارسال شوند و شوراي مذكور نيز 10 روز مهلت دارد تا ضمن بررسي 
مصوبات نظر قطعي و نهايي خود را اعالم دارد12 )در واقع مي توان چنين اظهار داشت كه نوعي 
نظارت اساسي پيشيني در سيستم حقوقي جمهوري اسالمي وجود دارد(. شوراي نگهبان عالوه بر 
نظارت شرعي و اساسي بر مصوبات مجلس داراي برخي وظايف و اختيارات نيز از سوي قانون 
اساسي شده است كه از جمله آنان مي توان به نظارت بر برگزاري انتخابات رياست جمهوري، 
مجلس شورای اسالمی، مجلس خبرگان و همه پرسي، عضويت در شوراي بازنگري اصول قانون 

اساسي، تفسير قانون اساسي و... اشاره نمود.
البته قانون گذار اساسي جمهوري اسالمي ايران در برخي از اصول قانون اساسي به برخي ديگر 
از مواردي كه در رابطه بامفهوم نظارت اساسي هستند اشاره نموده است از جمله اصل هشتم قانون 
اساسي كه با بهره گيري از سيستم نظارت مستقيم و تلفيق آن با مباني فقهي اعالم مي دارد دعوت 
به خير و امر به معروف و نهي از منکر توسط مردم و دولت وظيفه اي همگاني و متقابل محسوب 
مي گردد. البته با توجه به عدم تبيين آشکار نحوه اجراي اين اصل و نيز فقدان قانون و يا آيين نامه اي 

10. اصل 91 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مصوب 1368 ش 
11. هاشمی، سيدمحمد، 1388، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران، انتشارات ميزان، جلد دوم، صفحه 86

12. اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران
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در اين راستا، اجراي آن با ابهامات بسياري همراه بوده است.هم چنين اصل يکصدو هفتادم قانون 
اساسي، قضات دادگستري را موظف مي دارد از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي خالف قانون 
و شرع خودداري نمايند كه اين خود مي تواند نوعي نظارت اساسي و شرعي و قانوني بر مصوبات 

دولتي، توسط دادگاه هاي دادگستري و البته به صورت پسيني باشد.

	نتيجه	گيري
يکي از برجسته ترين وقايع در عرصه حقوق اساسي، توسعه دادرسي اساسي بوده كه هدف بنيادين 
آن حفاظت از اصول قانون اساسي و جلوگيري از هرگونه تخطي نسبت به آن توسط قواي سه گانه 
مي باشد. چرا كه با درک اهميت حقوق اساسي و لزوم استقرار آن در كنار گرايش هاي ديگر علم 
حقوق و نيز گسترش شاخه هاي آن و درک اين واقعيت كه اصول قانون اساسي مي تواند ضامن 
مطمئني در زمينه استقرار مباني مردم ساالري و حاكميت اكثريت در جوامع باشند، لذا الجرم بايستي 
تمامي اصول و قواعد مندرج در آن نيز دقيقاً اجرايي گرديده و راه هرگونه تعدي به آن مسدود 
گردد13. بدين سان روش ها و پيشنهادات گوناگوني در اين راستا مطرح گرديد كه از جمله مي توان 
به نظارت مستقيم مردمي، نظارت توسط نهادهاي سياسي و هم چنين نهاد هاي قضايي اشاره نمود. 
همان گونه كه در مباحث قبل اشاره شد هر كدام از اين مدل ها محاسن و معايب خاص خود را دارا 
مي باشند ولي در كل به عنوان فيلتري در برابر قوانين و مصوبات قدرت حاكمه در جهت حفظ و 
حراست از اصول قانون اساسي عمل مي نمايند. با اين اوصاف وظيفه دادرسان اساسي به حفاظت 
از قوانين اساسي محدود نبوده و دفاع از آزادي هاي بنيادين افراد جامعه، حل اختالفات حادث 
شده مابين اياالت كشور، حل اختالفات انتخاباتي، نظارت ديني و... نيز از وظايف ديگر اين نهادها 
مي باشد. تاسيس و عملکرد شايسته چنين ارگاني در سيستم حقوق اساسي يک كشور، مستلزم دارا 
بودن يک قانون اساسي مدون و انعطاف ناپذير و نيز تصريح نهاد مذكور به همراه شرحي از وظايف 
و اختيارات توسط قانون گذار اساسي مي باشد يعني به عبارتي سختي تغيير اصول قانون اساسي و 
حاكميت مطلق آن نسبت به ديگر قوانين داخلي زمينه تشکيل نهادهايي در جهت حفاظت از اصول 
آن را مهيا مي سازد. با عنايت به نکات مذكور و با بهره گيري از مباني فقهي و تجربيات كشورهاي 
صاحب سبک در زمينه حقوق اساسي، قانون گذار اساسي جمهوري اسالمي ايران اقدام به تاسيس 
نهادي به نام شوراي نگهبان در متن قانون اساسي نمود كه يکي از وظايف كليدي آن نظارت شرعي 
و اساسي بر مصوبات مجلس مي باشد.البته انواع ديگر نظارت از جمله نظارت مستقيم مردمي و 
قضايي نيز به روش هاي خاص در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تعريف گرديده كه به 
تفصيل در متن بدان اشاره گرديده است. حال اميد است از يک سو اعضاي شوراي محترم نگهبان با 

13. عميد زنجانی، عباسعلی،1386،حقوق اساسی ايران، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، صفحه 432



25

سال ششم . شماره سیزدهم. بهار و تابستان 1394 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

بهره گيري از حداكثر توانمندي هاي خود و نيز اختيارات تعيين شده براي ايشان توسط قانون اساسي 
و نيز از ديگر سو علماي صاحب نظر حقوق اساسي در دانشگاه ها و هم چنين اساتيد حوزوي با 
نگرشي ژرف و به روز زمينه گسترش روزافزون دادرسي اساسي درايران را مهيا نموده و با كشف 

ايرادات و ارائه پيشنهادات خود زمينه ايجاد تغييرات مورد نياز در اين باب را فراهم سازند. 

منابع	
الف(	كتاب

1- عباسي، بيژن،1389، مباني حقوق اساسي،انتشارات جنگل،جلد اول
2- عميد زنجاني، عباسعلي،1386،حقوق اساسي ايران، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول

3- عميد زنجاني، عباسعلي، 1388، مباني حقوق اساسي، انتشارات مجد، جلد اول
4- فاورو، لوئي،1388، دادگاه هاي قانون اساسي،ترجمه علي اكبر گرجي،انتشارات ميزان، جلد اول

5- گرجي، علي اكبر،1388، در تکاپوي حقوق اساسي، انتشارات جنگل،جلد اول
6- مهرپور، حسين، 1389، مختصر حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران، انتشارات دادگستر،جلد اول

7- هاشمي، سيدمحمد، 1388، حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران، انتشارات ميزان، جلد دوم

ب(	مقاله	
8- گرجي، علي اكبر، قانون اساسي شايسته، نشريه حقوق اساسي، شماره10

ج(	قوانين	و	اسناد	
9- اعالميه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب 1789 م

10- قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب 1368 ش
11- قانون اساسي كرواسي مصوب 1990 م

12- قانون اساسي كره جنوبي مصوب 1948 م
13- قانون بنيادين آلمان مصوب 1949 م
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مفهوم عنف از منظر فقهی

مقدمه:	

تمامی  در  ديرباز  از  جرم  وقوع 
ناپذير  اجتناب  امری  بشری  جوامع 
در  كه  است  حالی  در  اين  و  است 
برآن  سعی  زمان  از  برهه ای  هر 
گرديده تا از وقوع جرايم، خصوصا 
عمل  به  جلوگيری  خشن  جرايم 
سرقت،  قتل،  مانند  جرايمی  آيد. 
طبيعی  جرايم  عنوان  به  و...  تجاوز 
مختلف  مکاتب  توجه  مورد  همواره 
برای  راه كارهايی  و  گرفته  قرار 
آن  مرتکبين  مجازات  و  پيشگيری 
ايران  قانون گذار  است.  گرديده  ارائه 
و  نبوده  مستثنی  قاعده  اين  از  نيز 
جرايم  برای  فقهی  منابع  اساس  بر 
از  برخی  به  شروع  حتی  و  ارتکابی 
آن ها مجازات تعيين كرده است. لکن 
گاهی برخی از اين گونه جرايم همراه 
اين  از  كه  می گيرد  عنف صورت  با 

را  بيشتری  شدت عمل  مقنن  لحاظ 
اتخاذ كرده و مجازات شديدتری را 
می نمايد.  اعمال  مرتکبين  به  نسبت 
از  به عنف  يا ورود  به عنف  تجاوز 
قانون  در  كه  هستند  جرايمی  جمله 
انگاری  مورد جرم  اسالمی  مجازات 
قرار گرفته اند. در ماده ی 224 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1392 و هم 
چنين در ماده ی 694 قانون تعزيرات 
قانون گذار ما واژه ی  مصوب 1375، 
داده و در  قرار  عنف را مورد توجه 
مصوب  ا  م.  ق.   224 ماده  ت  بند 
اعدام  را موجب  به عنف  زنای   ،92
به  ورود  با  رابطه  در  و  دانسته  زانی 
عنف به منزل يا مسکن ديگری، در 
مجازات  االشاره،  فوق   694 ماده ی 
شش ماه تا سه سال حبس را در نظر 
گرفته است. از واژه ی »عنف« تعابير 

آن  تاثير  كه  می گردد  ارائه  متفاوتی 
ناديده  نمی توان  قضايی  رويه  در  را 
گرفت. در يک تعبير، عنف به معنای 
زور و خشونت آمده است؛ مانند با 
زور وارد شدن به يک مکان، اما در 
تعبيری ديگر در همين مثال، صرف 
و  زور  بدون  حتی  مجاز  غير  ورود 
محسوب  عنف  به  ورود  خشونت 
قابل  اين جا  در  كه  سؤالی  می گردد. 
معنای  كه  است  اين  می باشد  طرح 
اين  كه  آن جايی  از  عنف چيست؟ 
واژه ريشه در فقه اسالمی دارد، لذا 
معنا  اول  كه  است  آن  بر  نگارنده 
به  توجه  با  را  عنف  واژه  مفهوم  و 
داده و  قرار  تبيين  مورد  فقهی  منابع 
سپس به ارزيابی و بررسی برخی از 
اين گونه جرايم در فقه بپردازد و در 
نهايت مفهوم واژه ی عنف را روشن 

* azamdanesh88@yahoo.com
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مبحث	اول-	تبيين	عنف
درشتی و سختگيری در گفتار يا حركات از نتايج و ثمرات غضب است و ضد آن نرمی يا رفق 
است كه از نتايج حلم است. در ادبيات امروزی عرب به خشونت، عنف گفته می شود، اما در گذشته 
به درشتی و سختگيری عنف می گفتند. در كتاب جامع السعادت نراقی می گويد: اهميت عنف و 
فضيلت رفق آنقدر زياد است كه روايات زيادی درباره اش وارد شده است. از جمله اين كه رسول 
اكرم صلی اهلل عليه وآله فرمود: »لو كان الرفق خلقاً يری ما كان فيما خلق اهلل شی ء احسن منه«؛ يعنی: 
اگر رفق مخلوقی می بود كه ديده می شد در ميان مخلوقات خدا از او نيکوتر نبود. نراقی در ادامه، 
مدارا را توضيح داده است و معتقد است مدارا از حيث معنی نزديک به رفق است، زيرا مدارا نرمی 
و ماليمت و حسن معاشرت با مردم و تحمل ناگواری و آزار آنهاست. به نظر نراقی، بين مدارا و 
رفق يک تفاوت ظريف هست و آن تحمل آزار مردم است كه در مدارا هست ولی در رفق نيست. 

)نراقی، 1375، صص 303- 306(
امام خمينی، »رفق« را به كسر »رِ« به معنای ضد )عنف( و به معنی مدارا و ماليمت آورده است.
)خمينی، 1378، ص 10( ايشان رفق و مدارا را از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره دانسته و 
)خرق( و )عنف( را از جنود جهل و ابليس و از لوازم فطرت محجوبه به حساب می آورند.)خمينی، 

1382، ص313(
در   )300 ص  م،   2004 است.)عجم،  آمده  »رفق«  مخالف  عنف،  نيز  موسوعه  لغت نامه  در 
لغت نامه های ديگر نيز از جمله لسان العرب، تهذيب اللغة و مقدمه االدب؛ عنف در معنای خشونت 

و بی رحمی و در برابر رقق و مدارا معنا گرديده است.
آقا جمال خوانساری نيز عنف را در معنای خشونت و عدم مدارا گرفته است. ايشان در كتاب 
شرح محقق بارع جمال الدين محمد خوانساری بر ُغرر الحَکم و ُدَرر الَکلم چنين بيان داشته اند: 
»نرمی كن با مردم بی آنکه به سبب ضعف و ناتوانی باشد؛ بلکه با وجود قوت و توانايی، نرمی كن با 
ايشان از راه فضيلت آن، و هم چنين سخت باش بی آنکه عنفی در تو باشد، يعنی درشتخويی مکن، 
بلکه سختی تو در جائی باشد كه شختی در آن بايد كرد؛ مثل دفع ستم كسی از خود و منع مردم از 

منکرات و مانند آن ها«. )آمدی، 1366، ص 605(
همان طور كه مالحظه می شود در رابطه با معنا و مفهوم عنف در كتب فقهی، مبحثی مستقل 
به آن اختصاص داده نشده است و تنها در كنار مباحثی مانند زنا يا لواط و... به طور محدود به آن 
پرداخته شده و معنای لغوی آن مورد توجه قرار گرفته است. لکن برای آشنايی بيشتر با اين مفهوم، 

به جرايمی كه در زمينه ی عنف در برخی از كتب فقهی آمده است در ذيل اشاره می كنيم.
 از جمله جرايمی كه مجازات حدی نيز به دنبال خود دارد، زنای به عنف است كه در كلمات 
فقها تحت عنوان زنا به اجبار و اكراه مطرح شده و در روايات با عنوان »غصب فرج« آمده است؛ 
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يعنی زنا كردن با توسل به زور، اجبار و تهديد و بدون رضايت زن. )حر عاملی، 1114 ه.ق، صص 
108- 109( به عقيده يکي از فقهاي معاصر، »غصب« از لحاظ لغوي به معناي »اخذ شيئي به عدوان« 
است و عبارت »غصب فرج« تسلط بر زن بدون رضايت وي معنا شده است. ازاين رو در موارد 

خواب يا بيهوشي نيز غصب فرج صدق مي كند.)مکارم شيرازی، 1415 ق، ص 217( 
)والزانی مکرهاً للمرأة(؛ اگر كسی به اكراه ]زور[ و عنف با زنی زنا كرد با شمشير كشته می شود. 
والحکم فی األخبار والفتوی معلق علی المرأة وهی كما سلف ال تتناول الصغيرة؛ »مرأة« مؤنِث »مرء« 
است؛ »مرء« به معنای رجل و »مرأة« به معنای زن است. مرد بالغ را »رجل« و زن بالغ را نيز »مرأة« 
می گويند. حکمی كه در روايات آمده درباره ی »مرأة« است. اّما اگر كسی با دختری نابالغ زنا كرد، 
چون آن دختر به حد بلوغ نرسيده است، »مرأة« بر او صدق نمی كند؛ از اين رو اگر كسی با صغيره ای 
زنا كند، با شمشير كشته نمی شود. كسی را با شمشير می كشند كه با زنی بالغه  زنا كرده باشد؛ يعنی 
بر آن زن »مرأة« صدق  كند. اّما بر زن صغيره، »مرأة« صدق نمی كند؛ از اين رو از شمول اين حکم 

خارج است. 
ومن أن الفعل أفحش؛ از يک سو زنا كردن با صغيره افحش است؛ يعنی از زنا با مرأة بالغه 
بدتر است. پس بايد بتوان زانی را با شمشير كشت. والتحريم فيها أقوی؛ يعنی حرمت در تجاوز به 
صغيره، اشّد و اقوی است. پس افحش و اقوی بودن زنا با صغيره، ايجاب می كند كه بتوان او را با 

شمشير كشت و حد بر او جاری كرد.1
تعبير »زناي به عنف« كه در قانون مورد اشاره قرار گرفته است، در متون فقهي وجود ندارد و 
در نصوص وارده و عبارات فقها، عناويني هم چون غصب فرج، مکابره )قهر و غلبه( و اكراه به كار 
رفته است. چنان كه از پاسخ مراجع معظم تقليد نيز برمي آيد، در اين خصوص ديدگاه واحدي ميان 
فقها وجود ندارد و به  ويژه در مورد خواب بودن بزه ديده، بيشتر مراجع مورد را زناي مستوجب 
قتل نمي دانند. شايد مهم ترين دليل چنان كه در برخي پاسخ ها آمده اين است كه در مورد خواب يا 
بيهوش بودن بزه ديده، امتناع و اكراه او محرز نيست و ازاين رو جاري شدن حد قتل بر مرتکب در 
چنين مواردي داراي شبهه بوده و با توجه به قاعده »درأ« و لزوم احتياط در دماء، صدور حکم به 
قتل مشکل است. در نهايت اين كه حضرت امام)ره( در تحرير الوسيله عنف را همان عدم رضايت 
انگاشته اند و فرموده اند: عنف همان عدم رضايت است يعنی عنف همان كراهت است، كراهت به 

معنای اين است كه مجنی عليه ميلی نداشته باشد.
جرم ديگری كه می توان از آن در اينجا نام برد؛ ورود به عنف در ملک ديگری می باشد. محل 
وقوع اين جرم منزل است كه در لغت به معناي سراي و خانه آمده است. مصونيت منزل مکّمل 
امنيت تماميت جسماني شخص است به طوري كه امنيت شخصي شامل جان و مال فرد وقتي 
1. http: //wiki.qom.ac.ir
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تأمين است كه خانه شخصي نيز مصون از تعدي و تجاوز باشد و هيچ كس نبايد بتواند بدون 
اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود و يا خانة وي را بدون اجازه مقامات قضايي و بدون رعايت 
تشريفات قانوني مورد بازرسي قرار دهد. در قرآن، سوره ی نور، آيه ی27 در اين رابطه چنين آمده 
است كه ورود به خانه ی غير، ممنوع می باشد؛ مگر اين كه اجازه گرفته شود. هم چنين در آيه ی 28 
آن نيز ورود به حريم خصوصی منزل را منوط به اجازه صاحب خانه و يا ساكنين آن كرده است. 

قسمت دوم اين آيه تاكيد بر آن دارد كه در صورت عدم وجود اجازه، كسی حق ورود ندارد.
در رابطه با ورود به عنف يا تهديد به ملک ديگری بايد توجه داشت كه عنف با تهديد متفاوت 
قلمداد شده است. فرق تهديد با عنف آن است كه تهديد در صورتي امکان پذير است كه صاحب 
منزل در آنجا حاضر باشد و وارد شونده با او روبرو گردد؛ ولي در مورد عنف، اين شرط، هميشه 
الزم نيست و به كار بردن عنف بدون حضور صاحب خانه نيز ممکن مي باشد، زيرا به كار بردن عنف 
اعم است از اين كه نسبت به انسان باشد يا نسبت به اشياء؛ پس اگر صاحب خانه در منزل باشد، 
صرف به كار بردن زور و به اصطالح گردن كلفتي كردن و وارد شدن بر خالف ميل و عليرغم 
اعتراض و ممانعت او كه در مقابل زور چاره اي جز تسليم ندارد، عنف محسوب مي شود. حال اگر 
صاحب خانه در منزل نباشد، عنف به صورت به كار بردن زور نسبت به اشياء، به منظور بر طرف 
ساختن مانع ورود تحقق پيدا مي كند، بنابراين شکستن حرز به كيفيتي كه باب سرقت آمده است 
از مصاديق عنف خواهد بود. از قبيل شکستن در، يا بوته يا پرچين، هر چند كهنه و فرسوده باشد، 
يا شکستن قفل در خانه يا پريدن از روي ديوار كوتاه منزل و نظاير آن. بنابراين با توجه به اين كه 
ورود اشخاص به منازل ديگران مستلزم كسب اجازه ورود به منزل مي باشد، بنابراين كسي كه در 
غياب صاحب خانه وارد منزل ديگري شود و اذن ورود به منزل نيز نداشته باشد، اين ورود به منزل 
از مصاديق عنف تلقي مي گردد. البته بايد توجه داشت معنای عنف و قهر و غلبه نسبت به اشياء و 
اموال و نوع جرم، متفاوت است مثاًل اجبار معنوی زن به زنا را، زنای به عنف محسوب می كنند اما 

اجبار معنوی صاحب مال به تحويل مال، سرقت با عنف نيست.
 عنوان مجرمانه ی ديگری كه در آن بايد متوسل يه عنف گرديد، جرم آدم ربايی است. يعنی انتقال 
يک شخص بدون رضايت او از محلی به محل ديگر به وسيله زور، تهديد يا فريفتن. آدم ربايی به 
معنای سلب آزادی تن است؛ بنابراين ابتدا بايد معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنين تعريف 
شده است: »آزادی بدنی هر فرد به طوری كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه ديگر آن، مسافرت 
نموده يا نقل مکان دهد يا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نمايد و از توقيف بدون جهت 
محفوظ و مصون باشد. نتيجه ی اين آزادی، لغو بردگی و شبه بردگی، لغو بيگاری، منع توقيف و 
حبس بدون مجوز اشخاص است.« )جعفری لنگرودی، 1368، ص 243( بنابراين آدم ربايی به معنای 
سلب آزادی تن ديگری بدون رضايت او و با قصد نامشروع، از راه جابه جايی از محلی به محل 
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ديگر می باشد. رضايت نداشتن شخص ربوده شده يکی از شرايط تحقق اين جرم است. اين شرط 
را می توان مهمترين عنصر تحقق جرم آدم ربايی دانست؛ زيرا شرط ياد شده به اين معناست كه عمل 
ربايش بايد بدون رضايت شخص ربوده شده صورت گيرد و با وجود رضايت شخص ربوده شده، 
تحقق اين جرم منتفی است. فرضاً اگر شخصی با رضايت خود سوار اتومبيلی كه به مقصد خارج 
شهر در حركت است؛ گردد و راننده در ميانه راه و در بيرون از شهر، عمدا از مسير خارج  شود و 
مسافر را به نقطه ای دور افتاده منتقل و محبوس نمابد؛ در اين حالت از لحظه انحراف راننده از مسير 
و انتقال شخص به مکانی ديگر، جرم آدم ربايی محقق می شود. و ديگر آنکه از جمله شرايط تحقق 
جرم آدم ربايی، انتقال شخص ربوده شده از محلی به محل ديگر است و در غيراين صورت جرم 

آدم ربايی بی معنی خواهد بود.
ذكر اين نکته هم الزم است كه؛ مرتکب جرم بايد سوء نيت عام داشته باشد، يعنی مرتکب عالوه 
بر علم به موضوع جرم و وصف آن، يعنی انسان زنده، بايد در انجام عمل عامد هم باشد و علم و 
آگاهی مرتکب، به عدم رضايت بزه ديده شرط نيست؛ در نتيجه ربودن انسان زنده كه در حال خواب 

يا بيهوشی است، مشمول اين حکم می گردد.
جرم آدم ربايی در برخی از ابواب فقه؛ از جمله باب حد سرقت، ربودن انسان مورد بحث و 
بررسی قرار گرفته است. بر اساس اتفاق نظر فقهای شيعه و سنی، شرط تحقق سرقت آن است كه 
موضوع سرقت، مال باشد. در حالی كه انسان آزاد مال نبوده و ربودن او سرقت محسوب نمی گردد. 
در نتيجه نمی توان مجازات سرقت را در رابطه با آدم ربايی اجرا كرد و از اين جهت فرقی نمی كند كه 
فرد ربوده شده بالغ يا نابالغ باشد. اما اگر عبد نابالغ يا ديوانه باشد در اين زمينه اختالف نظر وجود 

دارد.)جعفر پور، 1388، صص 110- 91( 
عنوان مجرمانه ی ديگری كه گاه می تواند همراه با عنف و تهديد واقع شود؛ سرقت است. سرقت 
عبارت است از اين كه انسان مال ديگری را به طور پنهانی بربايد با اين كه تنها در بيشتر ابواب فقه در 
ابتدا به تعريف موضوع می پردازد اما در خصوص سرقت ارائه تعريف آن به بيان شرايط مستلزم حد 
پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را تعريف نموده اند كه آنها هم جامع و مانع نيست. برای تحقق 

جرم سرقت عناصری از قبيل ربودن مال ديگری، منقول بودن و تعلق مال به غير ضروری است. 
علماء شيعه برخالف سرقت مستوجب حد  كه باب وسيعی را در كتب فقهی به خود اختصاص 
داده اند، و به طور مفصل آن را مورد بحث قرار داده اند؛ نسبت به سرقت های تعزيری توجه كمتری 
به عمل آورده و اين نوع از سرقت را در فقه مسکوت گذاشته اند؛ جز اين كه تحت عناوينی مانند 
مستلب، محتال و... به عنوان جرائم قابل تعزيز بحث نموده اند. فقها ربايش مال به طور پنهانی يا 
از راه پنهانکاری يا »استخفاء« را جزء الينفک تعريف سرقت می دانند و بدون وجود آن استعمال 
واژه سرقت را صحيح نمی دانند و مواردی مثل 	»غصب، نهب يا خطف« را كه انواعی از دستبرد 
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آشکارند، به عنوان يک جرم تعزيری با عناوين مذكور قبول دارند نه با عنوان سرقت. صاحب شرايع 
می فرمايد: مستلب كسی است كه آشکارا مال را بردارد و بگريزد. در كتاب شرايع االسالم نيز چنين 
آورده شده كه مستلب و مختلس هر دو يکی هستند و آن وضع كسی است كه مال را بربايد و 
می گريزد و بعضی گفته اند كه مستلب آن است كه به آشکارا مال بردارد و بگريزد و مختلس آنست 
كه به خفيه و پنهانی بردارد. در هر حال سرقت فاقد جامع شرايط حد، سرقت تعزيری است و سارق 
طبق مقررات قانون قابل مجازات می باشد، سرقت تعزيری نيز به دو قسم است سرقت تعزيزی ساده 

و سرقت تعزيری مقرون به كيفيت مشدده.
نوع اول از سرقت های مستوجب تعزير كه ممکن است به صورت پنهانی يا علنی و آشکار، منتها 
بدون قهر و غلبه و تشديد صورت گيرد؛ سرقت تعزيری ساده ناميده می شود. اين نوع از سرقت ها، 
سرقت هايی هستند كه در اصل مستوجب حد می باشند؛ ليکن به دليل فقدان برخی از شرايط مربوط 
به اجرای حد، در مورد آن ها حد سرقت جاری نشده و مجازات حدی تبديل به مجازات تعزير 
می گردد؛ يا به دليل ظهور شبهه و با توجه به قاعده معروف »تُدَرُء الُحدود بالشبهات« اجرای حد در 
مورد آن ها متوقف و تبديل به تعزير می شود. مانند سرقت از مال مشترک توسط احداز شركاء كه 
در متعلق بودن آن به غير، شبهه وجود دارد و حد در مورد چنين سارقی جاری نمی شود. اما نوع 
دوم از سرقت های مستوجب تعزير سرقت هايی هستند كه به طور آشکار و از طريق غافل گيری يا 
عدم توجه صاحب مال واقع می شوند. به عبارت ديگر، سارق مال مسروقه را به طور َعلنی و آشکار 
منتهی با توسل به قهر و غلبه يا وسايل مشدد از حيازت مالک در می آورد؛ كه تحت عنوان سرقت 

تعزيری مشدده قرار می گيرد.
اصطالحاتي مانند تجاوز به عنف، سرقت به عنف، ورود به عنف در قوانين و مقررات كشور ما 
وجود دارند كه گاه نيز از سوي برخي افراد به اشتباه مترادف با يکديگر يا به جاي يکديگر استفاده 
مي شود. در توضيح عنف بايد گفت: عنف در حقوق جزا اصطالحا بجای كلمه »violence« به كار 

رفته است. معاني و مفاهيم زير براي اين اصطالح قابل استفاده هستند: 
1. اقدام و واداشتن كسی به كاری بدون رضای او خواه همراه با عمل مادی باشد خواه نباشد. 

بنابراين وقتي مي گوييم زناي به عنف منظور ما از عنف همين است. 
2. درهم شکستن مقاومت شخص يا چيزی مانند ورود قهری به منازل اشخاص. ورود به عنف 

كه گاه در ادبيات حقوقي مورد استفاده قرار مي گيرد چنين معني را به همراه دارد.
3. عمل آميخته با تجاوز به طور ارادی و به ضرر شخص ديگر يا در زمينه نقض قانون جزا مانند 
سوء استفاده مأمور دولت از قدرت. به هر حال در اين قسم از عنف، ممکن است خود عنف، 
يک جرم باشد مانند مثال باال يا اين كه عنف به عنوان كيفيت مشدد جرم عمل كند مثل سرقتي كه 
با آزار و تهديد همراه باشد و يا عملی باشد كه موجب معافيت از مجازات قتل يا جرح يا ضرب 
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باشد. منظور از آزار شديد در اين ماده همين قسم از عنف است.

مبحث	دوم-	انواع	عنف	و	مجازات	آن	در	فقه
با توضيحاتی كه در رابطه با مفهوم عنف در مبحث قبل ارائه گرديد؛ در اين مبحث به برخی از انواع 

جرايمی كه همراه با عنف واقع می شود و نوع مجازات آن ها خواهيم پرداخت.

2-1(	تجاوز	به	عنف
جرايم جنسی زمانی كه به عنف و اكراه ارتکاب يابند، ضمن اين كه جرم عليه عفت و اخالق عمومی 
محسوب می شوند به دليل بی توجهی مرتکب نسبت به اراده و اختيار قربانی و آثار سوء روانی و 

حيثيتی و جسمانی مترتب بر مجنی عليه، جرم عليه اشخاص تلقی می گردند.
با توجه به اقوال و نظريات فقها و حقوق دانان اسالمی، در چهار مورد زنا مستوجب اعدام 
خواهد بود كه كيفيت اعدام در همه موارد يکسان نيست؛ اين چهار مورد عبارت اند از: زنای محصنه، 
زنا با محارم، زنای به عنف، زنای غير مسلمان با زن مسلمان. همان طور كه قبال اشاره گرديد زنا 
يا تجاوز به عنف يعنی مردی، زنی را به اكراه يا اجبار وادار به زنا كند. در اين صورت زن مکَره 
يا مجبور، به سبب عدم اراده، مرتکب جرمی نشده و شخص مکِره به اجماع فقها و حقوق دانان 
اسالمی مستحق اعدام حدی است. در »الجامع للشرائع« آمده است: كسی كه زنی را وادار كند كه 
نفس خود را در اختيارش بگذارد، كشته می شود چه بَرده باشد و چه آزاد، چه جوان باشد يا پير 
و چه محصن باشد و يا غيرمحصن«. در كتاب »شرائع« نيز حکم قتل را برای زانی به عنف مطرح 
می كند و صاحب جواهر در تأييد آن، حکم را اجماعی می داند.)حلی، 1405 ه. ق، 436( در »تحرير 
الوسيله« نيز رويّه متقدمين را در پيش گرفته حکم قتل را فتوا می دهد. مستند حکم فقها در اين 
مورد، رواياتی است كه تصريح در قتل مکِره می كند، مثل روايتی كه از امام باقر)ع( صادر شده است، 
آن جا كه از ايشان سؤال شد حکم مردی كه با اكراه، زنی را وادار به زنا كند چيست؟ فرمود: »كشته 
می شود، چه محصن باشد يا غيرمحصن«. و روايتی شبيه به همين روايت را زراره از ايشان نقل 
كرده است. در عين حال، رواياتی به نقل از امام صادق)ع( موجود است كه داللت بر يک ضربت 
بر گردن مکِره می كند و سخنی از قتل به ميان نمی آورد، ليکن فقها همانند مورد قبل اّوالً، روايت را 
ضعيف تشخيص دادند و ثانياً، با توجه به استلزام عادی چنين ضربتی با قتل، مراد از آن را قتل ذكر 
كرده اند، اّما فقهای اهل سنت، زنای به عنف را به صورت مستقل مورد بحث قرار نداده و مجازات 

خاصی جز مجازات های عمومی زنا براي آن در نظر نگرفته اند. 
مرحوم محقق در »شرائع« می نويسد: »اما قتل در زنا بر مرد ذّمی كه با زن مسلمانی زنا كرده 
واجب می شود«.و پس از اين كه مرحوم شهيد اول در »لمعه« شبيه كالم محقق را مطرح می كند، 
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شهيد ثانی در توضيح مطلب چنين می گويد: »چه اين زن از روی رضايت، خود را در اختيار مرد 
غيرمسلمان قرارداده باشد يا از روی اكراه و چه به عقد او در آمده باشد يا خير«. مسئله ای كه در اين 
جا مطرح است اين كه اگر شخص كافر پس از ارتکاب زنا با زن مسلمان، خود نيز مسلمان شود 
آيا در اين صورت حکم قتل باقی است يا لغو می شود؟ شايد در اين جا بتوان گفت كه با توجه به 
اطالق قاعده جب با مسلمان شدن اين شخص، حکم جزايی سابق لغو می شود و ديگر مجازات قتل 
در انتظارش نيست،)شهيد اول، 1368، ص 123( ولی در روايتی از امام هادی)ع(در جواب متوكل 
عباسی كه در آن شخص مسيحی مرتکب جرم زنا با زن مسلمان شده و به هنگام اجرای حکم 
مسلمان شده بود چنين آمده است: او را می زنند تا كشته شود و دليل آن را آيه شريفه سوره غافر 
مطرح كردند كه معنای آن چنين است: »هنگامی كه عذاب سخت ما را ديدند گفتند: ما به خدای 
يگانه ايمان آورديم و بدان چه شرک می آورديم آن را برای خدا شريک قرار می داديم - كافر شديم. 
پس ايمانشان آن گاه كه عذاب ما را ديدند آنان را سود نبخشيد«. در جمع بين اين روايت و قاعده 
جب، می توان گفت در صورتی كه اسالم آوردن شخص برای فرار از مجازات باشد، طبق آيه شريفه 
و روايت فوق، شخص متحمل مجازات خواهد شد و در غير اين صورت مجازات جرم ارتکابی 
كاًل ساقط شده، حتی تازيانه هم نخواهد خورد، در »رياض المسائل« نيز آمده است: »در اين صورت 

حد به تمامه از وی ساقط شده و تبديل به تازيانه هم نمی شود«.)طباطبائی،1404 ه. ق، ص 41(
دكتر محقق داماد در كتاب قواعد فقه)بخش جزايی( اكراه را به جهات و اعتباراتی قابل تقسيم 
دانسته اند؛ از جمله به اعتبار زوال يا عدم زوال رضا و تاثيری كه اكراه بر آزادی و اختيار فرد دارد و 
اين عنوان آخری را به دو قسم؛ اكراه تام يا ملجی و اكراه ناقص يا غير ملجی قابل تقسيم دانسته اند. 
اكراه ملجی يا تام به اكراهی گفته می شود كه موجب زوال رضا و محدوديت اختيار و آزادی 
اراده می گردد به طوری كه در آن ترس از تلف جان يا اعضاء وجود دارد. اما اكراه ناقص يا غير 
ملجی، تنها موجب زوال رضا شده و محدوديتی در اراده و آزادی انتخاب ايجاد نمی نمايد و فقط 
ترس از ايراد ضرب خفيف يا حبس كوتاه مدت عليه مکره وجود دارد. بر اساس عقيده ی ايشان 
آنچه كه در امور كيفری مطرح است و موجب رفع مسئوليت در قبال ارتکاب جرم )مانند زنا( 
می گردد، اكراه تام يا ملجی می باشد. به بيان روشن تر، مکره بايد ناچار از ارتکاب فعل حرام بوده؛ 
لذا به تعبير فقها و اصوليين فاقد »مندوحه«2 باشد. در نهايت اين كه يکی از شرايط تحقق مجازات 
حد زنا، مختار بودن زانی يا زانيه است؛ لکن اگر زانی يا زانيه مکره باشند، حد زنا محقق نمی گردد. 

)محقق داماد، 1389، صص 102- 117(
در همين زمينه دكتر ابوالقاسم گرجی عقيده بر اين دارند كه؛ تحقق اكراه در طرف زن بين عامه 

و خاصه مورد اجماع می باشد، 
2. جايگزين
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اما در تحقق اكراه نسبت به مرد ميان فرقين اختالف وجود دارد و بنا به قول اصح، تحقق اكراه 
نسبت به مرد نيز ممکن است. چرا كه هم زن و هم مرد در معنايی كه موجب رفع حکم می شود 

مشترک هستند، در غير اين صورت، تکليف بمااليطاق الزم می آيد.
)گرجی، 1385، صص15- 16(؛ هم چنين عالمه حلی و مرحوم صاحب جواهر تحقق اكراه در 
مرد را ممکن می دانند مثل اين كه فردی با زور مرد را مجبور به دخول به زن نمايد.( صاحب جواهر، 

1362، ص 266(
بنابراين می توان در مورد مجازات زنای به عنف چنين اظهار كرد كه: 

- حد زنای به عنف، قتل زناكار است؛ خواه محصن باشد يا غير محصن. )صاحب جواهر، 
1362، ص 315 و مکارم شيرازی، 1371، ص 208(

- زنای به عنف موجب ثبوت مهر المثل بر زانی است؛ خواه زن باكره باشد يا غير باكره و در 
صورتي كه باكره باشد به نظر عده اي از فقهاء بايد عالوه بر مهرالمثل ارش البه كارت را نيز بپردازد.

)حلی، 1411 ق، ص 436(
- در زنای به عنف، اگر زن در مقام دفاع از خود مرد را به قتل برساند، ديه ای بر عهده او نيست.

)صاحب جواهر، 1362، ص87(
- به تصريح برخی، چنانچه عنف از ناحيه زن باشد و او با توسل به خشونت و تهديد، مرد را 

وادار به زنا كند، حکم زنای به عنف بر زن جاری نمی شود.)مکارم شيرازی،1371، ص 351(
- گاه زن پس از تجاوز به قتل می رسد كه در اين صورت مجازات متجاوز قاتل، قتل حدی است. 
در اين رابطه اكثريت قريب به اتفاق فقهاي اماميه به آن تصريح نموده اند.)امام خمينی، 1382، ص 

417 و محقق حلی، 1374، ص 15(
- برخي نيز در رابطه با تجاوز به عنف به كودكان، معتقدند كه كودک و به ويژه غيرمميز، اراده و 
اختيار و قوه تميز را ندارد تا رضايت او معتبر باشد و زنا با او در هر صورت زناي به عنف و اكراه 

و مشمول حد قتل است.)حسينی شيرازی، 1409 ه. ق، ص 149(
- در رابطه با زنا با شخصی كه در حالت مستی يا بيهوشی و... است آيت اهلل مکارم شيرازی 
عقيده دارند كه عبارت »غصب فرج« تسلط بر زن بدون رضايت وي معنا شده است. از اين رو در 
موارد خواب يا بيهوشي نيز غصب فرج صدق مي كند. اما ايشان با بيان اين كه احتمال دارد غصب 
در روايات مذكور، انصراف به موارد قهر و غلبه داشته باشد، با توجه به لزوم احتياط در دماء قائل 

به اين نظر است كه حکم قتل صرفاً در موارد قهر و غلبه و كراهت جاري است.
در اين خصوص استفتايي از مراجع معظم تقليد به اين شرح به عمل آمده است: 

پرسش: 
زنا با شخصي كه در حال مستي يا خواب آلودگي يا بيهوشي است يا معتقد به حليت است، آيا 
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موجب قتل زاني مي باشد؟
پاسخ: 

آيت اهلل بهجت: بايد عرفاً صدق اكراه بر زنا كند و در هر مورد كه چنين صدقي مشکوک باشد، 
حد قتل ثابت نيست.

آيت اهلل صافي: زنا با زن بيهوش يا مست يا خواب آلود از موارد قتل به شمشير نيست... مجرد 
عدم رضايت قلبي محقق اكراه نيست؛ چون ممکن است در عين اين كه رضايت قلبي ندارد، جهات 

ديگري باعث شود كه به زنا اقدام كند.
آيت اهلل مکارم  شيرازي: ... اگر بدون رضايت زن باشد، حد آن اعدام است؛ خواه در حال خواب 

باشد يا مستي يا غير آن.
آيت اهلل موسوي  اردبيلي: زنا به عنف نيست؛ مگر اين كه زن راضي به زنا نشود و مرد با اجبار و 

اكراه او را براي زنا مست يا بيهوش كند و سپس با او زنا نمايد.
آيت اهلل نوري  همداني: در صورتي كه امتناع زن احراز نگردد، موجب قتل نيست. 

نتيجه آنکه منظور از عدم رضايت، صرفا عدم تمايل نمی باشد و هر نزديکی جنسی ناخواسته 
را نمی توان به زنای به عنف تعبير كرد؛ لذا زن با ادعای تهديد به اخراج يا قطع رابطه ی عاطفی 

نمی تواند مدعی عدم رضايت گردد و علی رغم بی ميلی او، نوعی رضايت محسوب می شود.

2-2(	ورود	به	عنف
از نظر فقهی، حريم خصوصی با عنوان »الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم« تعبير شده و براين 
اساس نيز حريم خصوصی با مالکيت خصوصی مترادف شده است. بنابراين هر كس كه مالک 
غيرمنقولی باشد، عالوه بر اين كه می تواند در مال شخصی خود هرگونه دخل و تصرفی كند، 
می تواند مانع از تجاوز و ورود ديگران به هر شکل به مال خود گردد. امام خمينی )ره( درباره اين 
موضوع در قالب فرمان 8 ماده ای خطاب به قوه قضاييه و ديگر مسئوالن نظام در آذر 61 فرموده اند: 
هيچ كس حق ندارد به خانه، مغازه و محل كار كسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسی را 
جلب كند، يا به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا برای كشف گناه و جرم هر چند 
گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراری 

كه از غير به او رسيده ولو برای يک نفر فاش كند. تمام اينها جرم و گناه است.
 در اين راستا در سوره نور آيه 27 چنين آمده است: »اي كساني كه ايمان آورده ايد در خانه هايي 
غير از خانه خود وارد نشويد تا اجازه بگيريد...« هم چنين آيات 28 و 29 همين سوره نيز به اين 

موضوع اشاره دارند.
در روايات اسالمی نيز نمونه های فراوانی را می توان يافت كه بيانگر اين است كه اسالم برای 
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منزل افراد حرمت خاصی قائل است و به قدری اين مساله اهميت دارد كه پيامبر اسالم)ص( برای 
كسی كه از ديوار يا پشت بام خانه كسی بدون رضايت او سرک بکشد و نگاه كند مجازات سنگينی 

قرار داده است؛ كه در اين راستا ما به سه روايت اشاره می كنيم: 
1- قال رسول ا...)ص(: يبغض ا... تبارک و تعالی رجاًلــ او ان ا... عز وجل يبغض الرجل يدخل 
عليه فی بيته فال يقاتل. يعنی خداوند كسی را كه متجاوزی وارد خانه اش شود و با او نجنگد دشمن 
می دارد. اين حديث شريف به كسانی كه حريم خصوصی آنها مورد تعرض قرار می گيرد دستور 

قتال )نبرد و مبارزه( داده است و اين ممنوعيت نقض حريم خصوصی را می رساند.
2- قال االمام علی)ع(: والتؤتی البيوت اال من ابوابها فمن اتاها من غير ابوابها سمی سارقا. اين 

روايت نيز صراحتاً ناقضين حريم خصوصی ديگران را سارق و دزد می داند.
3- قال االمام صادق)ع(: من دخل دار غير هدر دمه و اليجب عليه شیء. يعنی هر كس به منزل 
ديگری »به زور يا بدون اجازه« وارد شود خونش هدر است و چيزی به صاحب خانه واجب نيست. 

)حر عاملی، 1364، ص 568(
بايد توجه داشت كه همين حق مربوط به حريم خصوصی اشخاص ممکن است در موارد 
استثناء محدود گردد. به عنوان مثال در موردی كه مجرمی گريخته و به خانه ای پناه برده است يا 
منزل شخصی محل فساد و توطئه عليه اسالم و يا امنيت ملی يا اجتماعی قرار داده شده باشد؛ 
حکومت اسالمی و يا هر حکومت ديگری طبق اختياری كه دارد می تواند بدون رضايت مالک وارد 

آن مکان گرديده و مجرم يا مجرمين را تحت تعقيب و مجازات قرار دهد.
در همين راستا، از آيت اهلل مکارم شيرازی سوال گرديده است كه؛ اگر كسی بدون اذن و رضايت 
پدر، يا مادر، يا برادر، يا فرزند ذكور، يا پدر زن، يا مادر زن، يا شوهر دختر، يا شوهر خواهر خود، 
وارد خانه آنها شود، آيا كيفر او همان مجازات ورود به عنف است، كه برای ديگران مقّرر گرديده 

يا تفاوت دارد؟ 
ايشان در جواب، فرموده اند: فرقی نمی كند.3

2-3(	آدم	ربايی	به	عنف
جرم آدم ربايی، جرمی است كه از گذشته های دور وجود داشته و قانون گذار اسالم نيز در مورد آن 
سکوت نکرده و احکامی را در مورد ربودن انسان بيان كرده است. احکام اين جرم در باب های 
افساد  و  تعزيرات  عام  عناوين  تحت  را  آن  كوشيده اند  هم  عده ای  و  آمده  فقهی  كتب  مختلف 
فی االرض قرار دهند. خداوند در قرآن، انسان را بسيار تکريم كرده است چنان كه در آيه 70 سوره 
اسراء می فرمايد: »ولقد كّرمنا بنی آدم و حملناهم فی البّر والبحر و رزقناهم من الطيبات و فّضلناهم 
3. http: //portal.anhar.ir/contentview.php?export=print&ID=16446
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علی كثير ممن خلقنا تفضيال« يعنی »ما فرزندان آدم را بسيار گرامی داشتيم و آنها را به َمركب دريا 
و خشکی سوار كرديم و از هر غذای پاكيزه روزی داديم و ايشان را بر بسياری از مخلوقات خود 
برتری و فضيلت بخشيديم.« آزادی انسان در روايات ائمه معصومين عليهم السالم جزء خلقت و 
سرشت انسان دانسته شده است كه انسان بدون آن معنا ندارد. در رابطه با تعريف آدم ربايی می توان 
چنين گفت كه: انتقال يک يا چند شخص از مکانی به مکان ديگر برخالف اراده آنان را كه ممکن 

است از راه خدعه يا فريفتن يا با زور و عنف انجام گيرد.
تمامی فقهای شيعه و سنی اتفاق نظر دارند كه شرط تحقق سرقت آن است كه موضوع سرقت، 
مال باشد. بنابراين سرقت انسان امکان ندارد و در نتيجه نمی توان مجازات سرقت را در مورد آن 
اجرا كرد و از اين جهت تفاوتی نمی كند كه مجنی عليه كودک باشد يا بالغ باشد؛ اما اگر عبد بالغ 
باشد، در مورد آن اختالف نظر وجود دارد. هم چنين در مورد ديوانه اختالف نظر وجود دارد: »اگر 
كسی عبد نابالغ يا مجنون را بدزدد، دستش قطع می شود؛ زيرا عبد نابالغ و مجنون، مال محسوب 
می شوند و امکان سرقت آنها وجود دارد. اما اگر كبير و عاقل باشند، دست رباينده قطع نمی شود؛ 
زيرا سرقت آنان امکان ندارد و اگر كسی با زور ايشان را بربايد، سرقت محسوب نمی شود؛ بلکه 
غصب است، مگر اين كه مجنی عليه خواب باشد كه در اين صورت دست سارق قطع می گردد؛ 

زيرا سرقت چنين شخصی امکان دارد.« )ابن قدامة، بی تا، ص 634(
بسياری از فقها به دليلی كه در باال گفته شد، تحقق عنوان سرقت را در مورد آدم ربايی ممکن 
اين  برای  را  عاملی، ص 514( مجازات سرقت  روايات شرعی، )حر  به  استناد  با  اما  نمی دانند؛ 
جرم هم برقرار كرده اند و در توجيه آن به نظريه افساد فی االرض، استناد می جويند. عنوان »افساد 
فی االرض« يک عنوان عامی است كه اطالق آن شامل هر فساد، گناه و جرمی می شود؛ اما با توجه به 
اين كه برخی از اين گناهان عنوان مجرمانه خاصی دارند، بايد آن را منصرف به گناهانی دانست كه 
عنوان خاص ندارند و آدم ربايی هم يکی از آنهاست؛ اما در مورد اين كه مجازات افساد فی االرض 
همان مجازات محاربه است، يا مجازات ديگری دارد، اختالف نظر وجود دارد. )مرعشی، 1376، 
ص 43( حق آن است كه نمی توان هر عمل ناشايست و گناهی را كه عنوان خاص مجرمانه ای ندارد، 
تحت شمول عنوان )افساد فی االرض( قرار داد و برای آن مجازات محاربه و افساد فی االرض را 
برقرار ساخت و نيازی هم به اين كار نيست؛ زيرا فقها به صورت خاص، مصاديق افساد فی االرض 
را مشخص كرده اند و عنوان آدم ربايی يکی از همين مصاديق است. شيخ طوسی در كتاب النهايه 
می فرمايد: هر كسی انسان آزادی را بربايد و بفروشد بايد دست اش قطع شود زيرا چنين شخصی 
تعزيری  جرايم  فقهی جزء  نظر  از  جرايم  تقسيم بندی  در  آدم ربايی  پس  است  فی االرض  مفسد 
می باشد زيرا جرايم حدی محصور بوده و آدم ربايی جزء موارد احصاء شده نيست بنابراين احکام 

عمومی جرم آدم ربايی همان احکام عمومی بقيه جرايم است.
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 عالمه حلی ميان حالت فروش شخص ربوده شده و عدم آن فرق می گذارد و صرف ربودن 
را فقط مستوجب تعزير می داند: »شرط موضوع سرقت، آن است كه مال باشد بنابراين اگر كسی، 
انسان صغير آزاد را بربايد و بفروشد، دستش از باب حد سرقت قطع نمی شود، بلکه از باب افساد 
فی االرض قطع می شود و اگر مجنی عليه را نفروشد، فقط تأديب و تعزير می شود و اگر اموالی با 
او باشد كه به حد نصاب برسد، دست سارق قطع نمی شود؛ زيرا در تصرف مجنی عليه می باشد. 
اگر مجنی عليه شخص بالغی باشد كه بر سر مال خود خوابيده است و به همراه مالش ربوده شود، 
دست سارق قطع می شود و شخص مست و بی هوش و ديوانه نيز همين حکم را دارد.« هم چنين 
بيشتر فقها مجازات آدم ربايی را در اينجا مانند سرقت دانسته و حکم به قطع دست كرده اند و حتی 
صاحب جواهر، هر مجازات ديگری را اجتهاد در مقابل نص می داند. )نجفی، 1367، ص 511( 
اما توجيهی كه برای آن شده است، )مبنی بر اين كه، قطع دست سارق به خاطر محافظت از اموال 
مردم است و محافظت از جسم انسان به طريق اولی مستوجب قطع دست است( توجيه محکمی 
نيست؛ زيرا نمی توان اين دو را با يکديگر مقايسه نمود و به همين دليل شهيد ثانی)ره( حکم به 
قطع دست آدم ربا را تقبيح نموده و قائل شده است، اگر هم آدم ربا را مفسد فی االرض بدانيم، الزم 
است همان مجازات افساد فی االرض و محاربه را كه در قرآن بيان شده است مورد حکم قرار دهيم. 
ايشان می فرمايد: »حکم به قطع دست آدم ربا مشکل است؛ زيرا آدم ربا اگر مفسد باشد، الزم است 
كه حاكم، مخير باشد ميان كشتن و قطع دست و پا و اجرای بقيه احکام افساد فی االرض، نه اين كه 
تنها مجازات قطع دست را اجرا كند. هم چنين توجيهی كه در اين زمينه شده است مناسب نيست؛ 
زيرا گفته شده است كه وجوب قطع دست سارق به خاطر حراست از مال است و حراست جان 
مهمتر از حراست مال می باشد، پس وجوب قطع دست آدم ربا اولی است، در حالی كه حکم به 
قطع دست فقط برای ربودن مال با شرايط خاصی است و نمی توان آن را در مورد ربودن انسان هم 

بيان كرد و فلسفه قطع دست سارق، تنها حراست از مال نمی باشد.
بر اساس اتفاق نظر فقهای شيعه و سنی، شرط تحقق سرقت آن است كه موضوع سرقت، مال 
باشد و انسان آزاد مال نبوده و ربودن او سرقت محسوب نمی شود. در نتيجه نمی توان مجازات 
سرقت را در اين مورد اجرا كرد و از اين جهت تفاوتی نمی كند كه فرد ربوده شده بالغ يا نابالغ باشد؛ 
اما اگر فرد ربوده شده عبد نابالغ يا ديوانه باشد، در اين زمينه بين فقها اختالف نظر وجود دارد. لذا 
اگر كسی عبد نابالغ يا مجنون را بدزدد، دستش قطع می شود؛ زيرا عبد نابالغ و مجنون مال محسوب 
می شوند و امکان سرقت آن ها وجود دارد؛ اما اگر كبير و عاقل باشد، دست رباينده قطع نمی شود؛ 
زيرا سرقت آن ها امکان ندارد و اگر كسی با زور ايشان را بربايد، سرقت محسوب نمی گردد، بلکه 
غصب است؛ مگر اين كه مجنی عليه خواب باشد كه در اين صورت دست سارق قطع می شود؛ زيرا 

سرقت چنين شخصی امکان دارد.)ابن قدامه، بی تا، ص 34(
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نظريه فوق مويد آن است كه مالک اجرای حد سرقت، تحقق عنوان سرقت است و اين عنوان 
در مواردی صدق می كند كه آنچه ربوده می شود، مال باشد. بنابراين نبايد ميان صورت های مختلف 
تفاوت گذاشت؛ زيرا انسان چه خواب باشد و چه بيدار، چه نابالغ باشد و چه بالغ، نام انسان بر 
او صدق می كند و از اين رو، اين تفکيک قابل انتقاد است. اما در مورد شخص ديوانه شايد بتوان 
تأمل كرد، چراكه هدف ممنوعيت جرم آدم ربايی، تضمين آزادی تن اوست و شخص ديوانه از اين 
نظر مانند محکوم عاقل مورد حمايت قانون نيست. لکن ربودن شخص ديوانه نبايد مجازات ربودن 

شخص عاقل را داشته باشد.)زراعت، 1385، ص 351(
كثيری از فقها به دليل فوق الذكر، تحقق عنوان سرقت را در مورد آدم ربايی ممکن نمی دانند؛ اما 
با استناد به روايات، مجازات سرقت را برای اين جرم هم برقرار كرده اند و در توجيه آن به نظريه ی 
افساد فی االرض استناد می كنند.)مرعشی، 1376، ص 44(؛ البته نمی توان هر عمل ناشايست را كه 
عنوان خاص مجرمانه ای را دارا نيست، تحت شمول عنوان افساد فی االرض قرار داد و برای آن 
مجازات محاربه و افساد فی ااالرض در نظر گرفت؛ چراكه فقها در موارد معين، مصاديق افساد 
فی االرض را مشخص كرده اند و عنوان آدم ربايی يکی از همين مصاديق است.)شيخ طوسی، 1413، 

ص 122(
حضرت امام)ره( در پاسخ به اين سوال كه آيا دست آدم ربا به دليل فساد قطع می شود، می فرمايند: 
قول ضعيفی گفته است؛ بله و بر آن روايتی داللت دارد، اما احتياط در عدم اجرای قطع و تعزير آدم 
ربا بر اساس نظر حاكم است. ايشان در تحرير الوسيله نظر بر اين دارند كه: عدم قطع دست آدم ربا 
به واسطه ی اين است كه موضوع سرقت كه رسيدن ارزش مال مسروق به ميزان نصاب باشد، در 
آدم ربايی وجود ندارد و الزمه ی تحقق سرقت ارزش مالی داشتن مسروق در لغت و عرف است. 
ممکن است گفته شود كه دليل اجرای حد قطع برای حراست مال است و حراست نفس اولی بر آن 

می باشد؛ كه بطالن اين استدالل واضح است و موافق مذهب ما نيست.)خمينی، 1385، ص 127(
برای بسياری از كارهای ناپسند و حرام، قانون گذار اسالم مجازات تعيين نکرده است؛ بلکه 
تعداد محدودی از آن ها را مانند قتل، سرقت، شرب خمر، محاربه، قذف، زنا، لواط، مساحقه، قوادی 
و... مورد حکم قرار داده و مجازات بقيه را به صورت كلی به عهده حاكم گذاشته است، تا به 
تشخيص خود برای آن ها مجازات مناسب تعيين كند، مانند: از بين بردن به كارت، نبش قبر، نزديکی 
با حيوانات، شهادت دروغ و.... اما در مورد ساير كارهای حرام، فقها يک قاعده كلی بيان كرده اند كه 
مقرر می دارد: »هر كس عالماً و عامداً كار حرامی انجام دهد يا واجبی را ترک كند، حاكم به مقداری 
كه مصلحت بداند او را تعزير می كند.« )موسوی خويی: 1422، ص407( بنابراين حکم آدم ربايی هم 
مشمول اين قاعده عمومی می باشد و حاكم می تواند بر حسب مصلحت جامعه، مجازات تعزيری 
مناسبی را برای آدم ربايی برقرار كند، چنان كه بسياری از فقها به همين صورت فتوا داده اند. )نجفی، 
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1367، ص 511(
به كار  به صورت گسترده  انسان  برای ربودن قهری   هم چنين عنوانی كه در كتابهای فقهی 
می رود، عنوان )غصب( است؛ اما بحث هايی كه در اين زمينه شده، بيشتر در مورد مسؤوليت مدنی 
غاصب، نسبت به اجرت منافع شخص مغصوب يا تلف وی يا صدمات وارده بر وی می باشد، كه 

از موضوع بحث ما خارج است.

2-4(	سرقت	به	عنف
 واژه سرقت در كتابهای لغت به معنای گرفتن شی ء در پنهان است و در معنای آن  مفهوم خفا و 
پنهان اخذ شده است. از اين رو به طور كلی يکی از معانی آن پوشيده  و مخفی شدن است و»سرق « 
يعنی  استراق سمع  ه. ق، ص147(؛ هم چنان كه  است.)فيروزآبادی، 1407  آمده  معنای »خفی «  به 

مخفيانه گوش دادن.)ابن منظور، 1363، ص232(
 در اين رابطه نيز در قرآن كريم، آيه ی 18 سوره حجر چنين آمده است: »اال من استرق السمع 
فاتبعه شهاب مبين«. يعنی مگر هر شيطاني كه براي استراق سمع به آسمان نزديک شد، در اين 

صورت تير شهاب شعلؤ آسماني او را تعقيب كرد. 
ابن منظور در تعريف سارق چنين می گويد: السارق عندالعرب من جاء مستترا الی حرز فاخذ 
منه ما ليس له. سارق نزد عرب، كسی است كه به طور پنهانی به سوی حرز می آيد و چيزی را كه 

ازخودش نيست بر می دارد.)ابن منظور، 1363، ص233(
با توجه به مطالب فوق به دست می آيد كه سرقت از ديدگاه اهل  لغت، دارای سه ركن و يا به 
عبارتی چهار ركن است: 1- برداشتن شی ء 2- از آن ديگری بودن 3- پنهانی بودن 4- منقول بودن؛ 
كه ركن منقول بودن، مالزم با مفهوم برداشتن است زيرا شئ غيرمنقول قابل  برداشتن نيست، لذا ذكر 

مستقل آن ضرورتی ندارد.
 منطقاً چنانچه يکی از اركان ياد شده مفقود شود، مفهوم مسرقت تحقق پيدا نمی كند. لذا اگر مال 
منقول نباشد و يا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانی نباشد و يا اگر پنهانی بود، از ديگری نباشد، عمل 
انجام شده سرقت نخواهد بود. همان گونه كه مالحظه گرديد در مفهوم لغوی سرقت قيودیاخذ 
شده است، از جمله پنهانی بودن؛ و گفته شد چنانچه يکی از قيود آن مثال پنهانی بودن وجود نداشته 
باشد، عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان ديگری از آن نام برده می شود كه  در 

كتاب های لغت و نوشته های فقهی به آن اشاره شده است؛ بدين شرح كه: 
 چنانچه مال پنهانی ربوده نشود، صورت های گوناگونی دارد؛ كه از آن جـمله می توان استالب 
را نام برد. استالب از ريشــه سلب و به معنای گرفتن شی ء با قهر و غلبه است. طريحی مستلب 
را اين گونه تعــريف می كند: والمستلب هو الذی ياخذه جهرا و يهرب؛ مستلب كسی است كه 
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به طور آشکار مال را می گيرد و فرار می كند.)طريحی، 1381، ص243(؛ به عنوان مثال كسی كه 
دسته اسکناس را با زور از چنگ صاحبش خارج كرده و فرارمی كنند، طبق اين تفسير مستلب ناميده 
می شود. مرحوم مقدس اردبيلی)ره( در اين باره می گويد: والمستلب قيل: هو الذی يسلب المال من 

القدام؛ مستلب كسی است كه مال را از پيش رو می ربايد.)مقدس اردبيلی، 1416ق، ص 212(
 هم چنين مرحوم صاحب جواهر نيز می فرمايد: منظور از استالب، نهب مال و فرار كردن است.

)صاحب جواهر، 1981، 
ص 596(؛ در برخی نوشته های فقهی اهل سنت به جای استالب از واژه	»نهب « استفاده شده و 
چنين ذكر كرده اند: المنتهب، هو الذی ياخذ المال جهره بمرای الناس منتهب، كسی است كه در پيش 

روی مردم و به طور آشکار مال را اخذ می كند.
دراستالب، مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته می شود، اگر چه وی غافل از حفظ آن  نيست 
و تمـــهيدات الزم را برای حفظ آن انديشيده است و بر اين اساس است كه استالب  به نهب مال 
تفسير شده .)صاحب جواهر، 1981، ص 596(؛ نهب در لغت  به معنای قهر و غلبه است. لکن كسی 
كه غافل از حفظ مال خودش نيست، به قهر و غلبه می توان مال را از وی سلب نمود. مجازات 
مستلب از نظر حکم كلی  شرعی، تعزير است، ولی چون تعيين مجازات )تعزير( به عهده حاكم 
شرع يا قانون گذار است، می توان با توجه به مصالح جامعه و تحليل حقوقی، كسی كه با قهر و غلبه 
)استالب( مال را اخذ می كند، مشمول مجازات شديدتری نسبت به كسی كه مال را بدون  قهر و 

غلبه اخذ كرده است، دانست.

نتيجه	گيری
آن چه كه به نظر می رسد اين است كه، مفهوم عنف در كتب فقهی به طور مستقل مورد توجه قرار 
نگرفته؛ بلکه در كنار برخی جرايم، مانند تجاوز به عنف يا ورود به عنف و... به آن پرداخته شده و 
با توجه به نوع جرم ارتکابی واژه ی عنف معنی گرديده است. به طوری كه واژه ی عنف در جرايمی 
مانند تجاوز به عنف يا آدم ربايی، به معنای زور و خشونت و اجبار و... به كار رفته؛ زيرا رضايت 
شخص، موجب عدم تحقق اين گونه جرايم می گردد؛ ولی در جرمی ديگر مانند ورود به عنف، با 
توجه به آيات قرآن كريم، روايات و نظريات علما، واژه ی عنف معنای وسيع تری يافته و ورود به 
منزل يا مکان متعلق به ديگری حتی در صورت نبود ساكنين عنف به حساب آمده است؛ بنابراين 
هميشه الزم نيست كه ورود حتما با اعمال زور و تهديد باشد؛ بلکه به كار بردن عنف بدون حضور 
صاحب خانه نيز ممکن است، زيرا عنف در اين جا اعم است از اين كه نسبت به انسان باشد يا 
نسبت به اشياء؛ پس اگر صاحب خانه در منزل باشد، صرف به كار بردن زور و تهديد و وارد شدن 
بر خالف ميل و عليرغم اعتراض و ممانعت او كه در مقابل زور چاره اي جز تسليم ندارد، عنف 
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محسوب مي گردد و اگر صاحب خانه در منزل نباشد، عنف به صورت به كار بردن زور نسبت به 
اشياء، به منظور بر طرف ساختن مانع ورود تحقق پيدا مي كند، از قبيل شکستن درب، يا بوته يا 

پرچين، يا شکستن قفل درب منزل يا پريدن از روي ديوار و... 
در نهايت شايد بتوان چنين اظهار كرد؛ زمانی واژه ی عنف به معنای زور، خشونت و اجبار و... 
به كار می رود كه قربانی جرم چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی مورد تهديد قرار گرفته باشد 
و علی رغم ميل باطنی خود تن به خواسته ی مرتکب جرم بدهد، حتی اگر جرم واقع شده ورود 
به عنف باشد؛ چرا كه همان طوری كه قبال بيان گرديد، رضايت شخص مانع تحقق اين گونه جرايم 
است؛ اما زمانی كه عمل مجرمانه نسبت به اموال متعلق به ديگری بدون اطالع و حضور صاحب آن 
صورت می گيرد، به خاطر همايت از بزه ديده، معنای واژه ی عنف گسترش يافته و در جرمی مانند 
ورود به عنف، صرف ورود غير مجاز، جرم تلقی گرديده و قابل مجازات است. بنابراين از مفهوم 
واژه ی عنف می توان تعابير متفاوتی متناسب با نوع جرم واقع شده و شرايط و اوضاع و احوال آن 

داشت.

فهرست:	
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قرآن	كريم	
1- آمدی، عبد الواحد بن محمد، شرح محقق بارع جمال الدين محمد خوانساری بر ُغرر الحَکم و ُدَرر الَکلم، تهران، انتشارات 

دانشگاه تهران، جلد چهارم، 1366؛
2- ابن قدامه، عبداهلل بن احمد، الکافی فی فقه ابن حنبل، گردآوری شده در الموسوعات الفقيه توسط علی اصغر مرواريد، دار التراث، 

بيروت،بی تا؛
3- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان االعرب، بيروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزيع- دار صادر، جلد 9، 1363؛
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محمد	رسولی	-كارشناس	ارشد	حقوق	خصوصی	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	گيالن(

محمد	علی	نژادی	گورابجواری-	كارشناس	ارشد	حقوق	خصوصی	و	كارآموز	وكالت	)كانون	گيالن(	

تأملی بر امکان ابطال سند مالکيت در محاكم دادگستری

1-	مقدمه:	
تنظيم روابط اجتماعی در ميان افراد 
قانون گذار  وظايف  اهّم  از  جامعه 
مطلب  اهميت  می گردد.  محسوب 
به  كريم  قرآن  كه  است  بدانجا  تا 
هرچند  معامالت،  نمودن  مکتوب 
موضوع آن ناچيز وكم ارزش باشد 
تاكيد  باشد،  نفعی  آن  در  كه  واين 
كرده)سورة بقره، آية 282(، كه اين 
اسنادوهم چنين  وجود  اهميت  امر 
طرفی  از  می رساند.  را  آنها  تنظيم 
معامالت،  كردن  مکتوب  با  ديگر، 
وامنيت  مشخص  مردم،  حقوق 
جامعه  در  واجتماعی  اقتصادی 
و  پايداری  برای  شد.  برقرارخواهد 
جامعه،  افراد  ميان  روابط  در  ثبات 
شده،همواره  تنظيم  رسمی  اسناد 
معتبر و اصل نيز بر اعتبار آنهاست. 
در صورت عدم ثبات و متزلزل بودن 
اجتماعی  نظم  و  تعادل  اسناد،  اين 
و  برهم می ريزد  اقتصادی جامعه  و 
خسران و زيان های آن جبران ناپذير 

خواهد بود. 
مباحث  خصوصی،  حقوق  در 
راجع به حقوق اموال و مالکيت و به 
ويژه اموال غيرمنقول اعم از عرصه 

جايگاهی  ثبتی  مباحث  در  اعيان  و 
هر  در  دارند. هر حکومتی،  اساسی 
تقنين  زمان  در  تاريخ،  از  مقطعی 
جامعة  افراد  روابط  تنظيم  برای 
خويش، رويه ها و مقرراتی را جهت 
بر  افراد  مالکيت  چگونگی شناخت 
برای  خويش  تصرف  تحت  اموال 
بين  تنازعات احتمالی  از  جلوگيری 
است.  ساخته  مدون  جامعه  افراد 
حقوق ثبت جزئی از حقوق داخلی 
است كه علی رغم وابستگی مفهومی 
در حيطة  به حقوق مدنی، منحصراً 
در  بلکه  نيست،  خصوصی  حقوق 
عمومی  حقوق  با  مختلف  ابعاد 
در  آن،  قواعد  و  كرده  پيدا  ارتباط 
و  دارد  آمرانه  جنبة  موارد،  اغلب 
اين  است.  مرتبط  عمومی  نظم  با 
گوناگون  ابعاد  و  تنوع  دارای  رشته 
كه  به طوری  است،  وسيع  گسترة  و 
در تمام شئون جامعه تأثير می گذارد. 
يعنی مربوط به نظم عمومی و امنيت 
با  تنگاتنگی  ارتباط  و  است  جامعه 
دولت  با  آنها  رابطه  و  مردم  حقوق 
دارد. بر اين اساس در مادة 22 قانون 
ملکی   كه   »همين   است:  آمده  ثبت 

مطابق  قانون  در دفتر امالک  به  ثبت  
رسيد دولت  فقط  كسی  را كه  ملک  
كه   يا كسی   و  ثبت  شده   او  اسم   به  
و  گرديده   منتقل   او  به   مزبور  ملک  
اين  انتقال  نيز در دفتر امالک  به  ثبت  
رسيده  يا اين  كه  ملک  مزبور از مالک  
رسمی  ارثاً به  او رسيده  باشد مالک  
خواهد شناخت«. در مادة 42 همان 
قانون نيز آمده است: »پس  از انقضای  
در  كه   اين   دعوای   اعتراض ،  مدت  
از  حقی   تضييع   ثبت   جريان   ضمن  
كسی  شده  پذيرفته  نخواهد شد، نه  به  
عنوان  قيمت  نه  به  هيچ  عنوان  ديگر، 
جزايی«.   خواه   باشد  حقوقی   خواه  
ثبت  قانون   70 مادة  در  هم چنين، 
می خوانيم: »سندی  كه  مطابق  قوانين  
به  ثبت  رسيده  رسمی  است  و تمام  
محتويات  و امضاهای  مندرجه  در آن  
معتبر خواهد بود مگر اين  كه  جعلی 
بودن  آن  سند ثابت  شود«. مواد 71 و 
72 قانون ثبت نيز دربارة اعتبار اسناد 
و امالک ثبت شده سخن می گويد؛ 
ثبت،  حقوق  هدف  مهم ترين  لذا 
اراده  و  مالکيت  به  بخشيدن  اعتبار 

افراد جامعه است.
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1. با توجه به قوانين موجود و نظر دكترين، ابطال سند مالکيت، به سه طريق انجام می گيرد؛ الف ابطال به حکم مراجع قضايی. ب 
ابطال به حکم قانون.ج ابطال به دستور اداره ثبت.

1.	مفهوم	ابطال	سند	مالكيت
تعريف  بررسی چند  ارائه و  به  نياز است  مالکيت  ابطال سند  از  به مفهوم درست  برای رسيدن 

بپردازيم؛
1	1.	مفهوم	سند

به معنای: »مدرک،  َسنََد كه در فرهنگ	های لغت  از ريشه فعل ماضی  سند، واژه	ای است عربی 
مستند، حجت، معتمد، آنچه كه بدان اعتماد كنند و نوشته	ای كه قابل استناد باشد« آمده است. در 
فرهنگ	های حقوقی نيز سند را »هر نوشتة مکتوبی كه در مقام اثبات مطلبی و يا دفاع بتوان به آن 
استناد كرد« آورده	اند)معين، 1371، ج2، ص 1929؛ عميد، 1381، ج2، ص 1235؛ دهخدا، 1325، 
ج 29، ص 657(. برخالف بسياری از مفاهيم كه تعريف آنها در نزد قانون گذار مسکوت مانده، واژة 
سند تعريف شده است. در منظر قانون گذار، عبارت است از: »هر نوشته	ای كه در مقام اثبات دعوی 
يا دفاع قابل استناد باشد«)مادة 1284 قانون مدنی(. در حقوق ثبت، قانون گذار از سند تعريفی ارائه 

نداده است، در حالی كه عمده كاربرد اين واژه در حقوق ثبت است. 
تعريفی را كه قانون گذار در مادة 1284 قانون مدنی ارائه داده است، همواره مورد توجه حقوق دانان 
از  برخی  نبوده	اند،  غافل  ياد شده  تعريف  از  هيچ گاه  آن،  مفهوم  و  بررسی سند  در  آنان  و  بوده 
حقوق دانان معنای اصطالحی سند را همان تعريفی می	دانند كه قانون گذار در مادة 1284 قانون مدنی 
از سند نموده است)امامی، 1391، ج 6، ص 83؛ لنگرودی، 1372، ج 4، ص 470؛ مدنی، 1386، 

اهميتی  و  آثار  تمامی  وجود  با 
سند  تنظيم  و  ملک  ثبت  برای  كه 
دارد،  وجود  آنها  اعتبار  و  مالکيت 
به  كه گاهی  است  داده  نشان  تجربه 
زمان  مقتضيات  و  ضروريات  علت 
از  برخی  ابطال  اجتماعی،  مصالح  و 
اسناد مالکيت به حکم قانون،ضروری 
علت  به  مواقعی  در  می نمايد. 
عمليات  حيطة  تنوع  و  گستردگی 
پذيرش و تقاضای ثبت ملک و طی 
مراحل آن اشتباهاتی صورت می پذيرد 
كه به همان نحو منجر به ثبت ملک 
و صدور سند مالکيت می شود. گاهی 

رعايت  بدون  مالکيت  سند  ثبت  نيز 
يا  و  می گردد  انجام  قانونی  مقررات 
برای يک ملک دو سند  در مواردی 
مالکيت متعارض صادر می شود و يا 
افراد سودجو با سوء استفاده از قوانين 
و مقررات، اسناد مالکيتی را جعل و 
به نفع خود به ثبت می رسانند. گاهی 
ديگر نيز اشخاص با سوء استفاده از 
قوانين، اراضی موات، اموال عمومی، 
انفال و موقوفات را به نام خود ثبت 
اين  از  مواردی  بسيار  چه  می كنند. 
نوع، كه با كمی دقت و تأمل بدانها 
قبيل  اين  از  مواردی  رسيد.  خواهيم 

كه فراوان رخ داده و می دهد، به دليل 
مصالح اجتماعی و آثاری كه به همراه 
برای  راهی  كه  می كند  ايجاب  دارد، 
به  مالکيت  سند  ابطال  يا  اصالح 
قانون،  يا مخالف  اشتباه  ثبت رسيده 
جهت  همين  به  باشد.  داشته  وجود 
اين ضرورت احساس گرديد كه در 
مواردی  بررسی  به  حاضر  پژوهش 
اين گونه كه در مراجع دادگستری، به 
لحاظ داشتن صالحيت عام رسيدگی 
به اين درخواست ها مطرح است)در 
صالح  مشابه  مراجع  ديگر  مقابل 

رسيدگی كننده(1 بپردازيم.
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ص 91؛ اسکافی، 1390، ص 119؛ رستمی، 1391، ص 63؛ آدابی، 1391، ص 203؛ حجاريان، 
1391، ص 10؛ حميتی واقف، 1387، ص61(. عده	ای ديگر نيز خود، سند را اين	گونه تعريف 
كرده	اند: »آنچه كه بر مبنای آن دعوا يا دفاع توان كرد، به شرط علم و عقل، سند است«)آقاصفری، 
1388، ص 114(، »منظور از سند، نوشته	ای است كه در خصوص موضوع مورد نظر، بتوان به آن 
استناد كرد«)تفکريان، 1392، ص 25(، اما برخی ديگر از حقوق دانان، سند را در سه معنای عام، 
خاص و اخص تعريف كرده	اند)كاتوزيان، 1387، ج 1، ص 275؛ پوربدخشان-درويش	زاده، 1390، 
ص 36؛ داكانی، 1388، ص 22؛ محسنی، 1391، ص 40؛ اصغرزاده بناب، 1391، ج 2، ص 60؛ 
بهرامی، 1391، ص 157(، اينان، واژة سند را در معنای عام همان معنای لغوی اين واژه، يعنی، هر 
تکيه	گاه و راهنمای مورد اعتمادی كه بتوان با آن اعتقاد ديگران را به درستی ادعايی جلب كرد، 
آورده	اند، هم چون زمانی كه گفته می	شود: »فالن سند تاريخی، دربارة رويدادی ارائه شده است« يا 
»فالن حديث، دارای سند معتبر است« و...، در اين تعريف، سند را شامل هر چيزی اعم از نوشته، 
نقل قول، اماره، اقرار و... نيز می	توان دانست. در تعريف واژة سند در معنای خاص آن، اين واژه 
را نوشته	ای می	دانند كه قابل استناد باشد و از آن جمله است: اعالم كتبی اشخاص يا تصديق	نامه و 
نظر كارشناس و صورت جلسة تحقيق محلی و متن قوانين و آئين	نامه	ها و...، اين مفهوم از سند را 
معادل معنای »دليل« نيز دانسته	اند)مدنی، 1386، ص 94(، اما در تعريف واژه سند در معنای اخّص 
و اصطالحی آن آورده	اند: سند، تنها نوشتة مکتوبی است، كه در مقام اثبات دعوا يا دفاع می	تواند 
راه وصول به واقعيت باشد)كاتوزيان، 1387، ج 1، ص 275(. اين تعريف از سند به همان معنايی 
از اين واژه اشاره دارد كه با توجه به بند 2 مادة 1258 قانون مدنی تحت عنوان »اسناد كتبی«، منطبق 
با تعريف آن در مادة 1284 همان قانون است. در واقع آنان در تعريف از واژه سند در معنای اخير، 
بر اين عقيده	اند كه قانون گذار با آوردن قيد »كتبی« در اين بند)بند 2 مادة 1258 قانون مدنی(، اشاره 
به معنای خاص سند داشته و آن را از مفهوم عام جدا كرده، چنان كه در قوانين جديدتر قيد كتبی 

بودن را برای سند تکرار نموده است.1

1	2.	سند	رسمی
مفهوم سند رسمی در قانون مدنی با آنچه كه در قانون ثبت از آن ياد می	شود، متفاوت است. در 
ذيل برای شناسايی بهتر مفهوم سند رسمی، تعاريف ياد شده از سوی قانون گذار مدنی و ثبتی و نيز 

ديدگاه	های متفاوت حقوق دانان در باب مفهوم سند رسمی مورد بررسی قرار گرفته است. 

1. مادة 2 قانون بيمه مصوب 1316 در لزوم تنظيم بيمه نامه و مادة 135 قانون دريايی مصوب 1343 به نقل از كاتوزيان، 1386، ج 
1،ص276، و برای ديدن نظر مخالف رجوع شود بهمدنی، 1386، ص91، زيرنويس شماره 1؛ هم چنين، حميتی واقف، 1387: ص62.
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1	2	1.	سند	رسمی	از	منظر	قانون	مدنی
لغوی)معين، 1371، ج2، ص 1929؛ دهخدا، 1325، ج 29، ص  از لحاظ  تعريف سند رسمی، 
657(، واژه شناسی حقوقی)لنگرودی، 1391، ج 1، ص 385؛ اسکافی، 1390، ص 119(، و دكترين 
حقوق)حياتی، 1390، ص 368؛ بهرامی، 1391، ص 77؛ ديانی، 1389، ص 167؛ امامی، 1391، 
ص 85؛ رستمی، 1391، ص 64؛ صاحبی، 1391، ص 35؛ ابهری سرخی، 1390، ص 21؛ شمس، 
1389، ج 3، ص 137؛ بهرامی، 1391، ص 159؛ گلدوزيان، 1386، ص 41(، با تعريف قانون گذار 
در مادة 1287 قانون مدنی، منطبق است. در ماده ياد شده در باب تعريف سند رسمی آمده است: 
»اسنادی كه در اداره	ی ثبت اسناد و امالک يا در دفاتر اسناد رسمی يا در نزد مأمورين رسمی در 
حدود صالحيت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظيم شده باشد رسمی است«. اما می	توان به نظر 
برخی از استادان و مؤلّفين حقوقی در باب سند رسمی و مفهوم »رسمی« اشاره داشت. در نوشتاری 
دربارة واژه رسمی و سند رسمی، اين گونه آمده است: »در لغت، رسم به معانی گوناگونی آمده، معنی 
نزديک به مورد، آئين، روش، قاعده، قانون، دستور، ترتيب است و وقتی »رسم«، شکل »رسمی« به 
خود می گيرد گويا »بودن« به معنی آن اضافه می	شود و معانی مثل پيشکار بودن، جزو عمال امير 
بودن، همراه قاعده و قانون بودن، منسوب و مربوط به عرف و سابقه بودن و آن وقت می	توان 
رسمی را در مقابل غير رسمی قرار داد كه معنی ناشناخته بودن را می	دهد. »رسماًَ« و »رسمی« يعنی 
برابر با عرف و رسم بودن و باالخره برچسب قدرت حاكميت و قانون داشتن است. به عبارت 
ديگر »رسمی« يعنی شناخته شده و متکی به قدرت عمومی. سند رسمی يعنی سندی كه ريشه	های 
محکمی دارد، يعنی مورد تأييد دولت است يعنی پشتيبان آن قدرت حاكم بر مملکت است«)مدنی، 
1392، ص 16(، البته اين گونه به نظر می	رسد كه تعريف ياد شده، جملگی نظر و عقيده شخصی از 
عنوان رسمی و سند رسمی باشد، چرا كه در بيان واژه شناسی مطالب ياد شده به منبع خاصی اشاره 
نشده است.2 در يکی ديگر از تأليفات حقوقی، سند رسمی اين گونه تعريف شده است: »سندی 
است كه نزد مأمور رسمی و صالح با رعايت مقررات قانونی تنظيم می	شود«)كاتوزيان، 1387، ج 

1، ص 291(.

1	2	2.	سند	رسمی	از	منظر	مقررات	ثبتی
تعريف سند رسمی در حقوق ثبت با تعريف آن در حقوق مدنی متفاوت است، برخی از نويسندگان 

2. قابل ذكر است كه استاد محترم در اثر ديگر خود، از سند رسمي چنين تعريفي نداشته و سند 
رسمي را آن تعريفي مي دانند كه قانون گذار در مادة 1287 قانون مدني ارائه داده است)مدني، 1386: 

ص98(.
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بر اين عقيده	اند كه تعريف ياد شده از سند رسمی در مادة 1287 قانون مدنی تعريفی سنتی از سند 
است كه اختصاص به ادلة اثبات دعوی دارد و سند رسمی يکی از انواع آن است، قانون ياد شده 
به هيچ وجه در مقام تعريف سند رسمی به معنای اصطالحی آن در حقوق ثبت نيست)فرامرزپور، 
1388، ص 91؛ پنجتنی،1385، ص 95(، در حقوق ثبت، سند رسمی، سندی است كه با رعايت 
قوانين در دفاتر اسناد رسمی تنظيم و ثبت شده باشد.3 بنابراين، سند رسمی از منظر قانون ثبت اخص 
از مفهوم چنين سندی در قانون مدنی است، و فقط اسنادی را كه طبق مقررات در دفاتر اسناد رسمی 
و ازدواج و طالق تنظيم می شود را شامل می گردد، رابطه آنها عموم خصوص مطلق است، بدين 
معنا كه »هر سندی كه از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی نيز قطعاً رسمی است، زيرا 
مشمول قسمت دوم مادة 1287 قانون مدنی می	باشد، اما هر سندی كه از نظر قانون مدنی رسمی 
است، لزوماً از نظر قانون ثبت رسمی نيست، زيرا ممکن است مشمول بخش	های اول و سوم مادة 
مزبور باشد، مانند: شناسنامه ای كه توسط مأمور ذی صالح و مطابق مقررات صادر گرديده است، 
چنين سندی، بنا بر تعريف قانون مدنی سند رسمی است، ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظيم 
نشده است، در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی	شود«)پورسليم بناب، 
1391، ص 145؛ بهرامی، 1391، ص 167؛ حجاريان، 1391، ص 11؛ اصغرزاده بناب، 1391، ص 
73؛ آدابی، 1391، ص 205؛ خداداد، 1388(. هم چنين تفاوت سند رسمی در قانون ثبت با سند 
رسمی در قانون مدنی تنها از جهت تعريف نيست، بلکه آثار آنها نيز متفاوت است)شهری، 1388، 
ص 140(، در واقع »سندی كه قانون ثبت به آن سند رسمی می	گويد بدون حکم دادگاه قابل اجراء 

3. اين مورد بدين صراحت در قوانين ثبتي مورد اشاره واقع نشده است، بلکه با مراجعه به قوانين ياد شده در مي يابيم كه ابتدآ 
مادة 70 اصالحي قانون ثبت بوده كه براي اولين بار حتي قبل از تعريف مادة 1287 قانون مدني در سال 1314 خورشيدي، از 
سند رسمي تعريفي بدين نحو ارائه داده است: »سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي 
مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينکه مجعوليت آن سند ثابت شود...«، همان گونه كه اشاره شده است، تعريف ياد شده از 
سند رسمي بسيار كلي و عام بوده، كه شامل كليه اسنادي مي شود كه بر طبق هر يک از قوانين جاري به ثبت رسيده باشند و 
اختصاص به نوع خاصي از اسناد ياد شده ندارد)داكاني، 1382، ص121(، اين مشکل با تصويب جلد سوم قانون مدني در سال 
1314 شمسي خورشيدي كه مؤّخر بر قانون ثبت سال 1312 بوده و تعريفي كه قانون گذار از سند رسمي در مادة 1287 قانون 
ياد شده داد تا حدودي به تعارضات و اختالفات موجود درباره سند ياد شده پايان داد. اما، »با تصويب قانون دفاتر اسناد رسمي 
در تاريخ 1354/4/25 با وجود مقررات ياد شده در قوانين ياد شده، در مادة 18 قانون اخير مقرر گرديده كه كليه اسناد در دفاتر 
اسناد رسمي، و در اوراق مخصوصي كه از طرف سازمان ثبت در اختيار دفترخانه قرار داده مي شود تنظيم و در يک دفتر كه دفتر 
سردفتر ناميده مي شود ثبت مي گردد. به عبارت ديگر تمامي اسناد رسمي بايستي در اوراق مخصوص و در دفاتر اسناد رسمي و 
در دفتر مخصوصي كه دفتر سردفتر ناميده مي شود به ثبت برسد در غير اين صورت سند تنظيمي سند رسمي نخواهد بود، بدين 
ترتيب از نظر قانون دفاتر اسناد رسمي كه در موارد اختالف وارد و حاكم بر قوانين مذكور مي باشد تنها اسنادي كه در دفاتر اسناد 
رسمي و در اوراق مخصوصي تنظيم و در دفتر سردفتر به ثبت مي رسند، سند رسمي محسوب مي شوند و ساير اسناد رسمي 
نيستند)پيشين: ص122(. با توجه به همين ديدگاه است كه برخي در تعريف سند رسمي آن را به دو مفهوم عام و خاص تقسيم 
كرده اند)بهرامي، 1391، ص163(، در واقع در تعريف سند رسمي در مفهوم عام آن مي توانيم آن را تعريف ارائه شده و مصاديق 
موسع آن در مادة 1287 قانون مدني بدانيم، و مفهوم خاص آن را منحصراً سند رسمي بدانيم كه از آن در قانون ثبت ياد شده است.
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است و اگر اختالف يا اشکال يا اشتباهی در تنظيم آن باشد حسب مورد در اداره كل امور اسناد 
سازمان ثبت يا در هيأت نظارت و شورای عالی ثبت قابليت رسيدگی دارد، در صورتی كه بسياری 
از اسناد رسمی مشمول تعريف قانون مدنی مانند شناسنامه، گواهينامة رانندگی و ساير اسناد رسمی 
كه توسط ساير مأمورين دولت تنظيم می	شوند قابل طرح در هيأت نظارت نبوده و يا الزم	االجراء 
نمی	باشد«)پورسليم بناب، 1391، ص 145(. بنابراين، می	توان بر اين عقيده بود كه سند رسمی از 
منظر دو مجموعه ياد شده در رسمی بودن مشترک	اند، اما دامنة يکی)مدنی( وسيع	تر از ديگری)ثبتی( 

است.

1	3.	مفهوم	سند	مالكيت
سند مالکيت، مفهومی ثبتی است. در فرهنگ	های حقوقی، سند مالکيت را سندی رسمی دانسته	اند 
كه »پس از طی تشريفات قانونی ثبت مال غيرمنقول، و نيز پس از ثبت آن در دفتر امالک محل وقوع 
ملک، به نام مالک صادر می	شود و دولت دارندة آن سند را مالک می	شناسد هر چند كه از تصرف او 
خارج شده و مادة 35 قانون مدنی پس از صدور سند مالکيت مجری نمی	باشد«)لنگرودی، 1391، 
ص 2204(. فرهنگ	های ثبتی نيز در مفهوم سند مالکيت آورده	اند: »دفتر پلمپ شده مخصوصی 
است كه ادارة ثبت محل وقوع ملک در خصوص عرصه و اعيان )مجتماًَ يا منفرداًَ( از روی ثبت دفتر 

امالک صادر می	كند«)اسکافی، 1390، ص 118(. 
در قانون ثبت از سند مالکيت تعريف مشخصی ارائه نشده است، اما حقوق دانان با توجه به 
مجموعه قوانين ثبتی و رويه موجود در تنظيم و صدور سند مالکيت، از اين سند رسمی تعريفی 
اداره ثبت مطابق ثبت دفتر امالک  ارائه داده	اند. »سند مالکيت عبارت است از سند رسمی كه 
تنظيم و به مالک يا قائم	مقام او تسليم می نمايد«)مدنی، 1386، ص 114(. و يا سند مالکيت از 
جمله »... اسناد رسمی و اوراق بهادار دولتی است كه با رعايت تشريفات قانونی و پس از خاتمه 
عمليات مقدماتی ثبت مال غيرمنقول و نهايتاً ثبت آن در دفتر مخصوصی)دفتر امالک( تحويل مالک 
شده و دولت )به معنی اعم كلمه( دارنده آن را مالک ملک می	شناسد اگرچه او در آن ملک تصرف 
مادی هم نداشته باشد«)اصغرزاده بناب، 1391، ص 109(. برخی سند مالکيت را سندی می	دانند 
»كه اداره ثبت مطابق ثبت دفتر امالک تهيه و به مالک يا قائم مقام او تسليم می	نمايد«)پورسليم بناب، 
1391، ص 413(، يا »سندی كه ادارة ثبت مطابق ثبت دفتر امالک تهيه و به مالک يا قائم مقام او 
تسليم می	نمايد«)شهری، 1388، ص 84(. باتوجه به اين تعاريف، سند مالکيت بايد بر طبق قانون 
و با رعايت مقرراتی كه برای تنظيم و صدور آن الزم است، صادر گردد. آنچه به اين اسناد اعتبار 
می	دهد و آنها را تضمين می	كند، قانون است. و اين مهم زمانی به سند داده می	شود كه سند بر اساس 
مقررات قانونی تنظم و صادر شده باشد. چنان كه در مادة 22 قانون ثبت اشاره شده است: »همين كه 
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ملکی مطابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسيد دولت فقط كسی را كه ملک به اسم او ثبت شده و 
يا كسی كه ملک مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر امالک به ثبت رسيده يا اينکه 

ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسيده باشد مالک خواهد شناخت...«.

1	4.	مفهوم	ابطال	سند	مالكيت
ابطال، مصدر باب افعال از ريشة »بََطَل«، در لغت در معانی »باطل كردن، لغو كردن، بيهوده كردن، 
الغاء كردن، عزل كردن، تباه كردن و...«)معين،  ناچيز كردن، نقض كردن، رد كردن، نسخ كردن، 
1371، ج 1، ص 126؛ دهخدا، 1325، ج 3، ص 270؛ عميد، 1381، ج 2، ص 73(، آمده است. 
در فرهنگ لغت	نامة حقوقی نيز ابطال عبارت است »از درجه اعتبار ساقط كردن، نابود كردن، از 
از  را عبارت  ابطال  انداختن«)لنگرودی، 1391، ص 74(. در اصطالح حقوقی، حقوق دانان،  كار 
»نابود كردن يک عمل حقوقی و يا يک واقعه حقوقی و هر چيزی كه دارای ارزش حقوقی باشد 
مانند ابطال عقد، ابطال ثبت، ابطال دادخواست، ابطال تمبر و...«)پيشين( تعريف كرده	اند. در حقوق 

موضوعه از اصطالح ابطال بيشتر در بحث انحالل عقود و قراردادها صحبت شده است.
»سندی  كه  مطابق  قوانين  به  ثبت  رسيده  رسمی  است  و تمام  محتويات  و امضاهای  مندرجه  در 
آن  معتبر خواهد بود مگر اين  كه  مجعوليت  آن  سند ثابت  شود...«)مادة 70 قانون ثبت(. هم چنين، به 
موجب قسمت اول مادة 22 قانون ثبت »همين  كه  ملکی  مطابق  قانون  در دفتر امالک  به  ثبت  رسيد 
دولت  فقط  كسی  را كه  ملک  به  اسم  او ثبت  شده  و يا كسی  كه  ملک  مزبور به  او منتقل  گرديده  و اين  
انتقال  نيز در دفتر امالک  به  ثبت  رسيده  يا اين  كه  ملک  مزبور از مالک  رسمی  ارثاً به  او رسيده  باشد 
مالک  خواهد شناخت ...«، سند مالکيت صادر شده، »... نسبت  به  طرفين  معامله  و قائم  مقام  قانونی 
 آنها و اشخاص  ثالث  دارای  اعتبار كامل  و رسميت  است«)مادة 72 قانون ثبت(. و حتی، قضات  
و مأمورين  دولتی  نمی	توانند  از اعتباردادن  نسبت به اسناد ياد شده  استنکاف  نمايند و در صورت 
در  ثبت(.اما،  قانون  مادة 73  از  می شوند)مستفاد  تعقيب   اداری   يا  انتظامی   در محکمه   استنکاف، 
مواردی تشريفات مقدماتی و قانونی برای تنظيم و صدور سند به درستی رعايت نشده است، قطعَاً 
در چنين مواردی نمی توانيم به ظاهر مادة 22 همان قانون اكتفاء كنيم و دارندة چنين سند مالکيتی را 
مالک واقعی و قانونی بدانيم و برای او مزايايی را كه قانون گذار در قانون پيش	بينی كرده است قائل 
باشيم. از اين رو قانون گذار برای حمايت از ذی نفعان چنين اسنادی، تحت شرايطی به آنها اجازه 

داده است كه دعوای ابطال مالکيت را اقامه نمايند.
دعوای ابطال سند رسمی، دعوايی است »كه خواسته آن، اعالم بی	اثر بودن يک يا چند سند 
رسمی معين می باشد كه سبب بی	اثر بودن يا بی	اثر شدن سند رسمی می	شود«)اصغرزاده بناب، 
از  حاكی  كه  رسمی  »سند  از:  است  عبارت  نيز،  مالکيت  سند  ابطال  دعوای   .)173 1391، ص 
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مالکيت كسی نسبت به غيرمنقول است در موارد خاص با رسيدگی دادگاه و صدور حکم، باطل 
می	گردد«)لنگرودی، 1391، ص 75(. علل و اسباب متعددی می	تواند موجب طرح دعوی ابطال سند 

مالکيت و در نتيجه ابطال چنين سندی شود.

2.	موجبات	ابطال	سند	مالكيت	به	حكم	دادگاه
 با دقت در قوانين و رويه موجود و حاكم بر محاكم، موارد ذيل از جمله مواردی است كه در آنها 
محاكم دادگستری صالحيت رسيدگی به دعوای ابطال سند مالکيت و در نهايت صدور حکم بر 

ابطال اين اسناد را دارند؛

2	1.صدوراسناد	مالكيت	برخالف	شرايط	آمره	قانونی
گاهی در تنظيم، صدور و ثبت اسناد مالکيت مقررات و شرايط قانونی الزم مورد پيش	بينی از سوی 
قانون گذار كه اصوالً جنبه آمرانه دارند به درستی رعايت نمی	شود. در قسمت نخست مادة 22 قانون 
ثبت چنين آمده است: »همين  كه  ملکی  مطابق  قانون  در دفتر امالک  به  ثبت  رسيد دولت  فقط  كسی  
را كه  ملک  به  اسم  او ثبت  شده  و يا كسی  كه  ملک  مزبور به  او منتقل  گرديده  و اين  انتقال  نيز در 
دفتر امالک  به  ثبت  رسيده  يا اين  كه  ملک  مزبور از مالک  رسمی  ارثاًَ به  او رسيده  باشد مالک  خواهد 
شناخت...« . در رأی وحدت رويه شمارة 1653 مورخ 1340/5/10 ديوان عالی كشور در خصوص 
ابطال اسناد مالکيت به خاطر عدم رعايت تشريفات قانونی در ثبت سند مالکيت، آمده است: »مادة 
22 قانون ثبت ناظر به ملکی است كه مطابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسيده باشد و هم چنين 
انتقالی كه موافق قانون انجام شده باشد و از موردی كه دعوی قانونی نبودن فروش ملک است، 
دعوی قابل استماع بوده زيرا قانوناً به بيعی كه صحيحاً واقع نشده است، آثاری از قبيل مالکيت 
خريدار نسبت به مبيع و تعلق ثمن به فروشنده مترتب نمی	باشد«)باختر، 1389، ص 50(. در حکم 
ديگری به شمارة 581 مورخ 1326/2/23 صادره از شعبة 1 ديوان عالی كشور آمده است: »مطابق 
مادة 22 قانون ثبت اسناد همين كه ملک به نام كسی در دفتر امالک ثبت شد، دولت آن كس را 
مالک می	شناسد و در صورت صدور دو سند در مورد يک ملک طبق مستنبط از مادة 22 آن قانون 
به سندی كه تاريخ ثبت آن در دفتر امالک مقدم است بايد ترتيب اثر داد زيرا به سند مؤّخر عنوان 
قانونی اطالق نمی	شود«)پيشين(. هم چنين، ابطال سند مالکيت به علت عدم رعايت شرايط قانونی 
مورد توجه قضات محاكم نيز بوده و در نشست	های قضايی كه صورت گرفته، نظريه اكثريت آنان 
بر ابطال سند مالکيت بوده است.4 بنابراين، می	توان بيان داشت كه مالکيت و سند مالکيتی پذيرفتنی 

4. به دو مورد از اين پرسش و پاسخ ها در اينجا اشاره مي شود: 
ب نشست قضايي دادگستري سيرجان، آبان 1380. الف نشست قضات دادگستري استان تهران مورخ 1379/8/12. 
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و دارای اعتبار قانونی است كه به درستی و به صورت صحيح و با رعايت تشريفات قانونی صادره 
شده باشد و در تنظيم و به ثبت رسانيدن اين اسناد افراد تمامی شرايط و اركان ماهوی صحت 

معامالت و شرايط شکلی كه قانون گذار برای صدور اين اسناد الزم است را رعايت كرده باشند.

2	2.صدور	اسناد	مالكيت	معارض
اگر نسبت به تمام يا قسمتی از ملکی، كه در دفتر امالک به ثبت رسيده است، دو بار سند مالکيت 
صادر شود، سند مالکيت اخير)مؤّخر( را »سند مالکيت معارض« گويند. به عبارت ديگر، زمانی كه 
همه يا قسمتی از يک ملک كه در سند مالکيت مؤخر قيد شده وجود خارجی ندارد و همان است كه 
در سند مالکيت مقدم الصدور قيدشده است را سند مالکيت معارض گويند. در چنين شرايطی، »سند 
مالکيت ثبت مقدم تا موقعی كه به موجب حکم نهايی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد 
شد و سند مالکيت ثبت مؤّخر تا زمانی كه حکم نهايی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد 
نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می شود«)بند 1 مادة 3 اليحه قانونی راجع به اشتباهات 

ثبتی و اسناد مالکيت معارض مصوب 1333/10/5 اصالحی 1351/10/18(.
تعارض در سند مالکيت دو گونه است: 

الف تعارض در عين يا اصل ملک كه بدان تعارض كلی نيز گويند. منظور از اين نوع تعارض، آن 
است كه ملکی به صورت قانونی در دفتر امالک به اسم كسی ثبت شده باشد ولی شخص ديگری 

نيز همان ملک را به موجب سند مالکيت ديگری به نام خود به ثبت برساند.
ب تعارض در حدود يا حقوق ارتفاقی است، كه بدان تعارض جزئی نيز گويند. منظور از اين 
نوع تعارض آن است كه در سند مالکيتی كه برای مالک آن به ثبت می	رسد، قيد می	گردد كه ملک 
او در مجاورت حق ارتفاقی كه در ملک مجاور او وجود دارد، قرار گرفته است، ليکن چنين حقی 
برای سند مالکيتی كه اين حقوق قيد شده كه در آنها وجود داشته يا در مجاورت آنها می	باشد لحاظ 
نشده است، و يا دو ملکی كه دارای سند می	باشند در اثر عدم دقت مأمورين در تعيين مساحت و 

تعيين دقيق متراژ حدود، هنگام انجام عمليات ثبتی، با هم تعارض پيدا می	كنند.
واحدهاي  ثبتي  مکلفند به  محض  اطالع  از صدور اسناد مالکيت  معارض )اعم  از اين  كه  نسبت  به  
اصل  يا حدود يا حقوق  ارتفاقي  باشد( فوراًَ به  موضوع  رسيدگي  و مراتب  را به  دفاتر اسناد رسمي  
حوزه  تابعه  ابالغ  نموده،  گزارش  كار را به  نحوي  كه  هيچ  گونه  ابهامي  باقي  نباشد به  هيأت  نظارت  
ارسال دارند. در هر مورد كه  واحدهاي  ثبتي  گزارشی  براي  طرح  در هيأت  نظارت  ارسال  مي دارند 

بايد نکات  ذيل را رعايت  نمايند: 
1 هرگاه  از جهت  پذيرفتن  تقاضاي  ثبت  بين  اشخاص  و اداره  ثبت  اختالف  حاصل  شود و يا در 
تصرف  اشخاص  تزاحم  و تعارض  باشد بايد كليه  مدارک  طرفين  اخذ و با تعيين  وقت  مناسب  آنها را 
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براي  معاينه  محلي  به وسيله  اخطار دعوت  نموده  و متذكر شوند كه  اوالًَ عدم  حضور هريک  از طرفين  
مانع  رسيدگي  نخواهد بود، ثانياًَ هريک  از طرفين  مي توانند تا قبل  از وقت  رسيدگي  براي  مالحظه  و 
اطالع  از مدارک  تسليمي  طرف  ديگر به  ادارة  ثبت  مراجعه  نمايند و سپس  در وقت  مقرر با معاينه  و 
تحقيق  محلي  نسبت  به  تصرفات  آنها رسيدگي  و مراتب  را صورت مجلس  نموده و اظهارات  طرفين  
و حاضرين  را در آن  قيد و به  امضاي  حضار رسانيده  و آنها را با اظهارنظر صريح  خود مبني  بر اين  

كه  چه  شخصي  متصرف  است  و تصرفات  به  چه  نحو مي باشد به  هيأت  نظارت  گزارش  نمايند.
2 در مواردي  كه  بعد از قبول  درخواست  ثبت ، ديگري  مدعي  شود كه  در پذيرفتن  تقاضا اشتباه  
شده  و متقاضي  ثبت  متصرف  مورد تقاضا نبوده  و مدعي  تصرف  حين  تقاضا شود بايد مقدمتاًَ مدارک  
مدعي  را مطالبه  و چگونگي  را ضمن  ارسال  كليه  سوابق  و اظهارنظر خود به  اين  كه  ادعاي  مدعي  با 
توجه  به سوابق  مقرون  به  واقع  به  نظر مي رسد يا نه  به  ثبت  استان  گزارش  نمايند.ثبت  استان  چنانچه  با 
توجه  به  سوابق  امر تحقيق  محلي  را الزم  بداند دستور مقتضي  به  واحد مربوطه  خواهد داد و در اين  
صورت  واحد مزبور بايد با تعيين  وقت  مناسب  طرفين  را براي  معاينه  و تحقيقات  محلي  دعوت  و 
در اخطار مربوطه  متذكر شود كه  اوالًَ عدم  حضور مانع  رسيدگي  نخواهد بود، ثانياًَ هريک  از طرفين  
مي توانند براي  مالحظه و اطالع  از مدارک  تسليمي  طرف  ديگر تا قبل  از وقت  رسيدگي  به  اداره  
ثبت  مراجعه  نمايند.در وقت  مقرر با معاينه  محلي  و تحقيق  از شهود و مجاورين  بايد معلوم  نمايند 
كه  ملک  مورد ادعا حين  تقاضاي  ثبت  در تصرف  مالکانه  چه  شخصي  بوده  و در موقع  رسيدگي  در 
تصرف  كيست  و مراتب  را در صورت مجلس  قيد و اظهارات  شهود و طرفين  را نيز ذكر و به  امضاي  
شهود و افراد ذينفع  رسانده  وسپس  گزارش  جريان  كار را با اظهارنظر صريح  تهيه  و به  ضميمة  كلية  

سوابق  براي  طرح  در هيأت  نظارت ، به آن مرجع ارسال  دارند.
در صورتی كه هيأت نظارت يا شورای عالی ثبت در تجديد رسيدگی وقوع تعارض را محرز 
بداند ثبت محل مراتب را كتباً به دارندة سند مالکيت معارض)ثبت مؤّخر( ابالغ می نمايد، دارندة 
سند مالکيت می	تواند ظرف دو ماه از تاريخ ابالغ اخطار اداره ثبت به دادگاه عمومی صالح)دادگاه 
عمومی محل وقوع ملک(، دادخواست بدهد و ابطال سندی را كه مخالف حق خود و برخالف 
قانون است خواستار شود. در اين حالت، دادگاه پس از بررسی	های الزم و با توجه به اليحه قانونی 
راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکيت معارض و آئين	نامه اجرايی آن، هر يک از اسنادمعارض را 
تشخيص دهد،و جريان ثبتی سندی را كه بر طبق قانون و مقررات صحيحاً انجام شده باشد، صحيح 
دانسته، حکم ابطال سند ديگر را صادر خواهد نمود. ليکن، چنانچه دارنده سند مالکيت معارض با 
اخطاری كه طبق مقررات آئين دادرسی مدنی به او ابالغ شده است در مدت دو ماه از تاريخ ابالغ 
به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به ادارة ثبت محل تسليم و رسيد 
اخذ ننمايد و دارنده سند مالکيت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور 
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تقديم دارد، ادارة ثبت بطالن سند مالکيت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون مالحظات 
ثبت ملک قيد و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعالم خواهد نمود. دارندة سند 
مالکيت مقدم قبل از تعيين تکليف نهايی در دادگاه، می تواندنسبت به مورد سند مالکيت معامله كند، 
ولی دفاتر اسنادرسمی مکلف اند در متن سند قيد كنند كه نسبت به مورد معامله سند معارض صادر 
شده و مادام كه تکليف نهايی آن معلوم نشده به خريدار سند مالکيت جديد داده نخواهد شد. حکم 
اخير نسبت به انتقاالت بعدی ملک مزبور نيز جاری است. اما، دارنده ی سند مالکيت معارض مادام 
كه تکليف نهايی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هيچ گونه معامله نسبت به آن را ندارد، ولی 
می تواند حقوق متصوره خود را به ديگری انتقال دهد.نکتة قابل توجه آن است كه در تعارض ميان 
اسناد مالکيت، دادگاه تنها در صورتی صالحيت به رسيدگی دارد كه دادخواست از طرف ذی نفع 
در ظرف مهلت مقرر)دو ماه از تاريخ ابالغ اخطاريه ادارة ثبت(، به دادگاه صالح تقديم شود، در 
غيراين صورت دادگاه مجوزی برای پذيرش و رسيدگی نخواهد داشت، مگر آنکه خواهان جهات 
عذر موجه خود را به موجب مواردی كه در قانون آئين دادرسی مدنی پيش	بينی شده است، به اثبات 

برساند.

2	3.صدور	اسناد	مالكيت	مستند	به	مادۀ	14	قانون	تعيين	تكليف...	ساختمان	های	
فاقد	سند	رسمی

 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان	های فاقد سند رسمی در تاريخ 1390/9/20 در 
18 ماده تصويب شد و آئين	نامة اجرايی آن نيز در تاريخ 1391/4/25 به تصويب رئيس قوه قضائيه 
رسيده است.براساس اين قانون، مالکان اراضي و ساختمان هاي با سابقة ثبتي كه منشاء تصرف شان 
قانوني است، اما به علت »فوت مالک رسمي و حداقل يک نفر از ورثة وي« يا »عدم دسترسي به 
مالک رسمي و حداقل يک نفر از ورثة وي« يا »مفقوداالثر بودن مالک رسمي«، صدور سند مالکيت 
مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسر نيست، مي توانند به هيأتي كه در حوزه هاي ثبتي 
تشکيل مي شود مراجعه كنند تا اين هيأت بعد از بررسي مدارک و داليل ارائه شده، رأي به »صدور 

سند« يا »منع صدور سند« براي ملک صادر كند.
يکی از مزيت	های قانون جديدبرخالف قانون اصالح مواد 147 و 148 اصالحی قانون ثبت 
كه وضعيت ثبتی اعيان احداثی امالک توسط افراد تا تاريخ 1370/1/1 را مشخص می	نمود، اين 
است كه محدوديت زمانی ندارد و مردم يا همان مالکان می	توانند هر زمان برای اخذ سند مالکيت 
درخواست الکترونيکی ارائه نمايند. در مادة يک اين قانون، اعضاي هيأت حل اختالف شامل يک 
قاضي به انتخاب رئيس  قوه قضاييه، يک نفر رئيس ادارة ثبت يا قائم مقام وي و يک نفر رئيس اداره 
راه وشهرسازي يا رئيس  ادارة جهادكشاورزي تعيين شده است. هم چنين فوت يا مفقوداالثر بودن 



55

سال ششم . شماره سیزدهم. بهار و تابستان 1394 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گیالن  راه وکالت

مالک رسمي بايد با استعالم از سازمان ثبت احوال و نيروي انتظامي احراز شود. تصميمات هيأت 
نيز فقط با نظر قاضي هيأت معتبر است. اين قانون، ساختمان ها، اراضي كشاورزي و باغات را شامل 
مي شود و در عين حال، اراضي دولتي، عمومي، ملي، منابع طبيعي و موات از شمول اين قانون 

مستثني هستند.
به موجب مادة 14 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان	های فاقد سند رسمی؛ 
»در صورتي كه ملک قباًل در دفتر امالک ثبت شده باشد و طبق مقررات اين قانون و به موجب 
رأي هيأت، دستور صدور سند مالکيت به نام متصرف صادر گرديده  باشد، پس از انتشار آگهي 
موضوع مادة 3 اين قانون مراتب در ستون مالحظات دفتر امالک قيد و در دفتر امالک جاري به نام 
متصرف ثبت مي شود«. با رجوع به مادة 3 مورد اشاره از قانون ياد شده، در آن ماده آمده است؛ 
»ادارة ثبت اسـناد و امالک محل مکلـف است آراء هيأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از 
طريق روزنامه هاي كثيراالنتشار و محلي آگهي نمايد. هم چنين اين اداره مکلف است در روستاها 
عالوه بر انتشار آگهي، رأي هيأت را با حضور نمايندة شوراي اسالمي روستا در محل الصاق نمايد. 
صورت مجلس الصاق آگهي با امضاء نمايندة ادارة ثبت اسناد و امالک و نمايندة شوراي اسالمي 
روستا در پرونده ضبط مي شود. در صورتي كه اشخاص ذينفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته 
باشند بايد از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
ادارة ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حکم قطعي دادگاه 
است. در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالکيت نمايد. 
صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست«.بنابراين، با توجه به ماده اخير، چنانچه 
پس از ابالغ رأی هيأت پيش	بينی شده در مادة 1 قانون، در مهلت	 قانونی اعتراضی به رأی هيأت 
شود، معترض بايد دعوای خود را در قالب اعتراض به رأی هيأت حل اختالف در دادگاه صالح 
اقامه نمايد. چنانچه ذی نفع نتواند در مهلت	 قانونی به رأی هيأت حل اختالف اعتراض نمايد و اداره 
ثبت در اجرای قسمت اخير مادة 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان	های فاقد 
سند رسمی، نسبت به اجرای رأی هيأت و ثبت ملک در دفتر امالک و تنظيم سند مالکيت به نام 
متصرف)متقاضی ثبت( اقدام نمايد، به صراحت قسمت اخير ماده ياد شده، اين امر مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه و طرح دعوی ابطال سند مالکيت نيست. حکم و تکليف مقرر شده در مادة 3 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان	های فاقد سند رسمی، با اندكی تغيير شکلی، 
هم چون حکم و تکليف تعيين شده برای افراد در بند 6 مادة 147 اصالحی قانون ثبت اسناد و 
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امالک مصوب 1370/6/21 با اصالحات بعدی است. به موجب بند اخير »در مواردی كه متصرف 
بادردست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هيأت حل اختالف موضوع ماده 
2 اين قانون5 ارجاع می	شود،  هيأت رسيدگی نموده وپس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب 
را به اداره ثبت اعالم تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نمايد در صورتی 
كه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت 
می	شود و اقدامات ثبت موكول به ارائه ی حکم قطعی دادگاه خواهد بود،  چنانچه اعتراض نرسد 
ادارة ثبت طبق مقررات سند مالکيت را صادر خواهد كرد.  صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود«. به موجب نظرية شمارة 7/9099 مورخ 1384/12/16 ادارة حقوقی 
قوة قضائيه »مراد از متضرر در بند 6 ماده 147 اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک، شخصی است 
كه از صدور سند مالکيت متضرر شده است. بنابراين، مراجعه وی به دادگاه محدود به مطالبه ضرر 
و زيان نيست و قانوناً می	تواند دعوی ابطال سند مالکيت را مطرح نمايد«)ميرزايی، 1390، ص 
634(. هم چنين، در نظرية شمارة 7/2367 مورخ 1382/4/8همان اداره آمده است: »منظور از عبارت 
پايانی بند 6 ماده 147 اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک )صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود(، اين است كه متضرر از رأی كميسيون هيأت حل اختالف می	تواند 
با اقامه دعوی در دادگاه صالح ابطال سند مالکيت جديد را بخواهد و اگر دادگاه ادعای او را مقرون 
به صحت دانست حکم بر ابطال سند مالکيت جديد، حسب مورد كاًل يا جزئاً، صادر خواهد نمود 
و اين قبيل اسناد مالکيت مشمول مادة 22 قانون ثبت اسناد و امالک نمی	باشد«)ميرزايی، 1390، 
ص 642(. معترض بايد اعتراض خود را به موجب دادخواست به دادگاه تسليم نمايد. اداره ثبت 
در صورت وصول اعتراض تا صدور حکم قطعی از صدور سند مالکيت خودداری می نمايد. رد 
اعتراض به هر صورت كه باشد چنانچه قطعی شود متقاضی می	تواند نتيجه رد اعتراض را جهت 
صدور سند مالکيت به اداره ثبت اعالم نمايد. ليکن، اعتراض به نظريه هيأت حل اختالف پس 
از انقضاء مدت فاقد وجاهت قانونی است و چنين دعوايی مردود بوده و دادگاه بدون رسيدگی 
ماهوی به استناد بند 11 مادة 84 قانون آئين دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می	نمايد، اما متضرر 
می	تواند به دادگاه مراجعه و چنانچه مالکيت وی محرز باشد، دادخواست ابطال سند صادره را 
نمايد و چنانچه مدعی مالکيت است دادخواست اثبات مالکيت و ابطال را تقديم نمايد)مستفاد از 
نظريه قضايی شماره 4 بخش حقوق مدنی در نشست قضايی دادگستری در سال 1380(. در چنين 
حالتی، دادگاه در صورت محق بودن خواهان حکم بر ابطال تصميم مذكور صادر می	كند. هم چنين 
به موجب نظرية شمارة 7/4092 مورخ 1378/6/15 همان اداره »اسناد مالکيتی كه مطابق مواد 147 

5. منظور از ماده )2(، ماده )2( قانون اصالح مواد 1و2و3 قانون اصالح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 
1365/4/31 و الحاق موادي به آن مصوب 1370/6/21 مي باشد كه در واقع همان ماده )48( اصالحي است.
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و 148 قانون اصالح قانون ثبت صادر می	شود، صدور آن بايد با رعايت شرايط مندرج در قانون 
صورت گرفته باشد و چنانچه صدور آن مغاير با قانون مالکيت دارندگان اسناد مالکيت قبلی باشد، 
اشخاص ذی نفع می	توانند با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال اسناد مالکيت جديد الصدور را 
بنمايند و چنانچه دادگاه، صدور سند مالکيت جديد را مغاير با مقررات قانونی بداند نسبت به ابطال 
آن اقدام خواهد كرد ولی تا زمانی كه اسناد مالکيت جديد به موجب حکم قطعی دادگاه ابطال نشده 
باشد معتبر است هر چند مندرجات آن با اسناد مالکيت قبلی كه بر اساس مادة 22 قانون ثبت اعتبار 
داشته، مغاير باشد و لذا نمی	توان اسناد مالکيت جديد را صرفاً با استناد مادة 22 قانون ثبت، باطل 
كرد«)ميرزايی، 1390، ص 174(. چون در حال حاضر قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان	های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/30 جانشين مواد 147 و 148 اصالحی قانون ثبت 
گرديده است، نظرية مشورتی ياد شده و نظريات مشابه آنها در جاهايی كه موضوعات و احکام 
آنها مخالف قانون جديدالتصويب نباشد می	تواند استفاده شوند. نيز اسناد مالکيتی كه با توجه به اين 
قانون صادر می	گردند، بايد با رعايت شرايط مندرج در قانون صورت گرفته باشد و چنانچه صدور 
آن مغاير با قانون مالکيت دارندگان اسناد مالکيت قبلی باشد، اشخاص ذی نفع می	توانند با مراجعه 

به دادگاه درخواست ابطال اسناد مالکيت جديد الصدور را بنمايند.

2	4.صدور	اسناد	مالكيت	مجعول
در گفتار حاضر ابتدا به شناخت جعل و سند مجعول پرداخته شده، آنگاه چگونگی ابطال اسناد 

مالکيت مجعول به حکم دادگاه بررسی شده است.

2	4	1.	مفهوم	جعل
جعل عبارت است از »ساختن امری از روی قصد و برخالف واقع مانند جعل اسناد و ساختن سکه 
قلب و جعل نسبت دروغين«)لنگرودی، 1391، ص 1554(. در جای ديگر جعل را »ساختن يا تغيير 
دادن محيالنه يک نوشته به ضرر ديگری«)ميرمحمد صادقی، 1389، ج 3، ص 247( دانسته	اند. به 
موجب مادة 523 قانون مجازات اسالمی بخش تعزيرات مصوب 1375؛ »جعل و تزوير عبارتند از: 
ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضای اشخاص رسمی يا غير رسمی، خراشيدن يا تراشيدن 
يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ 
حقيقی يا الصاق نوشته به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگری بدون اجازة صاحب آن و نظاير 
اينها به قصد تقلب«. در اصطالح حقوقی جعل دارای يک معنای موسع و يک معنای مضيق است. 
در معنای موسع آن، »جعل، به هرگونه قلب سازی از قبيل ساختن سکه تقلبی و وزنه و مقياس تقلبی 
و غيره اطالق می	شود؛ اما در معنای مضيق، تنها به تزوير در اسناد، جعل گفته می	شود«)سليمان	پور، 
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1341، ص 6(. برای وقوع هر جرمی سه عنصر می	بايست تحقق يابد، عنصر قانونی، عنصرمادی، 
و عنصر معنوی. در صورت عدم وقوع هر يک از عناصر سه گانه، جرم محقق نمی	شود. آنچه در 
ساختن سند مجعول شرط است، تنظيم آن به گونه	ای است كه سنديت داشته و قابليت استناد در آن 
وجود داشته باشد. از اين رو ساختن سندی بدون وجود مهر و امضا به واسطة فقدان قابليت اسناد 

و عنصر نتيجه نمی	تواند مشمول مقررات جزايی مربوط به جعل باشد.

2	4	2.	انواع	جعل
جرم جعل به اعتبار موضوع آن به دو صورت جعل مادی و جعل مفادی يا معنوی تقسيم می	گردد. 
جعل مادی آن است كه »... كسی سندی را كه وجود نداشته تماماًَ برخالف واقع بنويسد و يا سند 
موجودی را تغيير دهد، با پاک كردن يا خراشيدن كلماتی را اضافه يا كم كند«)مدنی، 1386، 178(. 
اما منظور از جعل مفادی يا معنوی آن است كه »شخص، مستقيماًَ تصرف مادی در سند ندارد، 
بلکه اظهارات و مطالب را بر خالف واقع می	نويسد. مثاَلً منشی بازپرس وقتی اظهارات شاكی را 
می	نويسد، گذشت او را هم اضافه می	نمايد بدون اين كه شاكی گذشت كرده باشد يا به نام متهم 
اقراری را می	نويسد در حالی كه او اقرار نکرده است يا سردفتر اسناد رسمی، در تنظيم سند، تعهداتی 
را بر عهده كسی می	گذارد كه او چنين تعهداتی نداشته است«)پوربدخشان- درويش زاده، 1390، 

ص 183(.
جعل به اعتبار نوع دعاوی مربوط به آنها تقسيم می	شود به جعل اصلی و جعل تبعی يا طاری. 
منظور از جعل اصلی آن است كه هرگاه شخصی آگاه شود كه »سندی يا قسمتی از سندی به زيان 
او جعل شده است... می تواند عليه شخصی كه سند را در اختيار دارد اقامه	ی دعوای جعل نمايد و با 
اثبات جعليت سند، حکم جعليت سند را گرفته و پس از نهايی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ 
شود«)شمس،1389، ج 3، ص 187(. اما، همان گونه كه از عنوان تبعی يا طاری پيداست، دعوايی 
است كه در ضمن دعوای اصلی مطرح می	شود. بدين معنا كه »هرگاه سند رسمی يا عادی در دعوايی 
مورد استناد هر يک از طرفين قرار گيرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر سند، به اصالت آن در 

قالب ادعای جعل تعرض نمايد، اين ادعا جعل تبعی ناميده می	شود«)پيشين(.

2	4	3.	ابطال	سند	مالكيت	مجعول
جعل سند از جرايم مهمی است كه در ارتباط با اسناد اعم از رسمی، دولتی و عادی در مراجع جزايی 
و حقوقی مطرح می	شود. به موجب مادة 70 قانون ثبت »سندی  كه  مطابق  قوانين  به  ثبت  رسيده  
رسمی  است  و تمام  محتويات  و امضاهای  مندرجه  در آن  معتبر خواهد بود مگر اين  كه  مجعوليت  آن 
 سند ثابت  شود...« و با توجه به نظرية كميسيون حقوقی كه در تأييد نظر اكثريت قضات دادگستری 
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در نشست قضايی آبان 1380 صادر شده »... در صورتی كه ملک مغاير قانون به ثبت رسيده و يا بر 
خالف قانون انتقال يافته باشد، ذی نفع نسبت به آن می	تواند دعوی ابطال سند را در محاكم عمومی 
مطرح نمايد«. پس اگر در تنظيم و ثبت ملکی، جعلی صورت گرفته و يا در انتقال سند مالکيت 
جعلی صورت بگيرد، ذی نفع می	تواند ابطال چنين سندی را از محاكم دادگستری بخواهد. مادة 100 
قانون ثبت اسناد و امالک نيز تصريح دارد: »هر يک  از مستخدمين  و اجزای  ثبت  اسناد و امالک  و 
صاحبان  دفاتر رسمی  عامداًَ يکی  از جرم	های  ذيل  را مرتکب  شود جاعل  در اسنادرسمی  محسوب  
و به  مجازاتی  كه  برای  جعل  و تزوير اسناد رسمی  مقرر است  محکوم  خواهد شد: اوالًَ اسناد مجعوله  
يا مزوره  را ثبت  كند. ثانياًَ سندی  را بدون  حضور اشخاصی  كه  مطابق  قانون  بايد حضور داشته  باشند 
ثبت  نمايد. ثالثاًَ سندی  را به  اسم  كسانی  كه  آن  معامله  را نکرده اند ثبت  كند. رابعاًَ تاريخ  سند يا ثبت  
سندی  را مقدم  يا مؤّخر در دفتر ثبت  كند. خامساًَ تمام  يا قسمتی  از دفاتر ثبت  را معدوم  يا مکتوم  
كند يا ورقی  از آن  دفاتر را بکشد يا به  وسايل  متقلبانه  ديگر ثبت  سندی  را از اعتبار و استفاده  بيندازد. 
سادساً اسناد انتقالی  را با علم  به  عدم  مالکيت  انتقال  دهنده  ثبت  كند. سابعاًَ سندی  را كه  به طور وضوح  
سنديت  نداشته  و يا از سنديت  افتاده ، ثبت  كند«. برای آنکه جعلی مشمول مادة 100 قانون ثبت قرار 
گيرد بايد جعل صورت گرفته در اسناد رسمی باشد، در غيراين صورت مشمول حکم عام مادة 754 
قانون مجازات اسالمی قرار می	گيرد. مرتکبين جرم ياد شده با توجه به مادة 100 قانون ثبت، دو 
گروه	اند: »الف كارمندان و مأمورين دولت كه مستخدم دولت ناميده شده	اند. ب سردفتران رسمی 
كه كارمند و مستخدم دولت محسوب نمی	شوند. دايره اين جرم محصور در اين دو گروه است و 
شامل اشخاص ديگر نمی	شود«)توسلی، 1389، ص 114(. از موارد هفتگانه در مادة 100 قانون ثبت، 
تنها مورد پنجم مادة ياد شده )معدوم و مکتوم كردن تمام يا قسمتی از دفاتر ثبت(، از مصاديق جعل 

مادی است و موارد شش گانه ديگر جزء جعل معنوی محسوب می	شود.
پس از رسيدگی به ادعای جعل و ضمن صدور حکم راجع به ماهيت دعوی، دادگاه بايد تکليف 
سند مورد ادعای جعل را معين كند، به اين ترتيب كه »دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع 
به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه مورد آن ادعاي جعل شده است، تعيين تکليف نموده، اگر آن 
را مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آن به صاحب سند صادر نمايد و در صورتي كه آن را 
مجعول بداند، تکليف اينکه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال 
گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجراي رأي دادگاه در اين خصوص، 
منوط است به قطعي شدن حکم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجديد نظر يا 
ابرام حکم در مواردي كه قابل تجديد نظر مي	باشد و در صورتي كه وجود اسناد و نوشته	هاي راجع 
به دعواي جعل در دفتر دادگاه الزم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته	ها را به صاحبان آنها 
مي	دهد«)مادة 221 قانون آئين دادرسی مدنی(. بنابراين در ادعای جعل نسبت به سند دو حالت پيش 
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می	آيد: الف در صورت اول، دادگاه سند را مجعول تشخيص نمی	دهد كه در ضمن حکم دستور 
استرداد آن را به صاحبش می	دهد. ب دادگاه سند را مجعول تشخيص می	دهد كه در اين حالت، 
حکم به محو يا ابطال تمام يا قسمتی از سند كه مجعول تشخيص داده شده است، می	دهد. در مورد 
ابطال سند مالکيت مجعول به حکم دادگاه در نظرية كميسيون جزايی نشست قضايی دادگستری 
علی آباد كه در سال 1382 برگزار شد، آمده است: »... چنانچه با اسناد جعلی كه جعليت آن در 
محاكم ثابت شده مثل تقدم يا تأخر تاريخ سند معامله از جهت استفاده از مادة 147 قانون اصالحی 
ثبت كه با اسنادی كه تاريخ 70/1/1 باشد می	توان از مزايای آن استفاده كرد و در صورت اثبات 
جعليت سند مزبور و از باب اين كه براثر عمل خالف قانون و مجرمانه )جعل و استفاده از سند 
مجعول(، حقی برای جاعل ايجاد نخواهد شد، از اين جهت عمل مجرمانه قابل تعقيب كيفری بوده 

و با توجه به تأثير امر كيفری در امور حقوقی می	توان جهت ابطال سند اقدام كرد«.

2	5.صدوراسناد	مالكيت	در	اجرای	مادۀ	12	قانون	زمين	شهری
از جمله دعاوی مربوط به اموال غيرمنقول كه در ضمن آن ادعا می	شود حق مالکيت افراد مورد 
تضييع واقع شده، دعوای »اعتراض به نظر و تشخيص كميسيون موضوع مادة 12 قانون زمين شهری 
مصوب 1366/6/22«، است. به موجب اين ماده »تشخيص  عمران  و احيا و تأسيسات  متناسب  و 
تعيين  نوع  زمين  داير و تميز باير از موات  به  عهده وزارت  مسکن  و شهرسازی  است.  اين  تشخيص  
قابل  اعتراض  در دادگاه  صالحه  می باشد«. مالک  تشخيص  مرجع  مقرر در مادة  12 در موقع  معاينه  
محل  در مورد نوع  زمين	هايی  كه  از تاريخ 1357/11/22به وسيلة دولت  يا ارگان	ها ونهادها و كميته ها، 
احداث  اعيانی  يا واگذار شده،  بدون  در نظر گرفتن  اعيانی	های  مذكور خواهد بود. تشخيص اين امر 
بر عهده كميسيونی با عنوان »كميسيون مادة 12 قانون زمين شهری« است. پس از تشخيص كميسيون 
ياد شده مبنی بر موات بودن زمين، ادارة ثبت اسناد و امالک حسب تقاضای سازمان مسکن و 
شهرسازی مبادرت به صدور اسناد مالکيت آن اراضی به نام دولت به نمايندگی آن سازمان می	نمايد. 
كسانی كه از اين اقدامات متضرر شده	اند می	توانند در مهلت	های زمانی تعيين شده در »ماده واحده 
الحاقی مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص  تعيين مهلت اعتراض به نظريه وزارت مسکن 
و شهرسازي موضوع مادة 12 قانون زمين شهري مصوب 1370/11/3«، اقدام نمايند. به موجب اين 
قانون »وزارت مسکن و شهرسازي مکلف است نظريه خود را در تشخيص نوع زمين، اعم از آنچه 
تا كنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده يا آنچه بعداً صادر مي نمايد به مالکين اعالم نمايد. مهلت 
حق اعتراض از تاريخ اعالم سه ماه تعيين مي گردد. در صورت عدم دسترسي يا استنکاف  مالک از 
دريافت نظريه، بايستي طي دو نوبت به فاصله ده روز نظريه مذكور در روزنامه كثيراالنتشار آگهي، تا 
سه ماه از تاريخ آخرين آگهي، مدعيان مي توانند اعتراض خود را به دادگاه تسليم نمايند، در صورت 
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عدم وصول اعتراض در مهلت مذكور تشخيص، قطعي و الزم االجراء است«. در صورت وصول 
اعتراض ذی نفع، »دادگاه  نسبت  به  اعتراض  خارج  از نوبت  و بدون  رعايت  تشريفات  آئين  دادرسی  
رسيدگی  كرده  و حکم  الزم  خواهد داد، اعتراض  به  تشخيص  وزارت  مسکن  و شهرسازی  در دادگاه  
مانع  از اجرای  مواد اين  قانون  نمی گردد«)تبصرة 1 مادة 12 قانون زمين شهری(. بنابر قسمت پايانی 
اين تبصره اعتراض به نظرية كميسيون تشخيص مادة 12 وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر موات 
اعالم نمودن زمين، مانع ثبت اراضی به نام دولت نمی	شود. اين مورد در بند 5 آئين	نامه قانون زمين 
شهری تصريح شده است: »درمواردي كه زمين براساس نظر وزارت مسکن وشهرسازي موات 
تشخيص داده شود، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن وشهرسازي قبل از قطعيت 
نظريه مرقوم سندمالکيت آن رابه نام دولت به نمايندگي وزارت مسکن وشهرسازي صادرنمايند...«. 
بنابراين، برای آنکه افراد ذی نفع بتوانند اسناد مالکيت اراضی خود را كه در اين راستا بنا به تشخيص 
كميسيون مادة 12 به نام دولت به ثبت رسيده است، ابتدائاً اقدام به اخذ حکم قطعی از دادگاه مبنی 
بر فسخ يا ابطال نظرية موصوف كميسيون ياد شده نموده و سپس اقدام به طرح دعوی ابطال سند 

مالکيت صادره به نام دولت نمايند.
بنابراين، برای آنکه ذی نفع بتواند در راستای اجرای مادة 12 قانون زمين شهری دوباره مالکيت 
خود را بر زمين	های خود باز يابد، سه كار بايد انجام دهد: الف اعتراض به نظر كميسيون تشخيص 
مادة 12 قانون زمين شهری در مهلت	های قانونی. ب گرفتن حکم قطعی از دادگاه مبنی بر فسخ يا 
ابطال نظرية كميسيون. ج اقدام به طرح دعوی ابطال سند مالکيت صادر شده به نام دولت در دادگاه 

صالحيت دار. 
در خصوص اين كه، آيا ابطال يا فسخ نظرية كميسيون مادة 12 قانون زمين شهری به حکم دادگاه، 
برای ابطال سند مالکيت صادره به نام دولت كافی است و ديگر نيازی به طرح دعوی مجدد مبنی بر 
ابطال سند مالکيت صادره به نام دولت هست يا خير؟ اختالف نظر وجود دارد. در يکی از نشست	های 
قضايی قضات دادگستری در سال 1382 در پاسخ به سوال شمارة 288 )آيا حکم دادگاه مبني بر ابطال 
نظرية كميسيون مادة 12 قانون زمين شهري مثبت بقاي مالکيت محکوم	له است و نيازي به اقامه دعواي 
مجدد جهت ابطال سند صادره شده به نام دولت ندارد؟6(، نظرات مختلفی ابراز و مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت كه سرانجام اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه ياد شده مورخ 1382/10/4 
با بيان و شنيدن ديدگاه	ها و نظرات موافق و مخالف چنين اتخاذ تصميم نمود: »از متن سؤال استنباط 
مي	شود كه دادگاه بر اساس خواسته خواهان كه صرفاًَ ابطال نظريه كميسيون مادة 12 قانون زمين شهري 
بوده رسيدگي كرده و حکم بر ابطال نظريه مذكور صادر نموده است نظر به اينکه اين رأي جنبه اعالمي 

6. براي مطالعه بيشتر و ديدن نظرات متفاوت ابراز شده در آن نشست، رجوع شود به ماهنامه قضاوت، شماره 22، منتشر شده در 
تير1383.
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دارد به اداره ثبت اسناد و امالک محل اعالم مي	شود اما اداره مذكور نمي	تواند به استناد رأي فوق اقدام 
به ابطال سند مالکيت صادره به نام دولت نموده و سند جديد به نام خواهان صادر نمايد زيرا كه اين 
اقدام نياز به حکم دادگاه و صدور اجراييه دارد بنابراين چون خواهان برابر اصول حاكم بر نحوه اقامه 
دعوا و دادرسي مدني از جمله مادة 2 و شقوق 3 و 4 و 5 مادة 51 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 
79 در خصوص ابطال سند مالکيت صادره به نام دولت اقامه دعوا ننموده و حکمي در اين خصوص 
صادر نشده و از طرفي هم ممکن است ملک مذكور به غير نيز منتقل و سند به نام او صادر شده باشد 
لذا مي	توان گفت صرف صدور حکم مبني بر ابطال نظريه كميسيون مادة 12 قانون زمين شهري مثبت 
بقاي مالکيت خواهان نبوده بلکه الزم است نامبرده به استناد رأي مذكور با طرح دعواي مجدد مبني 
بر ابطال سند مالکيت صادره به نام دولت و صدور سند جديد به نام خود اقدام نموده تا دادگاه پس 
از رسيدگي ماهوي حکم مقتضي صادر نمايد. بديهي است با صدور حکم به نفع خواهان و صدور 
اجراييه اداره ثبت اسناد مکلف به صدور سند جديد به نام وي خواهد بود«. با توجه به نظرات مطرح 
شده در پاسخ به سوال به نظر می	رسد كه صرف صدور حکم به ابطال نظرية كميسيون مادة 12 قانون 
زمين شهري، نمی	تواند مثبت بقاي مالکيت محکوم	له نسبت به ملک موصوف باشد، بلکه نياز به اقامة 
دعواي مجدد جهت ابطال سند صادره به نام دولت نيز هست،چرا كه حکم موضوع سوال صرفاًَ بيان 
كننده اين است كه حکم صادره تنها در خصوص ابطال نظريه كميسيون مادة 12 قانون زمين شهري 
بوده نه ابطال سند مالکيت صادره به نام دولت و از جهت ديگر، همان	گونه كه در نظرات آمده است، 
حکم صادر گرديده دارای جنبة اعالمي است كه به ثبت اسناد محل اعالم مي	گردد، و از آنجا كه ادارة 
مذكور مجوزي براي ابطال سند مالکيت صادر شده به نام دولت ندارد، نمي	تواند در اين خصوص اقدام 
نمايد. زيرا كه ابطال سند مالکيت به نام دولت نياز به حکم دادگاه و صدور اجراييه دارد. در نتيجه با 
توجه به مستندات ارائه شدة قضات در نظرية فوق	، صرف صدور حکم مبني بر ابطال نظرية كميسيون 
مادة 12 قانون زمين شهري كافي نيست تا سند مالکيت صادره به نام دولت نيز باطل شود، بلکه بايد در 
اين خصوص دعواي مجددي اقامه شود، اما اگر خواهان هر دو مورد را در يک دادخواست بخواهد، 
محاكم مي	توانند رسيدگي نموده و حکم الزم صادر نمايند.ليکن، در مقابل نظر اقليت كميسيون حاضر 
نيز در جای خود قابل تأمل و درنگ است، چرا كه آنان در توجيه استدالل خود مبنی بر عدم لزوم اقامه 
دعوی ابطال سند مالکيت مجدد پس از ابطال نظر كميسيون مادة 12 قانون زمين شهری آورده اند: »نظر 
به اينکه اوالًَ: عقايد حقوق دانان در خصوص اينکه ابطال رأي كميسيون مادة 12 قانون زمين شهري 
صرفاً جنبه اعالمي دارد يا اجرايي متفاوت است، ثانياًَ: چون مبناي صدور سند مالکيت به نام دولت 
تنها بر اساس رأي كميسيون مادة 12 قانون زمين شهري بوده لذا با صدور حکم مبني بر ابطال رأي 
كميسيون مذكور در واقع مبناي سند مالکيت صادره به نام دولت باطل گرديده و نتيجه و اثر آن ابطال 
سند صادره به نام دولت و اعاده وضع به حالت سابق خواهد بود، ثالثاًَ: اساساًَ با صدور چنين حکمي 
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اختالفي در ابطال سند مالکيت مذكور نيست و در نتيجه دعوايي باقي نمي	ماند تا نياز به رسيدگي مجدد 
داشته باشد و مکلف كردن مالک اوليه به طرح دعواي مجدد بالوجه مي	باشد«.

2	6.	صدور	اسناد	مالكيت	در	اجرای	قانون	نحوۀ	اجرای	اصل	49	قانون	اساسی	
با پيروزی انقالب اسالمی ايران ضرورت تعيين تکليف نسبت به اموال به جا مانده از وابستگان 
رژيم گذشته و افرادی كه به نحوی با آن رژيم در ارتباط بودند امری اجتناب  ناپذير بود. در اين 
ميان اولويت تعيين تکليف اموال،متوجه خاندان سلطنتی و افراد نزديک  و خويشان وابسته به رژيم 
گذشته بود. بر اين اساس ضرورت داشت كه دادگاه های ويژه ای، مسؤوليت صدور حکم راجع به 
اين عده را بر عهده بگيرند.در مقام عينيت بخشيدن به اين  هدف شعب ويژه دادگاه انقالب در همان 
بدو پيروزی انقالب اسالمی تشکيل گرديد. با تصويب قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در 
آذر ماه سال 1358،اصل 49 قانون اساسی  چنين مقرر نمود: »دولت موظف است ثروت های ناشی 
از ربا،غصب،رشوه،اختالس، سرقت،قمار،سوءاستفاده از موقوفات،سوءاستفاده از مقاطعه كاری ها 
و معامالت دولتی، فروش زمين های موات و مباحات اصلی داير كردن اماكن فساد و ساير موارد 
غير مشروع  را گرفته و به صاحبان حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد اين  
حکم بايد با رسيدگی و تحقيق و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود«.پس از اين تاريخ مقررات 
قانونی ديگری در مقام تحقق بخشيدن به اصل مذكور به  تصويب مجلس شورای اسالمی رسيد. 
اين مقررات عبارت بودند از: قانون الزام دولت  جهت تهيه اليحه پياده كردن اصل 49 در مدت 
چهار ماه، مصوب 1360/5/2 مجلس  شورای اسالمی، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی 
مصوب 1363/5/17، قانون تمديد مهلت مقرر در تبصرة مادة 4 قانون نحوة اجرای اصل 49 قانون 
اساسی  مصوب 1364/5/14 و قانون شمول اجرای قانون نحوة اجرای اصل 49 قانون اساسی در 
مورد ثروت های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق مصوب 1386/11/29 مجلس  شورای 
اسالمی، آئين نامه نحوة رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي مصوب1379/3/10 
و اصالحيه آئين	نامه نحوة رسيدگی به پرونده	های موضوع اصل 49 قانون اساسی مصوب 1386/7/2 
با اين توضيح دادگاه های ويژة اصل 49 قانون اساسی با هدف تعيين تکليف نسبت  به مصاديق اصل 
49 قانون اساسی و بررسی اموال بجا مانده از آنان و هم چنين  بررسی و صدور حکم نسبت به اموال 

بجا مانده از افرادی كه در فرامين بعدی حضرت  امام)ره(و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت.
به موجب مادة 1 اصالحيه آئين	نامه نحوة رسيدگی به پرونده	های موضوع اصل 49 قانون اساسی 
مصوب 1386/7/2 »به منظور رسيدگی به پرونده	های مربوط به اموال در اختيار ولی فقيه شعبی از 
دادگاه	های انقالب اسالمی در تهران و مراكز استان	های كشور و در صورت لزوم در شهرهای بزرگ 
با تشخيص رئيس قوه قضائيه تعيين می	گردد«. به موجب مادة 2 آئين	نامه ياد شده هرگاه دادگاه 
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دارای شعبة متعدد باشد مسئوليت ارجاع پرونده	ها به عهدة رئيس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی 
اصل 49 و يا هر يک از قضاتی كه رياست قوة قضائيه تعيين نمايد، است. اجرای احکام صادره به 
عهده واحد اجرای احکام است كه شعب آن به حسب نياز متعدد خواهد بود و رياست آن به عهده 
سرپرست اجرای احکاماصل 49 سراسركشوركه با ابالغ رئيس قوه قضاييه منصوب می	گردد. به 

موجب مادة 5 آئين	نامه »صالحيت دادگاه	های مذكور به قرار زير است: 
1ـ رسيدگی به پرو نده	های موضوع اموال در اختيار ولی فقيه.

2ـ رسيدگی به پرونده	های موضوع اصل 49 قانوناساسی.
3ـ رسيدگی به دعاوی اشخاص موضوع رأی وحدت رويه 581 مورخ 1371/12/2«.

بر اساس مادة 8قانون نحوة اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363/5/17 »دادگاه پس از 
احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتي كه مقدار آن معلوم 
باشد چنانچه صاحب آن مشخص است بايد به صاحبش رد شود ولي اگر صاحب آن مشخص نيست 
در اختيار ولي امر قرار داده مي شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است 
بايد با صاحب مال مصالحه نمايد ولي اگر صاحب آن مشخص نيست بايد خمس مال را در اختيار 
ولي امر قرار دهد«، هم چنين براساس مادة 14 همان قانون »هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 
49 قانون اساسي به منظور فرار از مقررات اين قانون پس از اثبات باطل و بالاثر است انتقال گيرنده 
در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات كالهبرداري محکوم خواهد شد«.بنابراين استنباط 
می	گردد كه اسناد مالکيتی كه افراد و نهادهای مشمول قانون فوق	الذكر به ناحق دريافت نموده باشند، 
پس از بررسی دادگاه صالحيت دار مقرر در قانون فوق	الذكر و آئين	نامه اجرايی و اصالحيه های آن، 
اسناد مالکيت اموال مشمول قانون ياد شده ابطال می	گردد و چنانچه صاحب آن مشخص باشد آن 
اموال به صاحبش رد می	شود و چنانچه اگر صاحب آن مشخص نباشد در اختيار ولي امر قرار داده 
مي شود. اين مورد در مادة 12 آئين	نامه اصالحی نحوة رسيدگی به پرونده	های موضوع اصل 49 
قانون اساسی مصوب 1386/7/2 نيز تصريح شده است. به موجب مادة ياد شده اموالی كه توقيف 
و به موجب حکم دادگاه به تملک ستاد اجرايی در می	آيد مشمول مقررات موضوع مادة 12 قانون 
زمين شهری نخواهد بود. چنانچه مقررات مزبورپس ازتوقيف اموال و يا صدور حکم اعمال شده 
دادگاه حکم به ابطال اسنادوصدورسندجديد به نام نهاد ذی نفع صادر نمايند و در صورت واگذاری 

به غير،وجه حاصله به حساب نهاد مربوطه واريز خواهد شد.

2	7.فقدان	شرايط	قانونی	سند	ثبت	مالكيت	كشتی
در مواردی امکان دارد سند ثبت مالکيت كشتی باطل و يا تابعيت از كشتی ثبت شده ايرانی سلب 
گردد، به موجب مادة 21 قانون دريايی ايران مصوب 1343/6/29 در چهار مورد سند ثبت مالکيت 
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از  ايران  افراشتن پرچم  بر  كشتی باطل می گردد: الف در صورتي كه شرايط ثبت كشتي و حق 
بين رفته باشد. ب در صورتي كه كشتي مفقود و يا توسط دزدان دريايي و يا در نتيجه عمليات 
خصمانه تصرف شده باشد. ج در صورتي كه كشتي متالشي شده و از حيث انتفاع، افتاده باشد. 
د در صورتي كه مالک كشتي را رها كرده باشد. بر طبق مادة 28 آئين نامه ثبت كشتی	ها و شناورها 
مصوب 1344/9/10 »سازمان بنادر و كشتيرانی مکلف است مراقبت كافی اعمال نمايد تا قبل از 
تحقق موجبات ابطال ثبت كشتی مراتب به مالک يا نماينده او اعالم و توجه آنان برای اقدام در رفع 
اين موجبات جلب شود«. هم چنين، سازمان مزبور مکلف است كه، در صورت ابطال ثبت كشتی 
مراتب را به مالک يا نماينده او و بندر ثبت و بندر پايگاه كشتی اعالم و مالک نيز مکلف است منتهی 
ظرف 30 روز اسناد ثبت كشتی را در صورت موجود بودن در ايران به ادارة مركزی ثبت كشتی	ها 
و در خارج به نمايندة كنسولی ايران برای ابطال ارسال دارد)مستفاد از مادة 29 همان قانون(. به 
موجب قسمت اخير مادة 21 قانون دريايی » تقاضاي ابطال ثبت و سلب تابعيت كشتي بايد توسط 
سازمان بنادر و كشتيراني از دادگاه دريايي به عمل آيد. در موارد فوق سند ثبت و تابعيت كشتي 
بايد  منتها ظرف سي روز به اداره ثبت كشتي	هاي سازمان بنادر و كشتيراني يا نمايندگان كنسولي 
ايران مسترد گردد«. بنابراين، بر اساس بند اخير مادة ياد شده ابطال سند ثبت شده مالکيت كشتی، 
توسط دادگاه دريايی پس از بررسی	های الزم صادر می	شود. به موجب فصل سيزدهم قانون دريايی 
كشور كه به دادگاه دريايی اختصاص پيدا كرده است، اين فصل شامل 2 ماده)مواد 188 و 189(
است. درمادة 188 همان قانون بدون آنکه تعريفی از دادگاه دريايی شده باشد، وظايف دادگاه را 
چنين بيان می	نمايد: »وزارت دادگستری مکلف است ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون اليحه 
قانونی مربوطه به تشکيل دادگاه	های دريايی و حدود صالحيت آنها و طرز رسيدگی به تخلفات و 
اختالفات و كليه دعاوی ناشی از اجرای اين قانون را تنظيم و پس از تصويب كميسيون مشترک 
دادگستری مجلسين به موقع اجرا بگذارد«. هم چنين، در مادة 189 قانون ياد شده آمده است كه 
در دادگاه های دريايی بايد از كارشناسان خبره به مسائل دريايی و دارای تجربه و شايستگی توسط 
وزارت دادگستری استفاده شود. كارشناسان بايد نظرات كارشناسی خود را به قضات دادگاه ها ارائه 
كنند. از تاريخ تصويب اين قانون تاكنون، متأسفانه دادگاهی با عنوان دادگاه دريايی كه به دعاوی 
و اختالفات ناشی از آن مسائل و مشکالت افراد در حوزة دريا به شکل تخصصی رسيدگی نمايد، 
ايجاد نشده و اليحه ياد شده در مادة اخير تاكنون به تصويب نرسيده است. با گسترش و پيشرفت 
فضاهای اقتصادی و گسترش ارتباطات دريايی اين امر خلع قانونی محسوب می	شود و نيازمند تأمل 

جدی مسئوالن مربوطه است. 
در حال حاضر به علت عدم تشکيل دادگاه	های دريايی موضوع فصل سيزدهم قانون ياد شده، 
به موضوع ابطال ثبت سند مالکيت كشتی موضوع مادة 21 قانون دريايی و هم چنين ديگر اختالفات 
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و دعاوی دريايی در دادگاه	های عمومی دادگستری، وفق قانون دريايی رسيدگی می	شود به علت 
تخصصی نبودن دادگاه	های ياد شده، و حجم بسيار پرونده	ها رسيدگی به اين پرونده	ها با مشکالتی 

مواجه شده است.

2	8.	صدور	سند	ثبت	اختراعات	،	طرح	های	صنعتی		و	عالئم	تجاری	بر	خالف	
شرايط	قانونی

به موجب مادة 18 از فصل اول)اختراعات( قانون ثبت اختراعات ، طرح	های صنعتی و عالئم تجاری 
از دادگاه درخواست نمايد.  ابطال گواهينامه اختراعی را  مصوب 1386/8/7»هر ذی نفع می تواند 
درصورتی كه ذی نفع ثابت كند يکی از شرايط مندرج در مواد 1، 2، 4 و صدر مادة 6 و بند ج آن 
رعايت نشده است يا اين كه مالک اختراع ، مخترع يا قائم	مقام قانونی او نيست ، حکم ابطال گواهينامه 
اختراع صادر می شود...«. بنابراين با توجه به مادة مرقوم در صورت وجود يکی از شرايطی كه در 
آن ماده آمده، توسط ذی نفع و اثبات آن در دادگاه صالحيت	دار حکم ابطال گواهينامه ثبت اختراع 

صادر می	شود.
مورد ديگری كه موجبات ابطال سند گواهی ثبت اختراع را فراهم می	آورد و بدان در قسمت 
پايانی ماده ياد شده بدان تصريح شده، عبارت است از: زمانی كه مالک اختراع ، مخترع يا قائم	مقام 
قانونی او نباشد، نيز گواهينامه ثبت اختراع از سوی دادگاه صالح قابل ابطال است. به موجب مادة 
59 قانون ياد شده، رسيدگی به اختالفات ناشی از اجراء قانون ثبت اختراعات ، طرح	های صنعتی و 
عالئم تجاری و آئين نامه اجرائی آن در صالحيت شعبه يا شعب خاصی از دادگاه	های عمومی تهران 
می باشد. دادخواست ابطال بايد همراه مدارک ذيل باشد: الف اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد 
و مدارک مثبت ادعای ابطال. ب رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، 
به شرح مذكور در جدول هزينه ها. ج وكالت نامه، در صورتی كه دادخواست توسط وكيل تسليم 
شود)مادة 61 آئين	نامه اجرايی(.و براساس مادة 62 آئين	نامه فوق	ا	الشاره هرگاه ثبت اختراع باطل 
شود، از تاريخ ثبت باطل تلقی می شود. رأی نهايی دادگاه به مرجع ثبت ابالغ می گردد و مرجع 
مذكور آن را ثبت و به هزينه محکوم له، آگهی مربوط به آن را در اولين فرصت ممکن در روزنامه 
رسمی منتشر می كند. محکوم له می تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم عليه مطالبه 
كند. آگهی مذكور شامل عنوان اختراع و ذكر خالصه ای از مفاد رأی نهايی دادگاه در اين خصوص 

خواهد بود.
به موجب مادة 29 از فصل دوم)طرح	های صنعتی( قانون ثبت اختراعات ، طرح	های صنعتی و 
عالئم تجاری »هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نمايد. در اين 
صورت بايد ثابت كند كه يکی از شرايط مندرج در مواد 20 و 21 رعايت نشده است و يا كسی كه 
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طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پديدآورنده آن طرح يا قائم مقام قانونی او نيست . مفاد قسمت  اخير 
مادة 18 دراين خصوص نيز اعمال می شود«. 

به موجب مادة 103 آئين	نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح	هاي صنعتي و عالئم تجاري 
مصوب1387/11/1 هر ذی نفع می تواند از دادگاه صالح مقرر در مادة 59 قانون ثبت اختراعات، 
طرح	هاي صنعتي و عالئم تجاري، ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نمايد. و به موجب مادة 
59 قانون فوق	الذكر، رسيدگی به اختالفات ناشی از اجراء قانون ثبت اختراعات ، طرح	های صنعتی و 
عالئم تجاری و آئين نامه اجرائی آن در صالحيت شعبه يا شعب خاصی از دادگاه	های عمومی تهران 
است. در اين صورت بايد طی دادخواستی ذی نفع يکی از شرايط مندرج در مادة 29 را كه در باال 

بدان	ها اشاره نموده	ايم در دادگاه ياد شده ثابت نمايد.
تجاری مصوب  اختراعات ، طرح	های صنعتی و عالئم  ثبت  قانون  از فصل سوم  مادة 41  در 
1386/8/7تحت عنوان »عالئم ، عالئم جمعی و نام	های تجاری«، دربارة ابطال ورقه ثبت عالمات ياد 
شده آمده است: »هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت عالمت را درخواست نمايد. دراين صورت 

بايد ثابت كند مفاد بند الف  مادة 30 و مادة 32 اين قانون رعايت نشده است...«. 
و  ثبت عالئم ، عالئم جمعی  ورقة  ابطال  در خصوص  مادة 41  در  موارد مصرح  بر  عالوه 
نام	های تجاری، با توجه به ديگر مواد قانون فوق	الذكر از همان فصل ياد شده موارد ديگری نيز 
يافت می	شود كه با وجود آنها می	توان ابطال اين اسناد را درخواست نمود. اين مورد در مادة 43 
قانون ثبت اختراعات ، طرح	های صنعتی و عالئم تجاری مصوب 1386/8/7 تصريح شده است: 
»عالوه بر موجبات ابطال مذكور در مادة 41، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالک عالمت ثبت شده 
از آن به تنهايی و يا برخالف ضوابط مندرج در ذيل مادة 42 از آن استفاده كرده و يا اجازه استفاده 
از آن را صادر می كند يا به نحوی از عالمت جمعی استفاده كند يا اجازه استفاده از آن را بدهد 
كه موجب فريب  مراكز تجاری يا عمومی نسبت به مبدأ و يا هرخصوصيت مشترک ديگر كاال و 
خدمات مربوط گردد، دادگاه عالمت جمعی را باطل می كند«. در ذيل مادة 42 قانون فوق	االشاره 
آمده است: »   در اظهارنامه ثبت عالمت جمعی ، ضمن اشاره به جمعی بودن عالمت ، نسخه ای از 
ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه می شود. مالک عالمت جمعی ثبت شده ، بايد ادارة 
مالکيت صنعتی را از هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط مذكور در صدر اين ماده مطلع كند«. 
بنابراين با احراز شرايط ياد شده در مادة 43 قانون فوق	الذكر نيز دادگاه صالحيت	دار می	تواند 
ورقة ثبت عالئم ، عالئم جمعی و نام	های تجاری را ابطال نمايد. به موجب مادة 147 آئين	نامه 
اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح	هاي صنعتي و عالئم تجاري مصوب1387/11/1 ابطال ثبت 
عالمت مطابق مادة 59 قانون ثبت اختراعات، طرح	هاي صنعتي و عالئم تجاري در صالحيت 

شعبه يا شعب خاصی از دادگاه	های عمومی تهران است.
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نتيجه	گيری
اسناد مالکيت در صورتی كه با رعايت تمامی شرايط و  در حقوق ايران اسناد رسمی مخصوصاً 
تشريفات قانونی كه برای صدور آنها الزم است تنظيم و صادر گردند دارای جايگاه، ارزش و اعتبار 
خاص و مهمی در ميان افراد جامعه، محاكم و جميع ادارات دولتی می	گردند. تا جايی كه اين اسناد 
از پشتوانه قوانين آمره و حمايت نظم عمومی برخوردار بوده و از تعرض	پذيری و تزلزل به دور 
می	باشند. اما، اين اعتبار و عدم تزلزل را نبايد مطلق پنداشت، بلکه برای برقراری ثبات و انتظام 
امور جامعه و هم چنين رعايت حق مالکيت اشخاص نسبت به آنچه كه بدان حق استيالء و تصرف 
مشروع، مالکانه و قانونی دارند، در مواردی مشخص و معين قابل تعرض بوده و می	توان با وجود 
شرايطی، ابطال اين اسناد را خواستار شد. ليکن مواد ابطال اين اسناد به صورت مشخص از سوی 
قانون گذار مشخص و معين نگرديده است، بلکه برای دست يافتن به اين موارد نياز است تا در 

مجموعه های متفاوتی از قوانين و آئين	نامه	ها جستجو شود. 
با بررسی و تجزيه و تحليل مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با اسناد مالکيت روشن گرديد كه 
در مواردی ابطال اسناد مالکيت به موجب حکم مراجع قضايی پس از درخواست ذی نفع و بررسی 
و رسيدگی به مستندات طرفين آنها صورت می	گيرد. كه متأسفانه به علت گستردگی و تشدد قوانين 
و مقررات متفاوت، ابهاماتی در آنها وجود دارد كه باب تفسيرهای گوناگون را در مورد پذيرش و 
يا گسترش دامنه ابطال اسناد مالکيت گشوده است. ليکن، نکته قابل توجه در خصوص ابطال اسناد 
مالکيت آن است كه چون ابطال اين اسناد برخالف اصول اساسی و بنيادين عدم تعرض به صحت 
و اعتبار اين اسناد می	باشد، موارد و قوانين مرتبط به آنها همواره بايد از جايگاه تفسير مضيق مورد 
بررسی قرار گيرند. بنابراين، با توجه به يافته	های پژوهش حاضر پيشنهاد می	گردد؛ قانون گذار كشور 
ما با در نظر داشتن توسعه	 در زمينه	های اقتصادی و اجتماعی جامعه و گسترش فن	آوری	های جديد 
در دنيای امروز، قوانين در خصوص سند مالکيت و مباحث مربوط به آن به دليل اهميت و جايگاه 
مهم آن كه مرتبط با نظم عمومی افراد جامعه است، دست به نوآوری زده و با رعايت اصول اصلی 
و اساسی در حفظ و اصالت اسناد رسمی جهات و موجبات ابطال اين اسناد را به صورت صريح و 
روشن مشخص نمايد تا از تفسيرهای متفاوت و گاهاً نادرست از قوانين مختلف موجود، جلوگيری 
شود. ليکن تا آن زمان الزم است، رويه	های هدفمند و منسجمی از سوی نهادهای مرتبط شناسايی 
و استقرار پيدا نمايد. هم چنين، دكترين حقوقی نيز به مباحث، ضروريات، تاثيرات و اهميت اين 
اسناد در روابط افراد و اقتصاد جامعه توجه نموده، در آثار خود به مباحث حاضر اهتمام داشته و 
از تفسير موسع قوانين و مقررات موجود در جهت گسترش دامنه شمول موارد ابطال سند مالکيت 

خودداری نمايند.
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سيده	ندا	ميرفالح	نصيری*	-دانشجوی	دكتری	حقوق	بين	الملل،	مدرس	دانشگاه	و	وكيل	دادگستری	)كانون	گيالن(

بررسی دو مفهوم نظام حقوقی بين المللی1 و نظم حقوقی بين المللی2

و  افسانه  بين الملل،  حقوق  نظام 
اسطوره يا دارويی جهت التيام تمام 
نهادی  ولی  نيست  بشری  دردهای 
در  می تواند  كه  می گردد  محسوب 
بين المللِی  ساخت يک نظم حقوقی 
حقوق  نمايد.  كمک  ما  به  بهتر 
بين الملل  حقوق  اغلب  بين الملل 
از  متمايز  و  می شود  اطالق  عمومی 
است.  خصوصی  بين الملل  حقوق 
ارتباطات  به  توجه  با  به هرحال 
نظام های  ساير  با  بين الملل  حقوق 
نظام های  با ساير  آن  تمايز  حقوقی، 
حقوقی داخلی محرز بوده و به خوبی 
حقوق  كه  می نمايد  مشخص 
دولت ها  تالش  حاصل  بين الملل 
عرصه  در  دولت(   190 بر  )بالغ 
جهانی بوده و محصول هيچ يک از 

نظام های حقوقی داخلی نمی باشد.3
بين الملل  حقوق  گذشته  در 
تعبير  ملت ها(  )بين  ملل  حقوق  به 
متمادی  قرون  طی  گرچه  می شده، 
حقوق  ولی  گرديده  تحول  دچار 

می شناسيم  امروزه  كه  بين المللی 
حقوق  علم  پدر  تعاليم  از  پس 
و  ديپلمات  )گروسيوس-  بين الملل 
و  گرفته  شکل  هلندی4(  حقوق دان 
مدون شده، و پس از صلح وستفالی 
اين  است.  گرديده  تقويت   8461
به  دادن  پايان  سبب  تنها  نه  اتفاق 
جنگ های سی ساله شد بلکه پايانی 
اصالحات  )به همراه  فئوداليسم  بر 
الزمه و اطاعت پاپ از اين قواعد( 
درنتيجه موجب  محسوب می گردد؛ 
نهاد  با يک  تا دولت های مدرن  شد 
كنترل  قدرت  كه  مركزی  دولت 
اجرايی بر اتباع خود و قدرت دفاع 
ساير  تهاجمات  مقابل  در  خود  از 
اما  شوند.  ايجاد  داشته  را  دولت ها 
می بايست  دولت ها  اين  كه  زمانی 
در كنار هم زندگی و تعامل نمايند، 
ضرورت وجود قواعد عمومی تنظيم 
احساس  آنها  خارجی  روابط  كننده 
گرديد. گرچه قواعد اوليه و ابتدايی 
در حال گسترش ميان جوامع مدنی 

نوظهور بوده، از اواسط قرون هفده 
حقوق  عنوان  به  امروزه  ما  آنچه 
بين الملل می شناسيم در حال تحول 

و شکل گيری بوده است.5
بين الملل  حقوق  بنابراين 
نظام  درون  در  حقوقی  نظام  يک 
در  می گردد،  محسوب  بين المللی 
نتيجه تمامی نقاط ضعف و قوت اين 
منعکس  در خود  را  بين المللی  نظام 
كليه  بين الملل  حقوق  می نمايد. 
عناصر يک نظام حقوقی را دارا بوده 
و مزيت ها و معايب آن را با خود به 
همراه دارد كه در ادامه به تشريح آنها 
معايب و  اين  البته  پرداخته می شود. 
ايرادات واقعی حقوق بين الملل، هيچ 
يک جانبه  اقدامات  جهت  توجيهی 
ندارد،  راه  پارامترها  اين  از  خارج 
به  بين الملل  حقوق  نظام  ساختار  و 
امکانات،  انواع  كه  است  گونه ای 
جهت اصالح و بهبود ميزان ظرفيت 
هنجاری و نرماتيو خود را درون نظام 

خود داراست.6

مقدمه:	

1. International Legal System. 2. International Legal Order.
*. Neda.nasiri55@gmail.com 3. Asut، Anthony، “Handbook of International Law”، 
Cambridge University Press، NewYork، 2005، p.1.
4. Hugo de Groot، 1583-1645. 5. Asut، Anthony، op.cit، p.3.
6. Kennedy، David، “International Symposium on The International Order”، Leiden Journal of 
International Law، United Kingdom،I6 (2003)، p.846.
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1-	تعريف	و	ويژگی	نظام	حقوقی	بين	المللی	
نظام بين	المللی دارای ويژگی	های بی	مانندی است كه آن را از ساير نظام های حقوقی داخلی مجزا 
می	نمايد. در حالی كه ساختار حقوقی در درون تمامی جوامع، به استثنای ابتدايی	ترين جوامع، مبتنی 
بر سلسله	مراتب بوده، در آن قدرت عمودی است و نه به شکل هرم، يک شخص واحد دارای 
حاكميت در رأس و در موضعی برتر قرار دارد. در مقابل ساختار نظام بين المللی افقی و شامل بيش 
از يکصد و نود كشور مستقل می	باشد كه جملگی از منظر تئوری حقوقی برابر محسوب می	شوند 
)از اين نظر كه همگی دارای صفت حاكميت هستند( و هيچ	كس را در موضع قدرت باالتر نسبت 
به خود نمی	شناسند. در نظام های داخلی، قانون مافوق فرد است. افراد صرفاً می	توانند بين اطاعت 
يا عدم اطاعت از قانون يکی را انتخاب كنند. افراد قانون وضع نمی	كنند و از آن اطاعت يا سرپيچی 
می	كنند. البته اين امر بازتاب عميقی از نظر منابع حقوق و نيز طرق اجرای قواعد حقوقی پذيرفته 
برای  آور  الزام	 بين	المللی دولت ها كه قواعد  توافقات  پايه  بر  اساساً  بين	الملل  شده دارد. حقوق 
امضاكنندگان آن ايجاد می	كنند؛ هم چنين قواعد عرفی كه رويه معمول ميان دولت ها و الگوهای 

رفتاری الزم	الرعايه و مورد شناسايی جامعه بين	المللی تنظيم گرديده است.
نظام حقوق بين	الملل فاصله خود را از قدرت حاكم براساس برابری حاكميتها حفظ نموده است. 
هنوز حقوق بين	الملل نياز به اِعمال قدرت درجهت اجرای قواعد و هنجارهای خود دارد. نظام 
حقوق بين	الملل در اين زمينه نيروی كمکی نداشته و توانايی تحميل مقررات خود را بر دولت های 
قدرتمند ندارد. اين امر بسته به ميزان تأثير آن بر امر توازن قواست، زمانی كه منافع جمعی يا توازن 
قدرتها نباشد، حقوق بين	الملل نيز وجود ندارد. درنتيجه حقوق بين	الملل اغلب در حيطه برابری 

دولت ها ظاهر می	شود.
 )Law( حقوق  واقعاً  بين	الملل،  »آيا حقوق  كه  مسئله  اين  هم چنان  دليل،  همين  به  متأسفانه 
محسوب می	شود؟«، مورد ترديد قرار می	گيرد. البته پاسخ به اين مسئله، خود بستگی به بيان تعريفی 
جامع از »حقوق« دارد. اگر الزام و ضمانت اجرای احکام بر ماهيت قواعد داخلی و ملی مورد 
سؤال باشد، اين گونه ترديدها در عرصه حقوق بين	الملل با اين چالش روبرو می	شود كه آيا حقوق 
بين	الملل صرفاً مجموعه	ای از اصول و قواعدی است كه دولت ها در رد و عدم اِعمال آنها )زمانی 
كه بر آنها بار می شود( آزاد هستند؟ يا زمانی كه هر روز اخبار و روزنامه	ها، جناياتی را كه در واقع 
به سوی  را  نگاه	ها  اين حوادث  گزارش می	دهند؛  بين	الملل محسوب شده،  آشکار حقوق  نقض 
حقوق بين	الملل و ضمانت اجرای آن بيشتر جلب می	نمايد. نظام حقوق بين الملل هيچ ضمانت 
اجرای حاضر و آماده	ای برای اين گونه نقض قواعدهای خود ندارد؛ زيرا يک قدرت نظامی و پليس 
بين المللی كه اين گونه اقدامات را پيگيری و ساماندهی نمايد وجود ندارد. به همين دليل، نظام 
حقوق بين	الملل را گاهاً به عنوان يک حقوق واقعی شناسايی نمی	كنند؛ اين درحالی است كه هنوز 
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حتی در اكثر نظام های حقوقی داخلی توسعه	يافته نيز در مواجهه و برخورد با برخی جرائم، يک 
بررسی و تعقيب دقيق جهت اِعمال ضمانت اجرای قواعد مربوطه صورت نمی	گيرد.

در واقع بنا به موارد فوق	الذكر، اولين و مسئله	سازترين ترديدی كه شکاكين يا منکرين نظام 
حقوق بين	الملل بيان داشته	اند، مربوط به ايجاد حقوق بين	الملل، قواعد آن و ارتباطات مفصل آنها 
می	شود. در اينجا بايستی به سه انتقاد فرعی نيز در اين زمينه اذعان داشت. پيش از همه، فقدان قوه 
قانون گذاری رسمی و متمركز است و خصوصاً فقدان رابطه	ای عمودی ميان آن قانون گذار و تابعان 
قانونی اش، عميق ترين اختالف ميان نظام حقوقی داخلی و حقوق بين	الملل است. اين كه واضع 
قانون و مجری قانون معموالً يکی هستند و كنشگران بين	المللی مشابهی قلمداد می	شوند كه همانا 
منظور همان دولت ها هستند. به موازات آن، فرايندهای قانون گذاری بسياری وجود دارند كه بدون 
اين كه متمركز باشند يا در رابطه		ای سلسله مراتبی با يکديگر قرار بگيرند، در كنار يکديگر به فعاليت 
مشغولند. در مرحله دوم، انتقادات هم چنين ماهيت هنجارهايی كه با عنوان حقوق بين	الملل اشاره 
می	گردد، و به ويژه فقدان قواعد عام و انتزاعی در حقوق بين	الملل را مورد اشاره قرار می	دهند. 
اغلب چنين انگاشته می	شود كه هنجارهای بين	المللی منحصراً منتج و ناشی از توافقهای دوجانبه 
ميان دولت ها هستند و به منظور ايجاد تعهدات منسجم و مشخص به كار می	روند. نهايتاً و در مورد 
سوم، ترديدها در قبال »حقوق بودن« نظام حقوق بين	الملل كه اغلب آنها مبتنی بر فقدان قواعد 
ثانويه هستند )قواعد راجع به تغيير حقوق و تعهدات در قواعد اوليه و تصميم	گيری قضايی( و يا 
حتی مبتنی بر فقدان قواعد شناسايی كه بر شالودة يک نظام حقوقی خودبسنده و كاماًل تکامل	يافته 

و بالغ تکيه دارد.
ولی برخالف اين باورها، دولت ها در واقع در بسياری موارد حقوق بين	الملل را رعايت می	كنند، 
و موارد نقض آن به نسبت نظام حقوقی داخلی نادر محسوب می	گردد. بيشتر تبليغات و مانور 
خبری وسيع بر اين گونه نقضهای قواعد بين	المللی سبب بدبينی و ترديدها شده و حفظ صلح و 
عدالت بين	المللی را خدشه	دار می	نمايد. اما درست همان طور كه حوادثی مانند قتل و سرقت و يا 
هرگونه جرائم ديگر داخلی به پيکره نظام حقوقی داخلی خللی وارد نمی	سازد و بدون آنکه موجب 
فروپاشی بنای حقوق گردد يا شهروندان را منکر وجود قانون مربوطه نمايد، در موارد مشابه نيز 
تجاوز از مقررات بين	المللی از سوی تابعان حقوق بين	الملل بدون آنکه اعتبار يا ضرورت آنها را 
مخدوش نمايد، تنها حکايت از ضعف نظام مربوطه دارد. بنابراين غير از نقضهای گسترده مقررات 
بين	المللی در برخی موارد، اين مقررات در سطح گسترده	ای از سوی دولت ها و در امور روزمره 
ميان  بين	المللی  دارای خصيصه  يکسری مالحظاتی  واقع  در  رعايت می	گردد.  بين	المللی  حيات 
دولت ها سبب می	شود كه ناقض مقررات مزبور در استمرار اَعمال خود در اغلب موارد ترديد نموده 

و حتی دست نگه دارد.
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انتقاد اصلی كه حقوق بودن، نظام حقوق بين	الملل را هدف قرار می	دهد، به  بنابراين، اين 
فقدان سيستم ضمانت اجرای متمركز و به ويژه به نظام مجازاتها يا حداقل به نظام قضايی دارای 
صالحيت اجباری و جهانی مربوط می	شود. ولی الزم به ذكر است كه نقض هنجارهای خاصی 
از حقوق بين	الملل می	تواند منجر به الزام يا اجبار رسمی و ضمانت اجرا )نظامی و غيرنظامی( 
گردد. اما آن ضمانت اجراها نادر، متفاوت در ويژگی و اغلب به شکلی غير سيستماتيک اِعمال 
بين	الملل  اِعمال حقوق  به عالوه،  اراده سياسی است.  يا  آگاهی  فقدان  به سبب  اين  و  شده	اند 
تاحدود زيادی، به فاعالن و اشخاص متفاوت بين	المللی و به ويژه به دولت ها واگذار شده است 
)برای مثال دفاع مشروع و اقدامات متقابل( و اين واقعيت وضعيت حاضر را شبيه به نوعی نظام 
بدوی )اولية( مجازاتهای خصوصی می	سازد. درعرصة حقوقی بين	المللی به شکل يک استثناء 
باقی می	ماند و زمانی هم كه وجود دارد غالبًا غيرفراگير و غيراجباری يا الزام	آور است. در پاسخ، 
يا  از حقوق، وجود ضمانت اجراها  امروزه مفاهيم بسيار كمی  بيان گردد كه  شايان ذكر است 
تهديدات را شرط الزم »حقوقی بودن« می		نمايد. اين ميراث باقی مانده از نظرات جان اوستين و 
همينطور هانس كلسن بوده كه توسط هارت در سال 1961 هم در رابطه با نظام حقوق بين	الملل 
و هم نظام حقوق داخلی، بی	اعتبار شده است. مؤلّفه پيشگويانة اين رويکرد، نبايستی با شروط 
يا بايستة مفهومی، به هم بياميزد. در هرصورت نظام های حقوقِی داخلِی مدرن، بيانگر آن هستند 
كه تمامی تعارضات و اختالفات نمی	توانند از طريق يک نهاد عالی اجرايی حقوق، حل و فصل 
گردد. مثالهايی را می	توان از حقوق اساسی يا از حوزة كمتر رسمی حقوق عرفی مطرح نمود. 
بدين معنی كه حقوق اساسی در نظام حقوقی داخلی و هم چنين عرف داخلی اجرا می	شوند، ولی 

گاهًا ضمانت	اجرا و پاسخگويی در قانون وجود ندارد.
حتی اگر پذيرفته شود كه در نظام حقوق داخلی وجود مقررات خاصی كه به كارگيری زور را 
محدود می	كنند، و هم چنين استفاده رسمی از اِعمال مجازات برای نقض مقررات استفاده از زور در 
ميان افراد، در نظام داخلی ضروری است؛ اوضاع و احوال در سطح بين	المللی متفاوت جلوه خواهد 
نمود. استفادة خصوصی از زور در روابط بين	الملل، نمی	تواند برای مدت مديدی ادامه پيدا كند و 
اين مسئله به جلوگيری از گسترش خشونت كمک می	نمايد. منظور خشونتی است كه در شرايط 
مشابه در ميان افراد، ممکن است از آن ترسيد يا نسبت به آن بيمناک شد. به عالوه، متمركزسازی 
استفاده از زور در يد قدرت دولت ها معدود و كمی كه از سازگاری با حقوق بين	الملل حمايت 
می	كنند، می	تواند منشأ نابرابری	های غير قابل قبولی گردد. هم چنين به شکلی بالقوه، متمركزسازی 
مذكور می	تواند منبع خطرات هولناكی گردد. بازدارنده های طبيعی، مدتهای طوالنی صلح را تضمين 
و تأمين ساخته	اند. آن چنان كه از نقش فزايندة جامعه مدنی مشهود است، الزم نيست فشارهايی كه 
برای پيروی از حقوق بين	الملل آورده می	شوند، منحصراً از مجرای ضمانت اجراهای رسمی جريان 
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يابند.
 در هر صورت، نظام حقوق بين	الملل مستمراً در حال تحول است و ضمانت اجراها يکی از 
آن بخشهايی است كه به شکلی روبه رشد، در حال تبديل شدن به اموری شبه دولتی )دولت مانند( 
هستند. حقوق افراد و ضمانت اجراهای جمعی، به خصوص تحريم ها يا ضمانت اجراهای اقتصادی، 
و نيز اقدامات متقابل به شدت از طريق عملکرد اركان سازمان ملل و نظام حقوق قضابنيان، ديوان 
بين	الملی دادگستری، توسعه يافته است. سازوكارهای نوين تثبيت صلح و حفظ صلح، در طول 
ساليان بسط و ارائه شده است و در راستای اجرای موثرتر و كارامدتر قواعد حقوق بين	الملل در 
سطح منطقه ای، توافقات و سازمان ها منطقه	ای به طورمداوم تقويت گشته	اند. وضعيت مشابهی را 
می	توان در خصوص قواعد ناظر بر رسيدگی قضايی خاطر نشان ساخت. حل و فصل اختالفات 
بين	المللی و به ويژه ساز وكارهای قضايی اجباری، از دهه پايانی قرن اخير به سرعت تکثير شده	اند. 
البته درست است كه آنها اكثراً در سطح منطقه	ای و بعضاً تنها در برخی رژيم های حقوقی بين	المللی 
و  ثالث  از طرف  استفاده  به هرحال، تحول مستمر و گسترش  ِاعمال می	گردند.  معينی  خاص و 
بر رسيدگی  ناظر  ثانويه  از پيشرفت قواعد  يافته، نشانه هايی  سازوكارهای حل و فصل رسميت 

قضايی در حقوق بين	الملل است.
هچنين گفته می	شود كه نظم حقوقی بين	المللی فاقد خصيصه حقوقی مهم ديگری است و آن 
نقيصه، فقدان سازگاری يا پيروی از قوانين حقوق بين	الملل درعمل است. جدا از وجود سازوكارهای 
اجرائی، قواعد حقوقی در يک نظم حقوقی، مستلزم آنند كه حداقل و تاحدودی مورد پيروی قرار 
گيرند. »پيروی از قواعد« شرط الزم حقوقی بودن است و شرط كافی آن نيست. مجموعه ای از 
قواعد كه هيچ گاه از آنها تبعيت نمی	شود را به دشواری بتوان چون قانونی معتبر در نظر آورد. 
مع الوصف، واضح است كه آنچه برای »حقوق بودن« حقوق اهميت دارد، تبعيت و پيروِی افزايش	
يافته است و نه برعکس يک تبعيت مطلق. با وجود تمام اين مسائل، اكثر نظام های حقوقی داخلی 
مشکالت زيادی با عدم تبعيت و عدم اجرا دارند. مضافاً اين كه مسئله كارامد بودن خود مبهم جلوه 
می	كند. در اين زمينه كافی است كه به مورد حقوق بشر اشاره شود تا ببينيم كه رعايت حقوق بشر 

می	تواند در اَشکال و درجات گوناگون بسياری ظهور كند. 
به هرحال، حقوق بين	الملل در عمل عمدتاً مورد تبعيت و رعايت قرار می	گيرد. البته درست 
به وجود فشارهای رسمی و  به حوزه های حقوق مورد بحث و  تفاوتها در اجرا،  اين  است كه 
غيررسمی برای پيروی بستگی دارد. داليل تبعيت از قواعد حقوق بين	الملل می	تواند بسيار متفاوت 
باشد. ممکن است نوعی واكنش به اِعمال قدرت يا ضمانت اجرا باشد، هم چنين ممکن است ناشی 
از داليل بسيار ديگری )ابزاری يا غيرابزاری( باشد، داليلی مانند رضايت در قبال قواعد حقوقی، 
داليل استراتژيک برای احترام، داليل اخالقی برای هماهنگی و سازگاری با نوعی نظم حقوقی كه به 
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شکلی حداقلی عادالنه است، و غيره. با تمام اين اوصاف، پيروی مؤثر به آسانی با اشاره به راه	هايی 
به دنبال توجيهاتی )برای نقض حقوق بين	الملل از جانب خود(  كه در آن دولت های قدرتمند 
هستند، نشان داده می	شود، راه هايی از قبيل توسل به دفاع مشروع يا حالت ضرورت و يا حداقل 
ارجاع به شرايط اقدامات متقابل )كه جملگی بر اساس حقوق بين	الملل موجود وجهه قانونی يافته 

اند(، ممکن است در اين زمينه مورد اشاره قرار گيرد.
بنابراين بنا به داليل مذكور، نظام حقوق بين	الملل »حقوق« محسوب می	شود، اختالف	نظر و 
ترديدها در بحث وجودِی حقوق بين	الملل درخصوص اين امر است كه روابط ميان دولت ها بايد 
به وسيله اصول و قواعد كلی تنظيم گردد. با اين حال اين كه چه تعريفی از آن بر مبنای منافع مّلی و 
داخلی بشود از مسائل مرتبط با نظام داخلی است. برخی امور كه حقوق بين الملل در آنها گسترش 
بيشتری يافته نشان از وجود داليل و مالحظات خاصی جهت اجرا و اِعمال قواعد آن دارد؛ مانند 
وجود شرط عمل متقابل در روابط بين	المللی يا وجود رضايت صريح و ضمنی دولت ها و منافع 
مّلی آنها و يا توجه ويژه به افکارعمومی در سطح جهانی و.... در واقع، سبب وجود هرج	و	مرج و 
بی	نظمی در روابط و مناسبات ميان دولت ها مطابق با مصالح و منافع مّلی هيچ يک از آنها نمی	باشد.

2-تعريف	و	ويژگی	نظم	حقوقی	بين	المللی
اگر وجود چندگانگی و كثرت در قواعد حقوقی را نمايانگر يک واحد حقوقی بدانيم می	توان در 
تشريح يک »نظم حقوقی« يا يک »نظام حقوقی« نيز سخن راند. بنابراين »نظم حقوقی بين	المللی« 
واحدی از تمام قواعد حقوقی است كه دارای ارزش حقوقی در روابط بين	المللی بين دولت ها و 
ساير نهادهای بين	المللی هستند. نظم حقوقی داخلی مبتنی بر حقوق اساسی، حقوق كيفری، حقوق 
مدنی، حقوق ادارای و... يک واحد حقوقی مبتنی بر قواعد حقوقی محسوب می	گردد كه توسط 
قلمروهای  بر  مبتنی  ايجاد می	شوند كه  قوه مجريه(  قوه قضائيه و  مقننه،  )قوه  ارگان های دولتی 
مختلفی از صالحيتهای حقوقی آنهاست. نظم حقوقی فراملی )برای مثال حقوق اقتصادی اتحاديه 
اروپا( يک واحد حقوقی مبتنی بر قواعد حقوقی می	باشد كه توسط ارگان های جامعه اقتصادی اروپا 
)اتحاديه اروپا( ايجاد می	شود و قلمرو خاصی از نظام اداری واگذار شده از سوی دولت های عضو 
به اتحاديه اروپا را در بر می	گيرد. اين حقوق فراملی نبايد با حقوق بين	الملل اشتباه گرفته شود. اين 
حقوق يک نظام حقوقی حدواسط حقوق بين	الملل و حقوق داخلی كشورها می	باشد. درست است 
كه اين نظم حقوقی فراملی صرفاً توسط ارگان های فراملی كه مبتنی بر معاهدات بين	المللی می	باشند 

ايجاد شده ولی به همين دليل نيز حقوق بين	الملل محسوب نمی	شوند. 
تمام گونه	های نظم حقوقی )بين	المللی، ملی، فراملی و خصوصی( به صورت متقابل با همديگر 
در ارتباط هستند. آنها اجزای محصور و بدون ارتباطی نيستند ولی روابط بی	شماری را در قالب 
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نظم های  آميختگِی  درهم  اين  نشان می	دهند،  را  و...  قراردادها  و  اساسنامه ها  معاهدات،  حقوقی 
حقوقی متعدد، صرفاً به جنبه بيرونی آنها )با توجه به قلمرو و حيطة داخلی	شان( مربوطه می	شوند. 
بنابراين تنظيم كلی مشاركت و همکاری های مؤسسات تجاری از طريق قانون گذاری دولت به جنبة 
بيرونی حقوقی عمومی اين نهادها محدود می	شود و وارد حيطه داخلی آنها نمی	شود و هر يک رويه 

داخلی خودشان را دارند. 
يک مسئله مورد بحث در اين خصوص اين است كه چگونه ايجاد يک واحد يکپارچه حقوقی 
با وجود كثرت و تنوع قواعد حقوقی امکان	پذير است؟ كدام فاكتورهای حقوقی يک نظم حقوقی 
يا نظام حقوقی را تعيين می	نمايند؟ در اين خصوص بايد ابعاد شکلی و ماهوی يک نظم حقوقی 
مورد بررسی قرار بگيرد. بايد ميان ابعاد شکلی نظم حقوقی با ابعاد ماهوی آن قائل به تفکيک شد. 
ابعاد شکلی نظم حقوقی شامل پروسه ايجاد امور شکلی حقوق يا موضوعه نمودن حقوق(در درون 
نظام( حقوقی می	باشد. در بررسی تمايز بيشتر ميان نظام های حقوقی دولت های مدرن، ما به يک 

سلسله مراتب در ارگان های حقوقی در تدوين قواعد حقوقی می	رسيم. 
در دولت های مدرن ارگان های اداری متعددی وجود دارند و جملگی صالحيت حقوقی خود 
را به صورت رسمی با قواعد حقوقی در سطح باالتری محدود می	كنند. اين ارگان ها در چرخه خود 
توسط ارگان های باالتری كه حيطه صالحيتی آنها نيز با وجود قواعد حقوقی باالتری محدود شده 
است، ايجاد می	گردند و.... اين نظم سلسله مراتبِی انکارناپذير در ارگان های حقوقِی موجود در 
داخل يک نظام حقوقِی پيچيده، به عنوان حقوق اداری وجود دارد و مبنای واقعی تئوری هرم حقوقی 

هانس كلسن محسوب می	شود.
بر اساس اين نظريه، حقوق يک نظام پويا از سطوح باالتر و پايين	تر شکل	گيری قواعد حقوقی 
توسط ارگان های حقوق می باشد. كلسن معتقد بوده كه قاعده حقوقی، زمانی دارای ارزش حقوقی 
است كه توسط يک ارگان حقوقی صالحيت دار ايجاد شده باشد و اين حيطه صالحيتی از سوی 
قواعد حقوقی باالتر وضع می	گردد. در نهايت، ارزش حقوقِی كليّت يک نظام حقوقی به قاعدة 
رأس هرم حقوقی كه يک قاعده فرضی، نانوشته و ساختگی است، مربوط می	گردد. وجود »قاعده 
بنيادين« كه با تئوری حقوقی كلسن مطرح شده و اين قاعده بنيادين حقوقی نمی	تواند اعتبار حقوقی 
مدونی داشته باشد، زيرا در اين مورد به عنوان پيش	فرض يک ارگان باالتر محسوب می	شود و 
نمی	توانست مبنای غايی و نهايی تمام اعتبار حقوقی باشد. اين اعتبار فرضی و ساختگِی يک قاعده 
برتر كه خودش نيز فرضی و ساختگی است و پيش	فرض يک خير فرضی از يک قانون گذار فرضی 

محسوب می	شود. 
 از منظر كلسن حفظ وحدت حقوقی يک نظام حقوقی تنها با وجود اين قاعده بنيادين امکان	
پذير بوده و به واسطه همين قاعده بنيادين تمام روند شکل	گيری قواعدحقوقی كه از سوی ارگان های 
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حقوقی صالحيت دار صورت می	پذيرد، يک ضرورت علمی محسوب شده و به قول كانت يک مبنا 
و شرط متعالی به آن اطالق می	گردد. درواقع تئوری »قاعده بنيادين« در نظريه كلسن، يک حقيقت 
مربوط به ابعاد شکلی حقوقی ناشی از روند پويای قاعده سازی درون يک نظم حقوقی خاص در 
سطح جهانی، را بيان می	دارد؛ درحالی كه تمام فاكتورهای ماهوی-حقوقی يک نظام حقوقی ناديده 
گرفته شده است. بنابراين اين نظم سلسله	مراتبی، در سطوح مختلف شکل	گيری قواعد حقوقِی 
موجود درون يک نظم حقوقی خاص )مثال نظم مربوط به حقوق اداری( مشاهده می	شود. اما كلسن 
اين روند پويا در شکل	گيرِی ابعاد شکلی حقوق را از محدوديتهای ابعاد ماهوی حقوق كه مقيد به 
درون نظم حقوقی خاص هستند، جدا می	كند. كليه تفاوتهای ماهوی حقوقی بين حقوق اساسی، 
تئوری حقوق  به طور كلی در  و...  بين	الملل  كيفری، حقوق مدنی، حقوق  اداری، حقوق  حقوق 
محض كلسن انکار می	شوند. و از نظر وی اين تمايزات بايد مورد بررسی در تئوريهای غيرحقوقی 
)مثاًل بحثهای جامعه شناسی( قرار بگيرند. اما در علم حقوق و تئوری محض حقوقی اين امر هيچ 
نورماتيو موجود در  به ويژگيهای هنجاری و  نظريه حقوقی محض صرفاً  ندارد. زيرا  جايگاهی 

قواعدحقوقی توجه دارد. 
تمايز بنيادين مدنظر كلسن ميان »آنچه كه هست«و »آنچه كه بايد باشد« نقش اساسی در نظريه 
و ديدگاه كلی وی دارد. اين تمايزات و فاكتورهای ماهوی نظم حقوقی ناشی از پديده	های اجتماعی 
معمول كه دارای ارزش می	باشند، از نظم حقوقی موجود )Seain( خارج شده و همان طور كه در 
تئوری حقوقی بررسی شدند صرفاً به نظم حقوقی آرمانی )Sollen( و حقوق نرم تعلق دارند. در 
نهايت هانس كلسن به اين نتيجه می	رسد كه اين نظم حقوقی آرمانی )آنچه كه بايد باشد( ممکن 
است در ابعاد شکلی حقوق نيز مقرر شوند، تنها به اين دليل كه تمايزات ابعاد ماهوی حقوقی به 
به همين دليل كلسن  اجتماعی وابسته هستند.  قبل موجود( در زندگی  )از  پديده	های فراحقوقی 
از تئوری حقوقی پوزيتويستی راديکال دفاع می	كند، كه معتقد است كليه تمايزات معمول ميان 
حوزه	های حقوقی گوناگون در حقوق بين	الملل عمومی و حقوق بين	الملل خصوصی الزام آور 
نيستند. در واقع بر اساس اين رويکرد، تمام حوزه	های حقوقی در حقوق اساسی، حقوق اداری، 
حقوق كيفری، حقوق مدنی، حقوق بين	الملل و... از نقطه نظر ابعاد شکلی حقوق به لحاظ ساختاری 
مشابهت می	يابند. تمامی حوزه	های حقوقی مذكور ممکن است فقط محدود به يک نظم حقوقی 
شکلی شوند و صرفاً روابط دوجانبه در يک نظم يا نظام حقوقی به واسطه وجود يک روند پويای 
قاعده	سازی در سطوح باالتر يا پايين	تر، در هرم حقوقی وجود داشته باشد. خصوصاً در زمينه 
ارتباط ميان حقوق بين	الملل و حقوق داخلی اين رويکرد حقوقی محض با توجه به ابعاد شکلی 
نظم حقوقی كلسن را به سمت نگرش مونيستی هدايت می	كند و عنوان می	دارد كه حقوق داخلی با 
توجه به محدوديتهای قاعده	سازی ناشی از محدوديتهای حقوق بين	الملل می	باشد )برتری حقوق 
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بين	الملل(؛ يا برعکس حقوق بين	الملل دچار اين محدوديتهای قاعده سازی با توجه به محدوديتهای 
بين الملل  برتری حقوق  اولويت و  انتخاب  داخلی(.  )برتری حقوق  داخلی می	شود  نظام حقوق 
)ايدئولوژی Pacifism( برمبنای قاعده بنيادين كه مبنای نظم حقوقی بين	المللی كه به ساير قواعد 
اين قاعده  به وسيله  اعتبار می	بخشد و تمام نظام های حقوقی داخلی  حقوق بين	المللی ارزش و 

بنيادين محدود می	گردند. 
درخصوص ابعاد ماهوی نظم حقوقی، مباحث مربوط به اصول حقوقی و ايجاد پيکره ماهوی 
مدنظر  مونيستی  نظم حقوقی مطرح می	گردد. ساختار  از  كثرت گرايانه  بر رويکرد  مبتنی  حقوق 
كلسن در نظريه حقوقی محض و پوزيتويسم حقوقی در زمينه حقوق آرمانی )Sollen( و حذف 
راديکالی تمام ابعاد ماهوی حقوق، از مفهوم هنجارهای حقوقی كلسن ناشی می	شود. به هرحال، 
شناسايی هنجارهای حقوقی به دليل ساختار نرماتيو، نه تنها به روند پويای ايجاد شکِل حقوق مبتنی 
بر عملکرد ارگان های حقوقی صالحيت	دار می	باشد؛ بلکه به اصول ماهوِی حقوق كه محتوای اين 
هنجارها را تشکيل می	دهند نيز مبتنی است. پس كليه اصول حقوقی نتيجة شکل	گيری حقوق، در 
يک روند پويا هستند كه ارگان های حقوقی صالحيت	دار آنها را براساس اصول ماهوِی حقوق 
ايجاد می	نمايند. اما ابعاد شکلی حقوق و اصول ماهوی حقوق، هر دو پيش	فرضهايی در پروسه 
قاعده	سازی محسوب می	شوند و مبارزات طوالنی	مدت ميان پوزيتويسم حقوقی با انديشه حقوق 
طبيعی می	تواند تشريح كننده اين حقيقت باشد كه هر يک از اين رويکردها و ديدگاه ها بخشی از 

ابعاد شکل	گيری حقوق را تشکيل داده	اند. 
برای تشريح مشکل نظم حقوقی اين مسئله بسيار حائز اهميت است. بدين معنی كه هر نظم 
حقوقی نه تنها مبتنی بر يک روند پويا در شکل	گيری حقوق )ابعاد شکلی آن( می	باشد بلکه اصول 
ماهوی حقوق نيز در آن دخيل هستند. تصديق و پذيرش اين اصول در جهت تعيين يک نظم 
حقوقی در راستای ايجاد پيکره ماهوی حقوق، در جهت نقض ساختار مونيستی كلسن مؤثر بوده 
و با واقعيات حقوقی مغايرت دارد. درمقابل اين ديدگاه غيرمنعطف، برای تمامی نظم	های حقوقی 

شکلی )ابعاد شکلی حقوق( به عنوان چارچوبی برای كليه پديده	های حقوقی بيان شده است. 
امروزه ديدگاه كثرت	گرايانه از نظم های حقوقی، قابل قبول	تر به نظر می	رسند. اين نظريه به منظور 
تعميم تمام نظم	های حقوقی با ماهيتهای گوناگون و متنوع )كه محتوای قواعد حقوقی را در بر 
می	گيرند( محسوب می	گردد. حقوق بين	الملل، حقوق اداری فراملی، حقوق اساسی بين	الدولی، 
حقوق مدنی دولت ها، حقوق داخلی مربوط به مؤسسات همکاريها و... تمام اين نظام های حقوقی 
يک ساختار ماهيتی تقليل	ناپذير و مختص به خود را دارا می	باشند. بنابراين آنها در چارچوب روابط 
سلسله	مراتبی حقوقی محدود به قواعد محدود در چارچوب ساختار مونيستی قرار نخواهند گرفت، 
بلکه آنها مبنا و باالترين سطح از قاعده	سازی خود را دارا هستند كه صالحيت حقوقی اصلی خود 
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را دارد و از سوی ارگان های حقوقی باالتر محدود نشده است. همه آنها تحت حاكميت حقوق و 
ايجاد پيکره ماهوی حقوق، با عنايت به محدوده حقوقی ماهوی و خاص خود قرار دارند و صرفًا 
درون چنين قلمرو مستقل ماهيتی از قواعد حقوقی يک محدوديت سلسله	مراتبی و سطح های 

محدودكننده صالحيت حقوقی ممکن است يافت شود.
بسياری از امور حقوقی با اهميت دولت ها كه نظم	های ماهوی حقوقی متفاوتی دارند، دارای 
اساسی  قواعد  دارای  آنها  و... هستند. درواقع  قانون گذاری  اساسی،  فرمهای حقوقی  با  وابستگی 
مربوط به صالحيت حقوقی نهاد قانون گذارِی حقوقی، داخل در رشته	های مختلف حقوقی )حقوق 
مدنی، حقوق اداری و...( و نه به معنی ساختاری آن هستند. اين حوزه	های حقوقی از منظر ساختاری 
از اصول ماهوی-حقوقی متفاوتی تشکيل شده	اند. قواعد حقوقی اساسی،  متفاوت هستند؛ زيرا 
صالحيتهای كلی قانون گذاری را در اين رشته ها محدود ساخته و در هرزمانی صالحيت حقوقی 
فرم حقوقی مدون و حقوق موضوعه در  به  باالترين سطح خود در جهت دستيابی  ماهيتی در 
قواعد اساسی و بنيادين يافت می	شود. البته اين مسئله درخصوص انواع شکلهای حقوقی و حقوق 
موضوعه مطرح است. درزمينه معاهدات در حقوق بين	الملل اين مسئله به وضوح ديده می	شود 
البته به معنای وجود تمام قواعد حقوق بين	الملل در معاهدات نمی	باشد. معاهدات بين	المللی صرفًا 
ممکن است حاوی بخشی از قواعد بين	المللی واقعی در زمينه حقوق اداری، حقوق كيفری، حقوق 

اساسی، حقوق مدنی و حتی قواعد قراردادی داخلی )معاهدات تجاری( باشد. 
مسئله ديگری كه در باب ويژگی	های منحصربفرد نظام حقوق بين	المللی امروزه مطرح می	باشد، 
مبحث »چند تکه شدن حقوق بين الملل« است. گسترش چشم گير قواعد و نهادهای حقوق بين	المللی 
با ظهور هرچه بيشتر حوزه	های خاص مانند حقوق تجارت، حقوق محيط	زيست، حقوق انرژی، 
حقوق نفت وگاز، حقوق بشردوستانه، حقوق بين	الملل بشر و... اين تعبير را ايجاد نموده است كه 
حقوق بين	الملل همانند »يک نظام كلی« در روند چند تکه شدن قرار گرفته است. اين امر ممکن 
است اين نگرانی را ايجاد نمايد كه هسته مركزی اين نظام، قابليت حفظ وحدت حقوقی و استمرار 
يک واحد يکپارچه حقوقی را نداشته و حقوق بين	الملل را در معرض يکسری از نظام های محدود 
و متمركزشدة جدا ازهم و ناپيوسته كه بی ارتباط به يکديگر يا در ارتباط اندک با هم هستند، قرار 

می	دهد. 
درواقع اين مسئله به عنوان اصطالح »جهانی	سازی« نيز مطرح می	باشد. بدين معنی كه گسترش 
تبعی و دارای اهميت از عملکردها و مکانيزم ها در جهان، مشکل چند تکه شدن نظام حقوق بين	الملل 
را تسريع می	بخشد؛ و بر مبنای يک رويکرد به عنوان »ظهور خاص	گرايی و حوزه	های نسبتاً مستقل 
و خودمختار از عملکرد و ساختار اجتماعی« تعبير شده است. اين امر سبب بروز مباحث مربوط 
به بررسی رابطة ميان رژيم	های خودبسنده در حقوق بين	الملل با نظام حقوق بين	الملل در كليّت 
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آن، شده است؛ و اين نگرانی را در پی دارد كه موجب ظهور قواعد خاص و مکانيزمهای خاص	
گرايانه	ای بشود كه هيچ رابطة صالحيتی روشنی ندارند و ممکن است موجب بروز اختالفاتی ميان 
نظام های حقوقی داخلی با اين نظام و همينطور ايجاد ناسازگاری در زمينه تفسير و توسعة حقوق 
بين	الملل گردند. در حالی كه اين موضوع تا حدودی می	تواند يک خطر واقعی در جهت تزلزل 
اتحاد اين نظام محسوب شود ولی هم چنان يک حركت پويا، متمركز و قدرتمند در حقوق بين الملل 

و به عبارتی يک پيش	فرض قوی در جهت مقابله با اختالفات هنجاری و نرماتيو وجود دارد. 
برای مثال، اين اصل كه امکان تخطی قانون خاص از قانون عام وجود دارد، لذا قانون جزئی و 
خاص دارای اولويت است. هم چنين درست است كه حقوق بين	الملل به عنوان يک نظام غيرمتمركز 
شده بايد با مشکل ايجاد ارتباط متقابل ميان قواعد گوناگون كه از منابع متعدد )معاهدات عام، 
معاهدات خاص، حقوق عرفی( مواجه شود، در حالی كه اين مسئله صرفاً سبب افزايش حوزه	های 
ميان  ارتباط  برقراری  فزاينده	ای درجهت  تمايل  و  بين	الملل شده  در حقوق  خاص و تخصصی 
حوزه های مجزا و جدا از هم )از پيش موجود( وجود دارد. بنابراين با وجود تصميمات محاكم 
بين	المللی كه ممکن است همواره رقابتی نباشد، سلسله مراتبی از اختيارات )authority( با وجود 

ديوان بين	الملل دادگستری در رأس هرم وجود دارد. 
گزارش كميسيون حقوق بين	الملل از »چند تکه شدن حقوق بين الملل« دو نتيجه كلی منتهی 
گرديده: يکی ظهور رژيم معاهداتی خاص )كه نبايتی خودبسنده محسوب شوند( به طور جدی امنيت 
حقوقی، قابليت پيش	بينی يا كيفيت تابعان حقوقی اين نظام را تحليل نبرده	اند. دوم اين كه می	بايست 
عنايت ويژه و گسترده	ای درخصوص نقطه تالقی هنجارها، رژيم ها، قواعد، روش ها و تکنيکهايی 
جهت مقابله با اين تالقی و برخورد صورت پذيرد. در اين گزارش آماده است كه دليل اين »چند تکه 
شدن حقوق بين	الملل« را از يک طرف فقدان قوه قانون گذاری عام در اين نظام می	داند. البته معاهدات 
قانون	ساز گرايش به توسعه قلمرو تاريخی، ساختاری و مذهبی دارند كه از يکديگر مجزا هستند و 
حاوی روابط دوجانبه ای ست كه تاحدودی مشابه نظم مجزايی از حقوق داخلی محسوب می	شوند. 

از ديدگاه برخی حقوق دانان امکان مقايسه نزديک ميان بحث »تعارض قوانين« در نظام داخلی با 
بحث »چند تکه شدن حقوق بين الملل« وجود دارد ولی با اين تفاوت كه اين امر مربوط به حقوقی 
است كه جهت رفع اختالف نظام های حقوقی سرزمينی تنظيم نشده بلکه به اختالفات ميان رژيم های 
معاهداتی مربوط می	گردد. در واقع تعارض ميان قواعد، پديده	ای است كه در تمام نظم	های حقوقی 
وجود دارد و كليه نظم	های حقوقی راه	های مشابه	ای جهت مقابله با آن اِعمال می	كنند. قواعدی مانند 
»قانون خاص«، و »قانون مؤخر مخصص قانون مقدم است« برای اكثر نظام های حقوقی شناخته شده 
می	باشد و در حقوق بين	الملل نيز مطرح است. اما نظم	های حقوقی داخلی روابط سلسله مراتبی 
مستحکم و ريشه	داری ميان قواعد و نظام حقوقی خود دارا هستند ولی حقوق بين	الملل همان گونه 
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كه اذعان گرديد چنين سلسله مراتب مستحکمی در درون نظام حقوقی خود برخوردار نيست. 
 از طرفی، دليل اين چندتکه شده حقوقی، در درون نظام بين	الملل قابل بررسی می	باشد. يکی 
از موارد بسيار مهم در بروز اختالف ميان معاهدات قانون	ساز به تحوالت مهم حقوق بين	الملل كه 
موجب اصالح ابزارهای چندجانبه و تعريف اثرات حقوقی اين اصالحات بوده، مربوط می	شود. 
معاهدات  روزافزون  اهميت  به دليل  هم  آن  و  دارد  تری  گسترده	 تحليل  به  نياز  مسئله  اين  البته 
چندجانبه قانون	ساز در چند ساله اخير می	باشد. هم چنين اين امر به رژيم	های قانون گذاری رسمی 
مربوطه می	گردد نه به تمام رژيم	های حقوقی ديگری كه به واسطه ديپلماسی چندجانبه در حقوق 

بين	الملل عمومی وجود دارند. 
در واقع گونه	های جديد حقوق خاص، به طور تصادفی در حقوق بين	الملل ايجاده نشده	اند و 
به دليل وجود نيازهای تکنيکی و ضرورت های اساسی می	باشد. ظهور حقوق محيط زيست درجهت 
پاسخ به اقدامات محيط زيستی دولت ها در سطح جهانی می	باشد. يا حقوق تجارت در زمينه ايجاد 
نهادها و قواعد تنظيم	كننده روابط اقتصادی دولت ها در سطح بين	المللی گسترش و تحول يافته 
است. كليه قواعد مركب و پيچيده يا هر رژيمی به همراه اصول، تخصص و روش های مربوطه به 
خود به وجود آمده است. ولی از طرف ديگر، به منظور كارايی و كارآمدی حقوق جديد، اغلب 
گونه	های جديدی از شروط معاهداتی يا رويه های عرفی مغاير و ناسازگار با حقوِق عامِ سابق يا 
ساير بخشهای خاص ديگر ايجاد می	گردند. در بسياری موارد قواعد جديد و رژيم های نوين اصوالً 

در جهت معکوسی از حقوق عام توسعه می	يابند. 
بنابراين حقوق بين	الملل يک نظام و سيستم می	باشد كه با بررسی اصول و قواعد گوناگون آن، 
به وضوح مشخص می	گردد كه اين قواعد به صورت رندومی و اتفاقی در كنار هم قرار نگرفته	اند. 
حقوق بين	الملل مسلماً بيش از يک دسته قواعد، در وسيع	ترين تعبير ممکن است كه يک متُد 
ايجاد ارتباط ميان اختالفات و دعاوی، پاسخ به دعاوی، انتظارات و پيش	بينی	ها، هم چنين ايجاد 
چارچوبی جهت ارزيابی و اولويت	بندی چنين درخواستهايی می	باشد. كاركرد حقوق بين	الملل 
به صورت خاص، در نظام های جهانی به هم پيوسته، شامل محدوده	ای از فعاالن، از دولت ها گرفته 
تا سازمان های بين	المللی، شركت ها و افراد را تشکيل می	دهد. نظام بين	الملل از ميزان همکاری های 
گسترش	يافته و روبه افزايش با عناصر رقابتی كه در فعاليت های فرامرزی قابل پيش	بينی است، 

ايجاد می	گردد. اما هنجارهای اساسی و ماهيت ساختاری حقوق بين	الملل باقی می	ماند. 

	3-	اركان	سازنده	نظم	حقوقی	بين	المللی
در زمينه اركان سازنده نظام حقوقی در سطح بين	المللی دو مسئله حائز اهميت می	باشد. يکی منابع 

صوری و شکلی اين نظام حقوقی و ديگری تابعان حقوق بين	الملل.
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حقوق بين	الملل به عنوان رشته	ای از حقوق با توجه به ويژگی منحصر بفرد كه قباًل به آن اشاره 
اين  در  ابردولتی  اجرايی  قوه  فراملی، هم چنين عدم وجود  قانون گذاری  نهاد  و عدم وجود  شد 
نظام حقوقی، جهت حفظ نظم عمومی ثبات آن نياز به منابعی دارد كه جهت استخراج و تحليل 
قواعد درون -سيستمی به كار گرفته شوند. با وجود اين منابع، قواعد و مقررات در درون اين نظام 
حقوقی در سطحی فنی و تخصصی اِعمال می	گردد. اما منابعی نهايی مانند خرد و اخالقيات يا منابع 

كاركردی همانند كتابخانه ها، روزنامه ها و غيره... را شامل نمی	شوند. 
داخلی  نظام حقوق  از  متفاوت  استفاده،  مورد  منابع  زمينه  در  بين	الملل  نظام حقوق  بنابراين 
می	باشد. نظام حقوق داخلی به صورت مشخص اغلب از قوه قانون گذاری و رويه قضايی، قواعد 
خود را تعيين می	نمايد؛ ولی در مقابل در حقوق بين	الملل يک مرجع قانون گذاری فراملی مشخص 
وجود نداشته و مجمع عمومی يا شورای امنيت سازمان ملل معادل مرجع قانون گذاری بين	المللی 
همانند قوه مقننه نظام داخلی محسوب نمی	گردند. هم چنين سلسله مراتب رسمی ميان دادگاهها 
و مراجع قضايی بين	المللی همانند آنچه در نظام حقوقی انگلستان )كامان ال( موجود است، وجود 
ندارد. نکات ابتدايی و اصلی نظام حقوق بين	الملل در خصوص موضوعات مذكور اغلب در كتابها 
يافت می	شود. در سطحی ابتدايی نظام هنجاری حقوق بين	الملل منشعب از چهار منبع مذكور در 
ماده 38 اساسنامه ديوان بين	المللی دادگستری است: 1( معاهدات 2( قواعد عرفی بين	المللی 3( 
اصول كلی حقوقی 4( رويه قضايی و دكترين نيز دو منبع كمکی و فرعی در تعريف محدوده 

حکومت قانون محسوب شده	اند. 
در هر نظام داخلی قواعد عام از وضعيتهای خاص تفکيک شده است. قواعد عام به معنای 
قواعدی است كه قانون گذار به مدد فنون و روش های حقوقی و با در نظر گرفتن نوع روابط، بی	آنکه 
به خصوصيات فردی توجه داشته باشد، وضع كرده است. بنابراين وضعيتهای فردی كه حاصل 
اجرای قواعد كلی هستند، در ايجاد نظام حقوقی دخالتی ندارند. گذشته از اين هر نظام داخلی بر 
مبنای سلسله	مراتبی استوار شده كه خود ناشی از اعتبار مرجعی	ست كه آن قواعد را وضع كرده 
است. در نتيجه قواعد كلی كه اين مراجع وضع كرده	اند، پايه و اساس نظام داخلی را تشکيل می	دهد 

و حقوق و تکاليف فردی حاصل اجرای همين قواعد می	باشند. 
در اين قلمرو، ساختار حقوق بين	الملل به طوركلی با نظام داخلی تفاوت دارد. در نظام بين	المللی 
مقررات حقوقی از طريقی هماهنگی اراده دولت ها يعنی تابعانی به وجود می	آيد كه خود همان 
قواعد را برای تنظيم روابط بين المللی پديد آورده	اند. به همين سبب حقوق بين	الملل در مقايسه با 
حقوق داخلی كه فنون و روش های نسبتاً منظمی دارد، ناقص است و در اين زمينه خالء بسيار 
دارد. درنتيجه دولت ها در وضع و تدوين مقررات بين	المللی، با آن آزادی عملی كه دارند تابع منطق 
يک طرفه و ثابتی نبوده، در موارد بسيار از منطق قدرت و اسلوب های خاص آن استفاده می	كنند. 
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بنابراين در حقوق بين	الملل كه در حد بسيار نازلی از منبع سرشار حقوق روم استفاده شده، فنون 
و روش ها از نظم منطقی روش های نظام داخلی بهره	ای نبرده	اند. به همين دليل مسائل غيرحقوقی، 
اوضاع و احوال تاريخی در فرآيند وضع مقررات بين	المللی اهميت بسيار يافته	اند، تا آن حد كه 
عوامل سياسی مثل اصل تعادل، دكترين حاكميت ملی، نظريه منافع حياتی، نظريه فضای حياتی 
و.. حقوق بين	الملل را از مسير واقعی خود منحرف كرده است. آثار اين انحراف به خوبی در شکل 

قواعد و روش های اين نظام ديده می	شود. 
بنابراين در نظام حقوق بين	المللی، بافت حقوقی استحکام بافت نظام داخلی را ندارد و به همين 
جهت وضعيتهای فردی، به سبب محدود بودن اعضای جامعه بين المللی و ثبات نسبی آنها، بر 
قواعد كلی غلبه دارند: بسا وضعيتهای فردی كه فارغ از هرگونه قيد و بند قواعد كلی يا هر قاعده 
پيش	ساخته	ای به وجود می	آيند و به حيات خود ادامه می	دهند. به همين علت ديرزمانی، حقوق و 
تکاليف دولت ها در روابطی كه با يکديگر داشتند فقط با معاهدات دوجانبه و بر مبنای منافع خاص 
امضاكنندگان و نوع روابط آنها معين می	شد؛ هم چنان كه امروزه نيز بسياری از معاهدات دوجانبه 
انعقاد می	يابند و غالباً هم چون گذشته بدون توجه به آن حقوق و تکاليفی كه دولت ها به صورت كلی 
وضع كرده اند، به حيات خود ادامه می	دهند. درواقع حقوق معاهدات در نظام بين	المللی بخشی از 
حقوق بين	الملل محسوب شده و گاه وضعيتی خاص به اعتبار عمل يک جانبه و ادعای صرف بعضی 
از دولت ها به وجود می	آيد كه با گذشت زمان و بر اثر اغماض يا مدارای اعضای جامعه بين المللی، 
صورت قاعده	ای حقوقی به خود می	گيرد. اين قبيل وضعيتهای خاص كه در بعضی موارد اصاًل با 
قواعد كلی تطبيق نمی	كنند، ممکن است مخصص قواعد عاّم موجود باشند. بنابراين منابع حقوق 
بين	الملل برخالف منابع حقوق داخلی، متضمن قواعد عام و آن وضعيتهای خاصی است كه گاه 

فارغ از هر قيدوبندی )رعايت قواعد عام( به وجود آمده	اند. 
همان طور كه گفته شد، منابع صوری حقوق بين	الملل قالبهای شکلی حقوق موضوعة بين	المللی 
است؛ اما منابع ماهوی حقوق بين	الملل كه ريشه در واقعيات سياسی، اقتصادی، اخالقی جامعه 
جهانی دارد مبنای جامعه	شناختی اين نظام است. به همين سبب منابع ماهوی حقوق بين	الملل كه 
مبيّن ساختارهای بين	المللی و تفکرات غالب سياسی است، برخالف نظم ثابت منابع صوری، پويا و 
زنده و همگام با تحوالت اجتماعی درحال تغيير می	باشد. با اين حال، با آنکه منابع ماهوی حقوق 
بين	الملل در روابط ميان دولت ها قابل استناد نيست، گاه در قالب قطعنامه	هايی ظاهر می	شود كه 
به زعم عدم برخورداری از الزام حقوقی، زمينه	ساز قواعد و مقررات جديد بين	المللی است. اين 
قطعنامه	ها كه به حق آيينه احساسات و عواطف جامعه بشری است و به نوعی تقويت كننده عنصر 
مادی عرف و عامل پيدايی اعتقاد مشترک دولت ها )عنصر معنوی عرف( به ضرورت وجود قواعد 
جديد بين	المللی است. اين قبيل قطعنامه	ها با آنکه جز منابع صوری محسوب نمی	گردند ولی گاهًا 
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با نفی قواعد مستقر بين	المللی و زمانی با اثبات قواعد آرمانی و حقوق نرم در پيدايش مقررات 
بين	المللِی جديد تأثير درخوری دارند. 

مسئله دوم در اركان سازنده نظام حقوق بين	المللی، بحث تابعان حقوق بين	الملل است. لفظ 
آنها حاكم  بر  نهادهايی كه حقوق بين	الملل  افراد و  بلکه  به معنای موضوعات نيست   »Subject«
می	باشد را در بر می	گيرد. اولين و مهمترين تابع اين حقوق، دولت ها هستند كه مفهوم اساسی و 
بنيادين حقوق بين	الملل را تشکيل می	دهد. اما اين كه آيا حقوق بين	الملل بر اشخاص حقيقی و 
حقوقی نيز حاكم باشد همواره مورد سوال واقع می	شود. به هرحال آنچه مشخص است اشخاص 
هرگز واضع حقوق بين	الملل محسوب نمی	گردند. موضوع قواعد حاكم به عنوان تابع اوليه حقوق 
بين	الملل و قواعد بين	المللی حقوق بشری تعهدات ناشی از آن نمی	باشند ولی به عنوان objectو 
موضوع حقوق بين	الملل خصوصاً در مباحث حقوق بشری )تابع منفعل حقوق بين	الملل( محسوب 
از اين حق ها  می	شوند. بدين معنی كه قواعدی درخصوص حقوق آنها وضع شده و آنها صرفاً 
بهره	مند می	شوند، له يا عليه آنها اِعمال می	شود ولی قابليت اِعمال آن با دولت ها ست نه اشخاص. 
گرايش سنتی در حقوق بين	الملل، همواره بر اين امر بوده است كه تنها دولت ها به عنوان تابع اين 
حقوق تلقی شوند ولی اين امر انحصاری نبوده و امروزه افراد و سازمان های بين	المللی نيز به عنوان 
تابعان حقوق بين	الملل و موضوع حقوق و تکاليفی از سوی اين نظام حقوقی محسوب می	گردند. 
البته اين بدان معنا نيست كه آنها به عنوان تابعان اين نظام حقوقی از حقوق و تکاليف يکسانی 
برخوردار باشند. اين امر به وضوح امکان	پذير نيست. صرفاً حقوق بين	الملل اين موجوديت ها را در 
درون نظام خود، به مثابه واحدهای حقوقی، قادر به برقراری روابط حقوقی و تابع مقررات خاص 
خود، به رسميت شناخته است. افراد در درون اين نظام از اختيارات بسيار محدودی برخوردارند. 
اين وضع در مقايسه با وضعيت دولت ها در حقوق بين	الملل كاماًل نشان دهنده توانايی و اختيارات 
وسيع آنها می	باشد. دولت ها بر عملکرد نظام بين	المللی حاكمند، گرچه نقش آنها با توجه به گسترش 
حياتی  نقشی  اما  نيست  انحصاری  نقش  يک  موجوديت ها، صرفاً  ساير  عملکرد  دامنة  تدريجِی 

محسوب می	گردد. اين امر از ماهيت سياسی نظام بين	المللی ناشی می		شود. 
نظام حقوق بين	الملل ممکن است راه را به سوی جلو نشان داده و حركت در آن جهت را 
تحريک وتحريض نمايد، ولی درنهايت در يک چارچوب سياسی مشخص اقدام می	نمايد و اگر 
از آن حد مقرر تجاوز نمايد، اين قواعد هستند كه موضوعيت خود را از دست می	دهند، نه آن 
نظام  در  موجود  تابعان  از  و جامعی  تعريف رضايت بخش  اساس،  بر همين  چارچوب سياسی. 
بين	المللی وجود ندارد كه ما را قادر سازد در يک نگاه دريابيم كدام شخص يا موجوديت را می	توان 
تابع يا موضوع حقوق بين	الملل تلقی نمود. در مقابل، الزم است رهيافتی غيرمستقيم و نامنظم اتخاذ 
كرده و شخصيت را به عنوان اهليت ايجاد روابط حقوقی در زمينه بين	المللی تعريف نمود. آنگاه 
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می	توانيم بگوييم كه كدام يک از اين موجوديت ها اين صفت را دارند و اعالم نماييم از آنجا كه اين 
موجوديت ها دارای اين خصوصيات هستند، پس تابع يا موضوع حقوق بين	الملل بوده و می	توانند 

دعاوی خود را بر مبنای اين حقوق و درون اين نظام حقوقی اقامه نمايند. 
امروزه، سازمان های بين	المللی می	باشند كه نقش  تابعان مهم حقوق بين	الملل  از  يکی ديگر 
قاطع و مهمی در حوزه شخصيت بين	المللی در نظام حقوق بين	الملل ايفا می	كنند. در آغاز قرن 
نوزدهم و با آسان شدن ارتباطات و پيچيده	تر شدن روابط، تعداد سازمان ها و مؤسسات بين	المللی 
اعم از دولتی و غيردولتی با شتابی فزاينده رو به افزايش بوده و اهميت موضوع شخصيت حقوقی 
بين	المللی را خاطرنشان می	نمايند. در اصل امروزه، سازمان های بين	المللی دارای شخصيت حقوقی 
عينی )objective( در حقوق بين الملل مطرح هستند و در اين امر ترديدی وجود ندارد. حوزة عمل 
اين سازمان ها بی	نهايت و وسيع و همه زمينه	های فعاليت، از حفظ صلح و امنيت بين	المللی گرفته 
تا تنظيم خدمات پستی را شامل می	شود. برخی سازمان ها در سطح جهانی شکل می	گيرند مانند 
سازمان ملل متحد و برخی منطقه	ای مانند جامعه اقتصادی اروپا. هم چنين گروه	بندهايی تخصصی 
دارای  به هرحال يک سازمان  دارند.  نيز وجود  پيچيده می	پردازد  و  به موضوعات عميق  كه  هم 
شخصيت حقوقی بين	المللی، به اساسنامه و سند مؤسس، قدرت واقعی خود، و رويه غالبش وابسته 
است. هم چنين عوامل مؤثر در اين زمينه، بر اهليت برقراری روابط اين سازمان ها با دولت ها و ساير 
سازمان های بين	المللی اثرگذار می	باشد و به معاهدات منعقدة فيمابين و اساسنامه آن سازمان به عنوان 
سند تعيين	كننده حقوق داخلی آن سازمان مربوط می	شود. اين عوامل در حقوق بين	الملل »امارات 

شخصيت« ناميده می	شود. 
بررسی تابعان حقوق بين	الملل از يک سو، نشان دهندة ميزان فعل و انفعاالت و روابط متقابل 
ميان انواع گوناگون نهادها و موجوديت های بين	المللی می	باشد و از سوی ديگر فشارهای حقوق 
بين	الملل بر ايجاد شرايطی كه ساختار امروزی روابط بين المللی را شکل می	دهند، روشن می	نمايد. 
ديوان بين	الملل دادگستری صراحتاً مدل چندگانة شخصيت حقوقی، با تکيه بر اين نکته كه »تابعان 
حقوقی در هر نظام حقوقی ضرورتاً درخصوص ماهيت و تاحدودی در حق های خود كاماًل برابر 

نيستند.« مورد توجه قرار داده است. 
به هرحال دو طبقه بندی مهم و اساسی در بحث شخصيت حقوقی در نظام حقوقی بين	المللی 
وجود دارد: شخصيت حقوقی عينی و شخصيت صالحيت	دار. در مورد قبلی، يک نهادی به عنوان 
تابع حقوق بين	الملل محسوب می	شود كه دارای حقوق و تعهدات وسيع و به ميزان زياد بوده و 
درنتيجه مستحق پذيرش عنوان تابع حقوق بين	الملل را توسط ساير تابعان حقوق بين	الملل را دارد 
و با آنها در ارتباط و روابط متقابل قرار می	گيرند. كه به عبارت ديگر، قاعده عام	الشمول را اِعمال 
می	كنند. هم چنين ضرورت ايجاد شخصيت حقوقی عينی، سخت	تر به نظر می	رسد و نيازمند اقدامات 
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جامعه بين	المللی در كل بوده و به عناصر بنيادين اين جامعه بين	المللی مربوط می	گردد. ولی ايجاد 
شخصيت صالحيت	دار، صرفاً به رضايت تابع بستگی داشته و بسيار راحت	تر به نظر می	رسد و 
به وضوح با تکيه بر شناسايی رويه و عملکرد موجود صورت می	پذيرد. هر شخص حقوقی ممکن 
است نهاد ديگری كه دارای شخصيت و اهليت برقراری رابطه با آن را دارد، پذيرفته و تنها به صورت 

فردی و موردی شناسايی از سوی آنها صورت می	گيرد. 
كه  بين الملل محسوب می	شوند  مهم حقوق  و  اوليه  تابع  اذعان شد، دولت ها  كه  همان گونه 
شخصيت حقوقی آنها منبعث از ماهيت و ساختار متعدد نظام بين	المللی می	باشد. تابعيت دولت 
برآمده از نتيجة رضايت واقعی با معيارهای مصّرحه حقوقی می	باشد. تمامی دولت ها، به واسطة اصل 
حاكميت برابر دارای شخصيت حقوقی بين	المللی يکسان هستند. ولی در زمينة برخی سازمان های 
بين	المللی گفته شده است كه آنها بيش از آنکه يک تابع اشتقاقی حقوق بين	الملل محسوب شوند، 
دارای حاكميت و خودكنترلی درون نهادهای حقوقی و يک شخصيت ذاتی كه مستقيماً از نظام 
و سيستم مربوطه اخذ شده، می باشند. در نتيجه تابع عام و حتی عينی حقوق بين	الملل به حساب 
می	آيند. شخصيت حقوقی ممکن است از طريق تركيب قواعد معاهداتی و شناسايی يا رضايت 
از  زيادی  تعداد  كه  است  ذكر  به  الزم  نهايت  در  می	آيد.  به دست  بين	الملل  حقوق  تابعان  ساير 
موجوديت هايی كه تابع حقوق بين	الملل محسوب نمی	شوند نيز در تحوالت نظام بين	المللی مؤثر 
هستند و مشاركت می	نمايند. »همکاری« و »شخصيت حقوقی« دو مفهومی هستند كه نقش مهمی 
را در تغييرات و تحوالت روابط بين	المللی ايفا می	كنند. اما افراد و نهادهای متعدد و متنوع كه تابع 
حقوقی بين	المللی به ميزانی كه بايد مورد توجه قرار بگيرند، نيستند و تنها تابع منفعل و مشتق به 

حساب آمده	اند.

نتيجه	گيری:	
حقوق بين	الملل يک نظام حقوقی در درون نظام بين	المللی محسوب می	گردد، در نتيجه تمامی نقاط 
ضعف و قوت اين نظام بين	المللی را در خود منعکس می	نمايد. حقوق بين	الملل كليه عناصر يک 
نظام حقوقی را دارا بوده و مزيت	ها و معايب آن را با خود به همراه دارد. بنابراين نظام بين	المللی 
دارای ويژگی	های بی	مانندی است كه آن را از ساير نظام های حقوقی داخلی مجزا می	نمايد. اگر 
در  بدانيم می	توان  نمايانگر يک واحد حقوقی  را  قواعد حقوقی  در  كثرت  وجود چندگانگی و 
تشريح يک »نظم حقوقی« يا يک »نظام حقوقی« نيز سخن راند. بنابراين »نظم حقوقی بين	المللی« 
واحدی از تمام قواعد حقوقی است كه دارای ارزش حقوقی در روابط بين	المللی بين دولت ها و 
ساير نهادهای بين	المللی هستند. تمام گونه	های نظم حقوقی )بين	المللی، ملی، فراملی و خصوصی( 
به صورت متقابل با همديگر در ارتباط هستند. آنها دارای اجزای محصور و بی ارتباطی نيستند ولی 
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روابط بی	شماری را در قالب حقوقی معاهدات، اساسنامه ها و قراردادها و... را نشان می	دهند، اين 
به جنبه بيرونی آنها )با توجه به قلمرو و حيطة  درهم آميختگِی نظم های حقوقی متعدد، صرفاً 
داخلی	شان( مربوطه می	شوند. بنابراين تنظيم كلی مشاركت و همکاری های مؤسسات تجاری از 
طريق قانون گذاری دولت به جنبة بيرونی حقوقی- عمومی اين نهادها محدود می	شود و وارد حيطه 
داخلی آنها نمی	شود و هر يک رويه داخلی خودشان را دارند. همان گونه كه بيان گرديد برای ايجاد 
اركان سازندة نظام حقوقی در سطح بين	المللی دو مسئله حائز اهميت می	باشد؛ يکی منابع صوری 
و شکلی اين نظام حقوقی و ديگری تابعان حقوق بين	الملل، كه در هر دو حوزه بسيار متفاوت از 
نظام داخلی دولت ها می باشند و همين امر همان طور كه اذعان گرديد سبب بروز تفاوت و تنوع در 

نظام بين المللی و نظم حقوقی حاكم بر اين نظام و سيستم حقوقی می	گردد.
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علي	هاتفي*	-	دانشجوي	دكتری	حقوق	خصوصي	دانشگاه	آزاد	اسالمي	واحد	تهران	جنوب	و	وكيل	دادگستری	

اقتصادي در  با تحریم هاي  تحليل حقوقي رویکردها و راهکارهاي مقابله 
قراردادهاي تجاري بين المللي

روابط قراردادی از جمله موضوعات 
مورد مطالعه در علم حقوق بوده كه 
دگرگون  را  آن  چهره  زمان  گذر 
ويژگی های  جمله  از  است  نموده 
دخالت  اشخاص،  قراردادی  روابط 
سرنوشت  تعيين  در  آنان  اراده های 
پيشرفت  طرفی  است.از  قرارداد 
حد  انسان  مادی  زندگی  تکامل  و 
موازات  به  اما  ندارد،  نهايتی  و 
پيچيده تر  نتيجه  در  و  پيشرفته تر 
شدن روابط انسانی، روابط حقوقی 
است.  شده  متحّول  نيز  انسان ها 
تجاری  معامالت  انجام  روزگاری 
دنيا  سوی  دو  در  آن  طرفين  كه 
تصور  قابل  انسان  برای  باشند 
تجارت  لطف  به  امروزه  اما  نبود 
الکترونيک، حمل و نقل بين المللی 
و غيره روزانه مبالغ زيادی سرمايه 
می شود.  مبادله  جهان  در  ثروت  و 
روابط  در  عواملی  ميان  اين  در 
قراردادی و توسعه معامالت تجاری 
تأثيرگذار است از جمله اين عوامل، 
تحريم هاست كه بر روابط قراردادی 
ايران  هم چون  كشورهايی  اتباع 
نقش قابل توجهی دارد. تحريم هاي 

خود  كاركرد  به  توجه  با  اقتصادي 
مي شوند  محدوديت هايي  موجب 
تعهدات  باعث مي شوند اجراي  كه 
در قراردادهاي تجاري بين المللي با 
چالش مواجه گردند، به عنوان مثال 
تحريم اقتصادي كه واردات كااليي 
اصطالح  به  كشور  به  را  خاص 
مي سازد،  ممنوع  تحريم  هدف 
اجراي تعهدات طرفي را كه متعهد 
از  خاص  كاالي  آن  واردات  به 
كشور وضع كننده تحريم مي باشد، 
دشوار و بعضًا غيرممکن مي كند. در 
است  ممکن  متعهد  چنين وضعيتی 
تصميم بگيرد كه به استناد قوه قاهره 
از اجراي تعهد خود معاف شود. اما 
فارق از اينکه اين وضعيت در واقع 
مي باشد  قوه قاهره  مصاديق  از  يکي 
يا نه؟ به نظر مي رسد كه الزم است 
در مورد راهکارهاي بينديشيم كه از 
خاتمه دادن به قرارداد به دليل وقوع 
اين  مي نمايند.  جلوگيري  تحريم 
موضوع نه تنها از منظر اتباع كشور 
هدف تحريم اهميت دارد به نوعي 
است  اقتصادي  كاركرد  با  مرتبط 
قراردادي  تعهدات  اجراي  عدم  كه 

داده  تقليل  را  كاركرد  اين  مي تواند 
و هزينه هاي اجراي قرارداد را براي 

طرفين معامله افزايش دهد.
اين  مي شود  مطرح  كه  سؤالي  حال 
است كه آيا رويکردها و راهکارهايي 
وجود دارند كه در شرايطي خاّص 
كه  اقتصادي  تحريم هاي  هم چون 
اجراي تعهدات قراردادي را از خود 
و  قرارداد  بقا  موجب  ساخته،  متأثر 
مانع فسخ آن شود؟ و بر فرض وجود 
روش ها  اين  آيا  راهکارهايي  چنين 
در  غيرقراردادي؟  يا  قراردادي اند 
كه  است  اين  از  مقاله حاضر بحث 
از  پيش  تدابيري  اتخاذ  با  مي توان 
مرحله  در  ويژه  به  و  قرارداد  انعقاد 
مذاكرات مقدماتي طرفين، مخاطرات 
وقايع پيش بيني نشده را به نحو قابل 
مالحظه اي مديريت كرد، كه منجر به 
اين مهم شود كه متعهد در وضعيت 
تعهد  اجراي  كه  جايي  تا  تحريم 
كاماًل غيرممکن نشده است، تعهد را 
انجام دهد. از طرفی به اين موضوع 
پرداخته می شود كه با درنظر گرفتن 
شروطي در قرارداد در مورد وضعيت 
تحريم و قوه قاهره يا پيش بيني تعهد 

مقدمه

* hatefi.ali728@gmail.com
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1-	راهكار	مواجهه	با	تحريم	قبل	از	انعقاد	قرارداد	بين	المللي:	
برخي از راهکارها مربوط به قانون گذاري مي شود تا رفتاري را در متعهد برانگيزد كه مانع ادعاي 
قوه قاهره در مواردي شود كه تحريم قابل پيش بيني است. تعدادي ديگر مربوط به شيوه لحاظ نمودن 
ريسک قراردادي در مرحله مذاكرات پيش قراردادي است تا بتواند مانع ادعاي استناد به تحريم به 
عنوان قوه قاهره شود. پس بخش نخست مربوط به روش هايي مي شود كه در مرحله وضع قانون 

لحاظ مي شوند. 

1-1-تبيين	فرضيه	مشاركت	در	شرايط	راهبردی	قرارداد:	
به  و  اجتماعی  علوم  در  كه  است  كاربردی  رياضيات  از  شاخه ای  بازي  يا  مشاركت  فرضيه 
ويژه در روابط بين الملل مورد استفاده قرار گرفته است. فرضيه بازی در تالش است توسط 
كردن،  انتخاب  در  فرد  موفقيت  آنها  در  كه  بازی،  يا  راهبردی  شرايط  در  را  رفتار  رياضيات 
وابسته به انتخاب ديگران می باشد، به دست آورد. در اين فرضيه يک بازی شامل مجموعه ای از 
بازيکنان، مجموعه ای از حركت ها يا راهبردها و نتيجه مشخصی برای هر تركيب از راهبردها 
می باشد. پيروزی در هر بازی تنها تابع ياری شانس نيست، بلکه اصول و قوانين ويژه خود را 
دارد و هر بازيکن در طی بازی سعی می كند با به كارگيری آن اصول خود را به بُرد نزديک 
كند. رقابت دو كشور برای دست يابی به انرژی هسته ای، رقابت دو شركت تجاری در بازار 
بورس كاال نمونه هايی از بازی ها هستند. فرضيه بازی تالش می كند تا رفتار رياضی حاكم بر 
يک موقعيت استراتژيک )تضاد منافع( را مدل سازی كند. اين موقعيت زمانی پديد می آيد كه 
اين  نهايی  هدف  می كنند.  انتخاب  ديگران  كه  است  راهبردهايی  به  وابسته  فرد  يک  موفقيت 

دانش، يافتن راهبرد بهينه برای بازيکنان است.
ديدگاه فرضيه بازي، به حقوق قراردادها به نوعي با نگاه نظريه رفاه محور به قراردادها شباهت 

حد  تا  مي توان  مجدد  مذاكره  به 
زيادي اجراي قرارداد را تضمين كرد. 
و به بيان اين موضوع می پردازيم كه 
دوجانبه  بهينه  و  اقتصادي  تحليل 
بودن )Pareto Optimal( قرارداد 

در اجراي آن تأثير به سزايی دارد.
اين  در  بحث  تقسيم بندی  در 
راهکارهايي  دقيق  بررسي  به  مقاله 
عدم  مانع  نوعي  به  كه  مي پردازيم 
مواجهه  هنگام  در  تعهدات  اجراي 

می شوند.  اقتصادي  تحريم هاي  با 
قبل  بايد  راهکارها  اين  از  تعدادي 
و  شوند  اتخاذ  قرارداد  انعقاد  از 
درج  قرارداد  متن  در  ديگر  برخي 
روش هايي  به  اول  بخش  شوند. 
مرحله  در  كه  دارد  اختصاص 
مذاكره و قبل از انعقاد قرارداد بايد 
را  قرارداد  تا  شوند  گرفته  به كار 
اقتصادي  لحاظ  از  دوجانبه  به طور 
به  ديگر  بخش  در  كند.  بهينه 

كه  مي شود  پرداخته  راهکارهايي 
شرط  صورت  به  قرارداد  خود  در 
درج مي شوند. برخي از اين شروط 
است  قوه قاهره  به  مرتبط  مستقيمًا 
مذاكره  شرط  كه  ديگر  برخي  و 
به طور  اجراست،  تضمين  و  مجدد 
تحريم هاي  وضعيت  غيرمستقيم 
مديريت  قرارداد  در  را  اقتصادي 
بحث  از  نيز  نهايت  در  و  مي كند 

نتيجه گيري مي شود.
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دارد در نظريه رفاه محور قراردادها بايد الزام آور شوند چون رفاه و كارآمدي اقتصادي را افزايش 
مي دهند (See: Baird and etal.، 1998; Goetz، 2006; Maxwell، 2006). اين نظريه براي تبيين 
وضعيت هايي به كار مي رود كه نفع هر طرف از عدم همکاري با طرف ديگر، بيشتر از نفع همکاري 

با اوست.
حال در موضوع اجرا يا عدم اجراي قرارداد هم از آنجا هر يک از طرفين قرارداد تصور مي كند 
كه اگر تعهدش را انجام دهد ممکن است طرف ديگر تعهدش را انجام ندهد، پس ناگزير نفع خود 
را در عدم اجرا مي بيند، بايد يک الزام قانوني وجود داشته باشد تا متعاملين را تشويق به ايفاي 
تعهد قراردادي خود كند )Picker 21 :2008(. بديهی است نتيجه گيری پيش گفته نشأت گرفته از 
غيرمشاركتي بودن )Non coorperative( يک وضعيت است و اين وضعيت برخالف وضعيتي 
است كه نظريه كشاورز تبيين مي كند و معروف به مشاركتي بودن است. در نظريه اخير هر كشاورز 
براي برداشت محصول خود نياز به كمک كشاورز ديگر دارد اما كشاورز اول امروز محصول خود 
را برداشت مي كند و ديگري روز بعد،پس كشاورز دوم به اولي كمک مي كند تا او هم فردا به او 

.H.Mc Adams،2008)( مساعدت كند
اگر يک الزام قانوني و يا شرط قراردادي بتواند اين وضعيت به وجود آمده از تحريم را تبديل به 
همکاري كند، در اين صورت طرفين قرارداد تمايل بر اجراي كامل قرارداد دارند، پس موقعی كه 
قوه قاهره اجراي تعهدات را با تعّذر مواجه مي سازد، باز در تالش اند تا ضرر را به حداقل برسانند، 

زيرا همان طور كه در اجراي قرارداد هر منتفع اند، بديهي است در عدم اجرا هر دو متضرراند.
راهکار مناسب قانوني مانع استناد به تحريم به عنوان عذر قراردادي قوه قاهره، مي تواند مطلق 
شمردن مشخصه غيرقابل پيش بيني در قوه قاهره باشد، زيرا متعهد از زمان انعقاد قرارداد كليه جوانب 
امر را مي سنجد تا اگر يک ريسک و خطر قابل پيش بيني وجود داشته باشد، براي آن راهکاري اتخاذ 
كند، پس هنگامي كه آن ريسک به واقع غيرقابل پيش بيني باشد از اجرای قرارداد معاف مي شود 

.)Chtterjee and Samuelson، 2002، 133(
از آنجا كه بهره گيری از فرضيه بازي ها در تدوين قانون يا حتي تهيه پيش نويس يک قرارداد 
بين المللي منجر به افزايش رفتار اقتصادي در متعاملين مي شود، اگر در فرض تحريم هاي اقتصادي، 
بپذيريم كه متعهد از اجراي مفاد قرارداد معاف می شود رفتار اقتصادي را كاهش داده ايم، چون متعهد 
بدون هيچ هزينه اي و به سهولت از ايفاي تعهدات خود امتناع مي كند و به واقع در اين وضعيت 
هزينه اجراي قرارداد براي او بيشتر از هزينه امتناع از اجراي قرارداد است. پس می توان اذعان داشت 
كه بهره گيري از فرضيه بازي ها و تبديل بازي به يک نوع بازي همکاري محور در قرارداد، نه تنها 
كارآيي اقتصادي را افزايش مي دهد، بلکه سطح رفتار اقتصادي را نيز در قرارداد باال مي برد و اين 
رفتار در قراردادهاي همکاري محور مجراست چراكه هر يک از طرفين مي داند كه طرف مقابل به 
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اجراي او در قرارداد نياز دارد. البته بايد توجه داشت كه پيش بيني مشوق هايي كه اجراي قرارداد را 
براي طرفين سودآور و رضايت بخش مي سازد به وضعيت پيش گفته كمک شايانی مي كند كه در 

اين مورد تحت عنوان تخصيص »خطرپذيري قراردادي« بحث مي شود. 

1-2-	تخصيص	خطرپذيري	قراردادي:	
ناگفته پيداست كه از ديد اقتصادي، هدف طرفين يک قرارداد به حداكثر رساندن يا كارآمدي آن 
است. به همين منظور، آن قاعده حقوقي ارجحيت دارد كه منجر به افزايش كارآمدي اقتصادي در 
 Posner and Andrew: 1977، 89( كل شود و قواعد حقوقي نيز بايد از اين نتيجه حمايت كنند
دنبال حداكثر كردن همين  به  نيز  قراردادي  (Hammond: 2003، 182 ;. تخصيص خطرپذيري 
كارآمدي است. لذا لحاظ كردن تخصيص خطرپذيري در قرارداد، يک مسأله رياضي نيست و از 
مشکل ترين موضوعات بين طرفين قرارداد است كه در آن بايد به اين موارد توجه شود: اول اينکه 
بدانيم اطالعات كافي در مورد پروژه وجود دارند. دوم: خطرهاي مرتبط با پروژه شناسايي شوند. 
سوم: تا جايي كه امکان دارد خطر به كسي محول شود كه بهتر مي تواند از وقوع آن جلوگيري يا آن 
 Yescomble،( را اداره كند. چهارم؛ خطري كه بايد به مؤسسات بيمه واگذار شود مشخص باشد
(137 ،2002. خطر قوه قاهره نيز معموالً در زمره ريسک هاي نامعمول قرار مي گيرد يعني آنچه به طور 
فوق العاده ممکن است رخ دهد )Vegadia، 2007، 65(. در بحث تخصيص كارآمد خطرپذيري 
قراردادي، از نظر اقتصادي به دنبال راهکاری مي باشيم كه تنها وقتي اجازه فسخ قرارداد به جهت 
قوه قاهره را می دهد كه از نظر اقتصادي بهينه باشد، يعني بيشترين سود در جامعه ايجاد شود. اين 
سود در قرارداد بيع ممکن است براي بايع كاهش هزينه ها با عدم اجرا به دليل قوه قاهره، براي 
مشتري به دست آوردن سود بيشتر با دريافت اجرا پس از وضعيت قوه قاهره باشد. امروزه براي لحاظ 
نمودن خطرپذيري قراردادي و اتخاذ تدبير مناسب براي قراردادهاي طوالنی مدت، بيشتر بررسي 
و تطبيق قرارداد به شکل دوره اي پيشنهاد مي شود تا در همان ابتداي امر وضعيت تمامي ريسک ها 
و اتفاقات پيش بيني نشده مشخص شود. البته مشخص است كه اتخاذ چنين راهکاري بسيار دشوار 
است چرا كه وقتي در طول قرارداد اوضاع و احوال حاكم بر قرارداد تغيير كند، الزام متعهد به ايفاي 

تعهدات قراردادي بسيار سخت و دشوار است. 
برخي حقوق دانان معتقدند براي اينکه ببينيم ريسک وقوع قوه قاهره برعهده كدام يک از طرفين 
است بايد در ابتدا به مفاد قرارداد مراجعه نمود و اگر قرارداد در اين مورد مسکوت بود بايد ريسک 
را بر طرفي تحميل نمود كه براي پذيرفتن ريسک در وضعيت بهتري قرار دارد، كه اصطالحاً به اين 
شخص »بهترين پذيرنده ريسک«	))Superior Risk Bearer اطالق می شود. يکي از مالک هايي كه 
براي تعيين اين شخص به كار مي رود آن است كه، كسي ريسک را بر عهده گيرد كه توانايي بيمه 
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كردن آن را با قيمت پايين تر دارد. )(Posner and Andrew: 1977، 90. ضابطه ديگر در اين مورد، 
توانايي طرفين در جلوگيري از ريسک با هزينه پايين است. اما براي تشخيص اينکه چه كسي در 
موقعيت بهتري براي بيمه كردن ريسک قرار داشته است به دو عامل توجه مي شود. به عنوان مثال 
به اين سؤال پاسخ دهد كه ريسک با چند درصد احتمال ممکن است واقع شود و عمق خسارات 
آن تا چه حد است. عامل دوم توجه به هزينه تحصيل پوشش بيمه اي است، يعني چه كسي توانايي 
تحصيل بيمه به قيمت ارزان تر را داشته است. البته در مورد تحصيل پوشش بيمه اي بايد امکان خود 
بيمه گري را هم درنظر آورد و منظور اين است كه بدون استفاده از يک پوشش بيمه اي، يک طرف 
بتواند با استفاده از متنوع كردن قراردادها از تجمع ريسک در يک قرارداد جلوگيري كند. اما ايرادي 
كه به نظريه بهترين پذيرنده ريسک وارد مي شود اين است كه تعيين اين شخص در قرارداد با توجه 
به شاخص ها و مالک های پيش گفته دشوار است، به ويژه آنکه قاضي اطالعي از كم و كيف قضيه 
ندارد و حاال كه قرارداد با مانعی در اجرا مواجه شده طرفين واقعيت را به گونه اي ديگري نشان 
مي دهند )Bruce، 1982، 231(. بنابراين برخي بر اين اعتقادند كه وقتي كسي مسؤوليت عدم اجراي 
قرارداد را بر عهده نمي گيرد فسخ قرارداد بهترين گزينه است، زيرا از تحميل هزينه اي طرح دعوي 
جلوگيری می كند. اما اين ديدگاه به نظر صحيح نيست، زيرا مسؤول عدم اجرا ممکن است با سوء 
استفاده از ابهامات قرارداد بتواند به راحتي قرارداد را فسخ كند. در مقابل امري كه حتماً بايد در اعطا 
يا عدم اعطاي معافيت دخيل شود تالش متعهد براي كاهش خسارات و جايگزيني اجراي تعهدات 

ديگر است. 
ممکن است تصور شود كه افزايش هزينه ها خيلي بيشتر از افزايش قيمت قراردادي باشد، به 
بايع ضرر جدي وارد مي شود و هيچ زماني اقدام به ايفاي تعهد قراردادي خود نمي كند، اما در عمل 
اين افزايش قيمت با افزايش سود خريدار از اجراي قرارداد خنثي مي شود، زيرا تخصيص كارآمد 
ريسک به دنبال حداكثر كردن سود جامعه است. اما به نظر برخي اين روش ها بيشتر در مرحله 
نظريه قابل بحث است و در عمل كارآيي ندارد، زيرا در عمل نمي توان ضررهاي مالي كه به سود 
بايع به دليل اجراي با صعوبت قرارداد وارد مي شود را به صرف كارآمدي اقتصادي ناديده گرفت. 
هرچند ممکن است فروضي بهره گيري از كارآمدي اقتصادي را توجيه كند، مانند اينکه بگوييم اگر 
تمکن مالي بايع مناسب باشد او مي تواند با استفاده از منابع مالي خود، خسارات وارده را پوشش 

دهد و از ضرر اجتناب نمايد. 
اما علي رغم تمام اين مطالب، در بدو امر بايد به قرارداد و نوع تخصيص ريسکي كه صريحًا 
يا ضمناً در آن آمده است توجه شود )Brunner، 2009، 124(. هم چنين اين نکته را بايد در نظر 
گرفت كه طرفي كه حق الزحمه خود را براي ارائه خدماتي كه عرضه مي كند دريافت مي كند، رغبت 
بيشتري در پذيرش ريسک دارد و در صورت مواجهه قرارداد با مانع در اجرا، تالش بيشتري را براي 
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مرتفع نمودن آن و استمرار قرارداد مي كند. )(Trackman Dean، 2007، 140 از سوي ديگر قرارداد 
بلند مدتي كه مزيت زيادي به يک طرف بدهد آسيب پذير مي شود چون طرف مقابل احساس 
مي كند در قرارداد مغبون شده است و سعي چنداني در اجراي قرارداد ندارد و برعکس مي خواهد با 
اشکال تراشي مانع اجراي قرارداد شود )(،Yescomble، 2002 140. پس بايد در تخصيص ريسک 
توجه داشت كه نمي توان تضمين ها يا تعهدات زيادي از متعهد يا سرمايه گذار مطالبه كرد، مگر 
براي  باشد. هرچند ممکن است اجراي قرارداد  او مشوق هايي داشته  براي  اينکه متقاباًل قرارداد 
سرمايه گذار در وضعيت تحريم از سوي كشور متبوع او با مانع روبه رو يا دشوار و پرهزينه شود. 
اما تعهد به پرداخت مبلغي بابت خسارت هميشه مي تواند عملي باشد. عالوه بر آن اين امر موجب 
مي شود سرمايه گذار تالش خود را براي جلوگيري از عدم اجراي قرارداد انجام دهد نه اينکه به 
راحتي موافق فسخ قرارداد باشد، هم چنين تعهد به پرداخت اين مبلغ براي متعهد يک الزام رواني 
ايجاد مي كند كه وضعيت را به خوبي بررسي كند و اگر احتمال عدم اجراي قرارداد را باال پيش بينی 

می كند، ريسک را نپذيرد و هزينه هاي بعدي را براي طرف ديگرهم ايجاد نکند. 
برخي ديگر از راهکارهاي مقابله با قوه ی قاهره محسوب نشدن تحريم، بايد در خود قرارداد 
جستجو كرد كه به صورت شروط گوناگون قراردادي، وضعيت هاي ناظر به قوه قاهره را مشخص 
مي كند. اين شروط ممکن است مستقيماً مربوط به قوه قاهره باشند يا شروط ديگری باشند كه غير 

مستقيم با استناد به تحريم به عنوان قوه قاهره اثر مي گذارند. 

	2-	راهكار	مواجهه	با	تحريم	در	شروط	قرارداد	بين	المللي:	
برخی از راهکارهای مقابله با ادعای تحريم به عنوان قوه قاهره مرتبط با خود شرط قوه قاهره در 
قرارداد هستند كه سعی می كند عرصه اين شرط را محدود كند. برخی ديگر، شروطی است كه 
هرچند ارتباط مستقيم با قوه قاهره ندارند، اما اگر در هر صورتی به آن استناد شود منجر به كاهش 
خسارت طرف مقابل قرارداد می شود، اين نوع اخير می تواند تضمين اجرای قرارداد باشد خواه به 
اين صورت كه متعهد در هر صورت كه تعهد قراردادی خود را اجرا نکند مبلغی را بابت خسارت 
به طرف مقابل بپردازد و خواه متعهد بپذيرد هرگاه به دليل الزامات قانونی كشور متبوع خود نتواند 
تعهد خود را اجرا كند شرايط انجام تعهد را توسط ثالث فراهم نمايد. شايان ذكر است كه كارآيی 
و امکان استفاده از هريک از اين راهکارها بستگی به عوامل مختلف دارد. بعضی از اين عوامل 
نوع قرارداد و موضوع آن می باشد، برای مثال شرط تضمين از نوع پرداخت خسارت ممکن است 
مناسب قراردادهای بلند مدت نباشد كه هدف ذی نفع در اين قرارداد بيشتر اجرای قرارداد است 
و تأديه خسارت نمی تواند جايگزين منافع او شود. هم چنين مناسب بودن يک راهکار، بستگی به 
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قدرت چانه زنی طرفين نيز دارد تا مشخص شود كه آيا توانايی متقاعد كردن متعهد به درج شرط 
يعنی  اول؛  راهکار  كارآيی  كه  اينجاست  در  يا خير؟ پس  دارد  ديگر وجود  برای طرف  خاصی 
تخصيص ريسک و فرضيه بازی ها بيشتر مشخص می شود چون يک طرف می تواند با بهره گيری از 
اين روش ها، قرارداد را برای طرف مقابل آن چنان مطلوب سازد كه او هم ترغيب به پذيرش ريسک 

بيشتری شود. 

2-1-	درج	شروط	مربوط	به	قوه	قاهره:	
اين روش می تواند منجر به خارج كردن تحريم های اقتصادی از مصاديق قوه قاهره گردد، با توجه 
به اين كه تحريم ها غالباً قابل پيش بينی هستند تأكيد بيشتری بايد بر ضابطه غيرقابل پيش بينی بودن 
قوه قاهره گردد. هم چنين از آنجا كه اعمال تحريم های اقتصادی می تواند منجر به پرهزينه شدن شدن 
و دارای صعوبت گرديدن اجرای قرارداد شود )هرچند كه غير ممکن نشده است( ممکن است 
متعهد با استناد به همين افزايش چشم گير و خارج كردن كنترل هزينه ها كه توازن قراردادی را برهم 

زده تقاضای تعديل قراردادی را داشته باشد. 

2-1-1-	استثناءكردن	تحريم	از	مصاديق	قوه	قاهره:	
ذكر  با  كه  باشد  اين صورت  به  قوه قاهره می تواند  به  مربوط  بين المللی شرط  قرارداد  در  اصوالً 
مصاديقی از وقايع رايج قوه قاهره، مبنايی را ارائه دهد يا تعريفی از قوه قاهره به طور كلی به عمل آيد، 
كه هر واقعه ای كه در شمول آن قرار گرفت، موجب اعمال آن شود. )De ly، 2006، 403(. حال 
با اين وصف، برای كشور يا اتباع كشوری كه هدف تحريم قرار گرفته اند و احتمال وضع و اعمال 
تحريم های جديد را هم می دهند شرط قوه قاهره ای مناسب است كه، تحريم از مصاديق آن خارج 
گردد و صريحاً تحريم های اقتصادی از محدوده اعمال شرط مزبور مستثني شود. در اين وضعيت 
تحريم های اقتصادی حتی اگر كليه مشخصه های قوه قاهره را هم داشته باشد نه تحت عنوان شرط 
ضمن قرارداد و نه حتی به عنوان اصل كّلی حقوقی بودن قوه قاهره، باعث معافيت متعهد از اجرای 
قرارداد نمی گردد. چراكه قرارداد صراحتاً آن را از مصاديق قوه قاهره خارج كرده و بنابراين نمی توان 

خالف اراده صريح طرفين حکم نمود. 
البته همان طور كه پيش تر هم اشاره شد، قدرت چانه زنی طرفين در درج چنين شرطی بسيار 
مهم و تأثيرگذار است تا بتوانند طرف مقابل را به پذيرش آن ترغيب كنند. هم چنين اگر طرف 
قراردادی كه كشور متبوع او تحت اعمال تحريم است احتمال دهد كه انجام تعهدات خودش بيشتر 

تحت تأثير قرار می گيرد، در مورد درج چنين شرطی بايد مالحظه و دقت بيشتری داشته باشد. 
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2-1-2-	تأكيد	بر	مطلق	بودن	عدم	قابليت	پيش	بينی	قوه	قاهره	در	قرارداد:	
در اين مورد به عنوان يک راهکار اصولی می توان در شرط قوه قاهره تصريح كرد كه، واقعه ای كه 
موجب آن می شود بايد كاماًل غيرقابل پيش بينی باشد و اگر آن حادثه احتمال وقوع هم داشته باشد 
نمی توان به آن به عنوان قوه قاهره استناد كرد. در اينجا ممکن است اين سوال مطرح شود كه در هر 
حال هر امری در طول مدت زمان اجرای يک قرارداد به ويژه بلند مدت احتمال وقوع دارد پس در 
اين وضعيت آيا می توان چنين بار سنگينی را بر متعهد تحميل كرد كه هر واقعه محتملی را لحاظ 
كند و اگر چنين نکرد ديگر امکان استناد به آن واقعه را به عنوان قوه قاهره نداشته باشد؟ واضح 
است كه مالک عدم قابليت پيش بينی، می تواند منجر به افزايش هزينه قرارداد شود و يا حتی اعمال 
آن ناممکن باشد، چون اگر قرار باشد طرفين قرارداد هر حادثه محتملی را لحاظ كنند بايد هزينه ای 
صرف شود، مدت مذاكرات پيش از انعقاد قرارداد زياد شود و هماهنگی ميان امتياز و ريسک يک 
طرف قرارداد رعايت شود )Posner and Andrew، 1977، 96( كه همه اين موارد در فرآيند انعقاد 

يک قرارداد خارجی دشوار است. 
اما اگر مطلق بودن عدم قابليت پيش بينی را اين گونه تعبير كنيم كه حادثه با توجه به اوضاع و 
احوال زمان قرارداد، نوع آن از لحاظ موضوع، مدت و روابط قرارداد قبلی طرفين با احتمال درصد 
معقول و منطقی قابليت وقوع داشته باشد تا آن واقعه به عنوان قوه قاهره محسوب نگردد، موانع 
و مشکالت مذكور مرتفع می شود. در اين صورت از يک سو ديگر هر حادثه ای قابليت پيش بينی 
پيدا نمی كند و از طرف ديگر هر واقعه ای كه با درصد معقولی احتمال وقوع داشته باشد قوه قاهره 
اينجا بر روی كلمه »احتمال« است، چون از نظر طرفداران  محسوب نمی شود. تأكيد اصلی در 
قوه قاهره محسوب شدن تحريم احتمال را نمی توان قابل پيش بينی شمرد، بلکه حادثه بايد در نزد 

طرفين قرارداد پيش بينی شده باشد به عبارت ديگر برای آن در اوضاع قرارداد امری حتمی باشد. 

2-1-3-تبيين	موضوع	تحريم	در	قالب	تعسر	اقتصادی)Hardship(در	قرارداد:	
همواره تأثير تحريم بر قرارداد می تواند غيرممکن ساختن اجرا كه در موضوع قوه قاهره مطرح است، 
نباشد بلکه هزينه اجرای قرارداد را افزايش دهد و آن توازنی را كه در ابتدای قرارداد موجود بوده 
است بر هم بزند. در ارتباط با اين موضوع درج يک شرط ضمن قرارداد كه صريحاً قيد كند كه؛ 
»وقايعی كه صرفاً اجرای قرارداد را دشوار می سازد و از حيث امکان ايفای تعهدات تأثيری ندارد يا 
صرفاً هزينه اجرای قرارداد را افزايش می دهد نمی تواند منجر به معافيت در اجرای تعهدات طرفين 
گردد«، می تواند اين مقصود را حاصل كند. هرچند با سکوت قرارداد در مورد وقايعی كه اجرای 
قرارداد را بسيار دشوار يا گزاف از آنچه كه در ابتدای امر بوده است؛ موجب می شود كه نظريه تعسر 
اقتصادی را )به دليل آنکه يک اصل كلی حقوقی نيست و بدون تصريح در قرارداد نمی توان آن را 
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تعديل كرد(، قابل اعمال نباشد، اما توجه به اين امر جای هيچ گونه ترديدی باقی نمی گذارد، چون 
ممکن است در نظر داور خاصی تعسر اقتصادی هم مانند قوه قاهره يک اصل كلی حقوقی باشد 

.)runner، 2009، 7(
به موازات اين شروطی كه ناظر به قوه قاهره اند، شروط ديگر قرارداد هم می تواند بر موضوع 
استناد به موضوع تحريم به عنوان يکی از مصاديق قوه قاهره تأثيرگذار باشد. اين شروط ممکن است 
نتوانند مانع استناد به تحريم شوند اما می تواند خسارات حاصل از عدم اجرای قرارداد را كاهش 

دهند. 

2-2-	ساير	شروط	قراردادی:	
منظور در اينجا آن دسته از شروط است كه ارتباط مستقيم با قوه قاهره يا ساير شروط معافيت ندارند، 
اما می توانند در قرارداد راهکاری ارائه دهند كه مانع انحالل قرارداد يا افزايش خسارات ناشی از 
عدم اجرای آن گردد. تضمين اجرای قرارداد يکی از همين شروط است كه می تواند متعهد را ملزم 
به اجرای قرارداد توسط شخص ثالثی سازد كه با محدوديت تحريم مواجه نيست، يا بابت عدم 
اجرای تعهد حتی وقتی كه ناشی از قوه قاهره بوده است، مطالبه خسارت كند. از طرفی تعديل منوط 
به مذاكره مجدد نيز به طرفين قرارداد اين امکان را می دهد كه بجای انحالل قرارداد تالش كنند به 

نتيجه ای دست يابند كه منجر به استمرار قرارداد گردد. 

2-2-1-	تضمين	اجرای	قرارداد:	
موضوع تضمين اجرای قرارداد می تواند به اين صورت باشد كه صرفنظر از اجرا يا عدم اجرای 
قرارداد، متعهد مبلغ معينی را بپردازد. تضمين اجرا می تواند برای متعهد اين تعهد را ايجاد كند كه 
اگر به علت ممانعت كشور متبوعش نتوانست تعهد خود را انجام دهد حتی االمکان بايد اين تعهد 
را در كشور ديگری كه با چنين محدوديتی مواجه نيست به انجام برساند. يا شخص ثالثی آن را 
اجرا كند. برای مثال متعهد می تواند توسط شركت فرعی، ملزم به اجرای قرارداد شود، زيرا معموالً 
تحريم هايی كه روابط تجاری اتباع دولت اعمال كننده تحريم را با دولت هدف محدود می كند بر 
روابط شركت های فرعی آنها به لحاظ تبعه محسوب نشدن آنها تأثير ندارد و به عالوه روابط نزديک 
 Halliburton شركت اصلی با شركت فرعی می تواند به راحتی ترتيب جايگزينی اجرا را بدهد
 and U. S. Business Ties to Iran Hearing before the) Subcommittee on Interstate Trade
(and Tourism، 110 Congress، April 30، 2007، P. 31البته بايد درنظر داشت حتی در مواردی 
كه امکان ادامه اجرا از سوی شركت فرعی هم وجود ندارد متعهد می تواند ملزم باشد كه ترتيب 
جايگزين شدن يک شخص ثالثی را بدهد. حتی می توان از ابتدای قرارداد شخص ثالثی را برای اين 
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موضوع درنظر گرفت كه با هزينه متعهد ملزم باشد پس از اين كه امکان ادامه تعهدات توسط متعهد 
اول نبود، آن شخص ثالث جايگزين او شود. در اين صورت متعهد دوم از ابتدا می تواند در جريان 

كامل امور قرارداد قرار گيرد تا به هنگام جايگزينی مشکلی از اين بابت وجود نداشته باشد. 

2-2-2-	شرط	تعديل	منوط	به	مذاكره	مجدد:	
در مذاكره مجدد طرفين قرارداد متعهد می شوند كه هرگاه تغييرات اوضاع و احوال، توازن قرارداد 
آنها را از بين ببرد، باهم مذاكره كنند تا دوباره به آن توازن اوليه بازگردند. اين روش می تواند برای 
هر هدف ديگری نيز در قرارداد درج شود، به عنوان مثال ؛ ممکن است طرفين بخواهند هرگاه 
تغيير قوانين يا اعمال تحريم های اقتصادی انجام تعهدات يک طرف را دشوار يا گزاف كرد با هم 
مذاكره كنند تا در تعهدات تعديلی صورت گيرد. اما بايد توجه داشت كه بهره گيری از اين روش با 
محدوديتی مواجه است و آن اين كه، طرفين بايد خود در قرارداد تمام جوانب آن را درنظر بگيرند 
در غير اين صورت نظر محاكم نسبت به اعمال اين روش متفاوت است. برای مثال در اياالت متحده 
آمريکا معموالً تمايل ندارند كه بدون وجود شرط ضمن قرارداد الزام به مذاكره كنند. هرچند كه 
محاكم نيز بر ناعادالنه بودن چنين نتيجه ای از اين حيث كه موجب معافيت های ناروا از اجرای 

 .Zaccaria، 2005، 1146)( تعهدات می شود واقف هستند
در موضوع بحث حاضر مانع ديگر، عدم دستيابی به نتيجه است، كه در اين صورت ممکن 
داوری  ديوان  آرای صادره  از  يکی  در  چند  هر  كند.  فسخ  را  قرارداد  بخواهد  يک طرف  است 
بازرگانی بين المللی گفته شده است كه ؛ وقتی در قراردادی شرط مذاكره مجدد وجود دارد يک 
طرف نمی تواند به عذر اين كه مذاكره به نتيجه نرسيده است قرارداد را فسخ كند، بلکه حق فسخ 
 ICC Court Of Arbitration( .تنها زمانی وجود دارد كه طرف مقابل پيشنهاد معقول او را رد كند
 Award No، 2478، Hans، Van Houtt(1993)، Changed Circumstances and Pacta Sunt
((Srevanda، ICC Pud No. 480. 4، P. 121. از سويی اعطای قدرت تطبيق قرارداد به يک ديوان 
داوری ممکن است صحيح قلمداد نشود، زيرا مطابق بسياری از قوانين داوری شرط اوليه ارجاع 
به داوری، وجود يک اختالف است و در اين كه صرف تطبيق قرارداد يک اختالف محسوب شود 
ترديد جدی وجود دارد )Horn، 1985، 206، Wolfgang، 1995، 272(. لذا بين داوری قراردادی 
و قضايی يک فاصله می افتد و اين پرسش به وجود می آيد كه آيا فاصله را بايد اين گونه از بين برد 
كه بگوييم وقتی طرفين خودشان چنين قدرتی به يک فرد در قراردادشان می دهند يعنی تصميم 
او را مثل تصميم داور پذيرفته اند؟ اما اگر صرف رضايت قراردادی كافی نباشد، تصميم شخص 
را  تصميم  اين  اجرای  نمی توان  بنابراين   .)Horn، 1985، 237( نيست.  داور  تصميم  مانند  ثالث 
 Convenation on Recgnition and Enforcement Of Foreign( طبق كنوانسيون 1985 نيويورک
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(Arbitral Award 1958 راجع به شناسايی و اجرای احکام داوری خارجی است )ماده 5 بند پ(، 
درخواست كرد و شخصی كه نسبت به تصميم اعتراض دارد ممکن است اختالف را به مرجع 

ديگری مثل داوری ارجاع دهد. 
علی ايحال برای رفع اين مانع، به نظر می رسد كه بايد به تعريف داوری و اختالف مراجعه كرد. 
در تعريف داوری آمده است كه؛ داوری حل اختالف بين طرفين توسط شخص ثالث)داور( است 
كه قدرتش را از قرارداد می گيرد و تصميم اين شخص برای طرفين قرارداد الزام آور می باشد. لذا 
می توان اين گونه نتيجه گرفت كه وقتی طرفين قرارداد به عنوان يک شرط قراردادی توافق می كنند 
كه به تطبيق و تعديل قرارداد در شرايط تغيير اوضاع و احوال حاكم بر قرارداد به دليل واقع شدن 
قوه قاهره به داوری مراجعه شود )پس از آنکه خود به نتيجه ای در مذاكره نرسيده باشند(، يعنی در 
واقع اين يقين حاصل می شود كه در آن مورد بين آنها اختالف وجود دارد. با اين وصف ديگر 

نمی توان رأی صادره را به عذر آنکه ناشی از يک اختالف نبوده، نپذيرفت. 
از طرفی در يک نگاه جامع تر وقتی طرفين خود با مذاكره نتوانسته اند به نتيجه برسند، يعنی بر 
سر نحوه تعديل قرارداد و يافتن راه حل مناسبی برای ادامه اجرای قرارداد اختالف دارند و به اين 
اختالف يک ديوان داوری رسيدگی می كند. پس نمی توان ادعای اين موضوع را كه تعهد به مذاكره، 
تعهد به اخذ نتيجه نيست را دستاويزی قرار داد تا ارجاع اين امر به داوری با مشکل رو به رو شود، 
زيرا وقتی طرفين توافق می كنند كه مذاكره نمايند تا برای بقا و ادامه قرارداد راهکاری بيابند به طور 
ضمنی تعهد رسيدن به يک نتيجه را هم مدنظر داشته اند. عالوه بر آن طرفين قرارداد برای جلوگيری 
از عدم نتيجه گيری در هنگامی كه نمی توانند به نتيجه مشخصی برسند، پيش بينی كرده اند كه يک 
ديوان داوری به اختالفات فی مابين رسيدگی كند، پس اوالً؛ جای هيچ ترديدی نيست كه با چنين 
تدبيری آنها خود را متعهد به دستيابی به نتيجه خواه به طور مستقيم در جريان مذاكره يا به طور غير 
مستقيم از طريق ديوان داوری نموده اند و ثانياً؛ برای ديوان داوری رسيدگی به اين امر يک اختالف 

قلمداد می شود. 
در اين ميان برخی ايرادات ديگری هم به به كارگيری از روش مذاكره مجدد مطرح می شود از 
جمله آنکه ؛ اين شرط روابط قراردادی را غيرقابل پيش بينی می كند، هزينه اجرای قرارداد را باال 
می برد و يا اين كه الزام آور نيست، به عبارت ديگر اگر از مذاكره نتيجه ای حاصل نشد يک ديوان 
داوری يا شخص ثالث قرارداد را بررسی می كند و اين ممکن است نتيجه ای را به بار آورد كه هيچ 

)Gotanda، 2003، 1464( .كدام از طرفين قرارداد آن را نپذيرند
اما بايد توجه داشت كه ادعای غير قابل پيش بينی كردن قرارداد به علت درج شرط مذاكره مجدد 
امری است كه می توان آن را كنترل نمود به عنوان مثال ؛ مذاكره مجدد تنها در موردی صورت 
می گيرد كه اجرای قرارداد به دليل وقوع مانعی كه همان مشخصه های قوه قاهره يا تعسر اقتصادی 
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را دارد غيرممکن يا دشوار كرده است با اين هدف كه راهکاری برای ادامه قرارداد پيدا كنند و در 
غيراين صورت هيچکدام از طرفين حق درخواست مذاكره مجدد و اجبار طرف مقابل را به مذاكره 
ندارد. راهکاری كه در مذاكره ممکن است حاصل شود، می تواند افزايش مدت قرارداد باشد به 
نحوی كه امکان اجرا فراهم شود يا در موردی كه متعهد خودش به دليل وضع و اعمال تحريم 
نمی تواند قرارداد را انجام دهد اما شركت فرعی او مشمول تحريم نمی شود از اين شركت فرعی 
 Halliburton and U. S. Business Ties to Iran Hearing before( .برای انجام تعهدش بهره گيرد
 the Subcommittee on Interstate Trade and Tourism، 110 Congress، April 30، 2007، P.

 31.)
 از طرفي بايد توجه داشت كه افزايش هزينه قرارداد به علت درج شرط مذاكره مجدد، در 
مواردی موضوعيت پيدا می كند كه متعهد وضعيت خود را با درج اين شرط نامطمئن می بيند و 
احساس می كند كه طرف ديگر قرارداد به عذر هر تغييری در اوضاع و احوال حاكم بر قرارداد در 
خواست مذاكره مجدد می كند به همين منظور متعهد مبلغ قرارداد را باال می برد تا ريسک او را در 
اين شرايط تقليل دهد. در صورتی كه اگر طبق آنچه بيان شد استفاده از مذاكره مجدد منحصر به 

مورد يا موارد خاصی شود ميزان ريسک متعهد در قرارداد افزايش نمی يابد. 

نتيجه	گيری:	
از مجموع مطالب پيش گفته اين نتيجه حاصل شد كه اتخاذ راهکارهای عملی فعاالنه در مقابله با 
تحريم های اقتصادی در قراردادهای بين المللی باعث می شود كه نه تنها تحريم های اقتصادی در 
غالب موارد مانع و چالشی برای اجرای قرارداد نباشد، بلکه می تواند هزينه های متعاملين را كاهش 
 دهد. در حقيقت بر خالف آنچه كه تصور می شود كه متعهد قرارداد همواره به دنبال اين است كه 
در اوضاع و احوال وضع تحريم ها عليه هريک از كشورهای متبوع طرفين از ايفای قرارداد امتناع 
كند، راهکارهای عملی ارائه شده، منافع متعهد را در نظر می گيرد و اتخاذ تدابيری قبل از انعقاد 
قرارداد يا در حين اجرای آن، طرفين را در مسيری قرار می دهد كه كه منافع شان وابسته به اجرای 
قرارداد است. از طرف ديگر امروزه ادعا و استناد به قوه قاهره در روابط قراردادی صرفاً برای رهايی 
از بار مسئوليت اجرای قرارداد در وضعيت هايی كه اجرا غير ممکن يا بسيار دارای صعوبت است، 
نيست بلکه در اكثر موارد اعالم وضعيت قوه قاهره يک اغراق و تظاهر است برای اهداف ديگر تا 
يک واقعيت خارجی )Trackman، 2007، 6(. به همين دليل اختالفات راجع به قوه قاهره در اكثر 
موارد در محاكم فيصله نمی يابد، بلکه متعاملين خودشان با بررسی دقيق وضعيت قرارداد و قابليت 
و توانائی هايی كه دارند، به مصالحه و توافق می رسند. مسائلی از اين قبيل كه از سر گيری يک رابطه 
قراردادی با شخص ثالث چه ميزان هزينه در بر دارد يا اين كه خريدار منبع ديگری برای تهيه كاالی 
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مورد نياز دارد يا فسخ و انحالل قرارداد ما به ازای مناسبی برای هزينه های متحمل شده متعاملين 
می شود يا نه؟ و ساير موارد مشابه ديگر مشخص می كند كه يک طرف قرارداد ادعای قوه قاهره 

طرف مقابل را بپذيرد يا رد كند. 
به دليل  اقتصادی  تحريم های  مالحظات،  تمام  رغم  علی  كه  داشت  توجه  بايد  بين  اين  در 
محدوديت هايی كه به وجود می آورند، اجرای قرارداد را برای متعهد با صعوبت مواجه ساخته و 
باعث می شوند كه متعهد با استناد به عذر قوه قاهره كه از وضع و اعمال تحريم ناشی شده بخواهد 
از ايفای تعهد قراردادی خود امتناع نمايد. واضح است كه به وجود آمدن چنين وضعيتی، موقعيتی 
نيست كه متعاملين به دنبال آن باشند. فارق از اين كه چه حادثه ای موجب تعذر به قوه قاهره شده 
است، عدم اجرای تعهدات مندرج در يک قرارداد به ويژه قرارداد بين المللی موجب ناكارآمدی 
اقتصادی و افزايش هزينه برای طرفين می شود. اما با توجه به اين كه امروزه تحريم های اقتصادی 
بسيار شايع و فراگير هستند و باعث می گردد كه طيف وسيعی از تعهدات را تحت تأثير قرار دهند 
از اهميت بيشتری برخوردارند. بهره گيری از راهکارهايی كه مانع استناد به تحريم به عنوان يکی 
از مصاديق قوه قاهره می شوند، فقط به نفع ذی نفع اجرای تعهد نيست بلکه بايد درنظر داشت كه 
سود متعهد در اجرای قرارداد است زيرا همان طور كه بيان شد عدم اجرای قرارداد برای هر دو 
طرف هزينه هايی را ايجاد می كند كه حداقل آن هزينه برقراری مجدد يک رابطه قراردادی است. 
لذا در مقاله حاضر سعی شد تا با اشاره به فرضيه بازی ها به عنوان يک الگو و روش قبل از انعقاد 
قرارداد، طرفين را به سوی مشاركت در اجرای قرارداد ترغيب و تشويق نمود. هم چنين تبيين نظريه 
تخصيص خطر وقايع پيش بينی نشده و ارتباط آن با افزايش هزينه اجرای قرارداد در همين راستا 
صورت گرفت و با توصيف شروطی كه صريحاً به قوه قاهره می پردازند، و تحريم های اقتصادی را 
از شمول خود خارج می سازند يا تعسر اقتصادی را مستثنی می سازند و هم چنين با اشاره به مذاكره 
مجدد كه باعث می گردد قرارداد به تعادل اوليه باز گردد و همينطور بحث از ضمانت اجرای تعهد، 
راهکارها و روش هايی بررسی شدند كه در متن قرارداد وضعيت تحريم های اقتصادی را مديريت 
و ساماندهی قراردادی می كند. اگر چه ممکن است به نظر برسد كه درخواست اجرای قرارداد در 
وضعيت تحريم های اقتصادی موجب افزايش ناعادالنه هزينه ها و ريسک متعهد در اجرای قرارداد 
می گردد، وليکن توزيع كارآمد ريسک قراردادی و توجه به بهينه بودن قرارداد، در مجموع باعث 
می شود كه با بهره گيری از فرضيه بازی ها هزينه عدم اجرای قرارداد بيشتر از اجرای آن در شرايط 
قوه قاهره باشد به صورتی كه منافع طرفين قرارداد در مشاركت بيشتر برای اجر باشد. امروزه بلند 
مدت بودن روابط قراردادی و به تعبيری شريک تجاری يکديگر بودن طرفين اين، همکاری را ارتقاء 
می دهد. هم چنين توجه به عوامل مهمی مانند نحوه توزيع ريسک قراردادی در افزايش اتخاذ رفتار 
عقالئی در طرفين قرارداد مؤثر است، به اين مفهوم كه طرفين قبل از انعقاد قرارداد اول شرايط و 
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اوضاع و احوال حاكم بر قرارداد را پيش بينی می كنند و متعاقباً ريسک ناشی از آن را می پذيرند، لذا 
به هنگام وقوع آن مخاطره و ريسک نمی توانند خالف آنچه كه پذيرفته اند عمل نمايند و در نهايت 
نيز در صورت بروز و ايجاد اختالف، مذاكره مجدد به آنها اجازه می دهد تا با در نظر گرفتن وضعيت 

جديد مجدداً رابطه قراردادی خود را از سرگيرند. 
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1	شرح	پرونده	
رشت  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  نهم  شعبه  در  كالسه.............مطروحه  پرونده  در   1
شکايتی داير بر تخريب عمدی اعيان، تصرف عدوانی و سوءاستفاده از اختيارات موضوع ماده 
576 قانون مجازات اسالمی عليه مديرعامل وقت يک شركت دولتی مطرح گرديد، در شرح اين 
شکايت معروض داشته شد كه شاكی مستند به مدارک، مالک زمين زارعی موضوع شکايت است 
كه ساليان مديد در همين زمين زراعی مشغول به كشت و زرع بوده است و جهت استفاده كارگران 
و انبار، اتاقکی 10 متری در زمين احداث نموده است. در مورخه 91/6/27 اخطاريه ای از طرف 
شركت دولتی مزبور به وی تحويل شد با اين محتوا كه بايد ظرف مدت 10 روز از زمين رفع 
تصرف نمايد و انباری را تخريب كند. تالش های بسيار مالک زمين به جايی نرسيد و نهايتاً شركت 
تحت تصدی مشتکی عنه بدون توجه به اسناد مالکيت نامبرده و سابقه تصرفات قانونی وی، بيش از 
يکسال بعد اتاقک احداثی، سيم خاردار خزانه برنج را به وسيله بيل مکانيکی تخريب نمود و زمين 
را نيز متصرف و متعاقباً جهت برداشت شن و ماسه موجود در آن به پيمانکاری تحويل داد. آنچه كه 
تکليف شاكی است بيان واقعه مجرمانه و شرح كامل آن است كه در شکايت تقديمی به آن پرداخته 

دكتر	محمدرضا	نظري	نژاد	-عضو	هيأت	علمي	دانشگاه	گيالن	و	وكيل	پايه	يک	دادگستري	)كانون	گيالن(

رسيدگی كيفری در غياب آئين دادرسی كيفری

نقد یک رأی

انتساب جرم  پرونده كيفری محتوی 
جرم  است.  اشخاص  يا  شخص  به 
فعلی  ترک  يا  فعل  تعريف،  مطابق 
است مخالف نظم عومی و جريحه دار 
اين  از  و  اجتماعی  احساسات  كننده 
مجازات  آن  برای  قانون  در  حيث 
چنين  به  توجه  با  می گردد.  تعيين 
آئين  در  كه  است  از جرم  ديدگاهی 
كه  می شود  گفته  كيفری  دادرسی 
است.«  عمومی  جنبه  دارای  »جرم 
اصول،  جرم،  داشتن  عمومی  جنبه 
در  را  متفاوتی  ضوابط  و  موازين 

شده  موجب  كيفری  رسيدگی های 
است. به عبارت بهتر برخالف پرونده 
حقوقی كه قاضی مکلف به توجه به 
ادله  به  مقيد  و  خواهان  دادخواست 
آئين  در  است  و...  خواهان  اعالمی 
اعالم  مکلف  كيفری شاكی  دادرسی 
آئين  در  نيست.  انتسابی  جرم  دقيق 
به  رسيدگی  در  و  كيفری  دادرسی 
پرونده های كيفری قاضی اختيار تغيير 
عنوان  به  انتساب  و  مجرمانه  عنوان 
و..  دارد  را  نظر خود  مورد  مجرمانه 
با اين مقدمه و پس از شرح مختصر 

پرونده كيفری كه در شعبه اول دادگاه 
به  منتهی  گيالن،  استان  تجديدنظر 
است،  گرديده  برائت  حکم  صدور 
مذكور  شعبه  رأی  بررسی  و  نقد  به 
كه  است  اين  ادعا  می شود.  پرداخته 
صادركننده  قضات  پرونده  اين  در 
رأی توجهی به اصول آئين دادرسی 
به  رسيدگی  در  و  نداشته  كيفری 
پرونده كيفری، به جای توجه به آئين 
دادرسی كيفری گويی ضوابط حاكم 
بر رسيدگی به پرونده های حقوقی را 

مدنظر داشته اند. 

مقدمه:	
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شد و مستندات غير قانونی بودن عمل مشتکی عنه نيز مستقاًل در شکايت نامه تشريح گرديد. عالوه 
بر شرح موضوع شکايت، اتفاقاً عناوين جزايی قابل انطباق بر عملکرد مشتکی عنه نيز احصاء شد. 

2 مديرعامل شركت مورد نظر، در دفاع از شکايت تقديمی ادعا كرد كه شاكی برخالف قوانين و 
مقررات اقدام به تصرف بخشی از بستر حريم رودخانه سفيدرود واقع در روستای....... نموده است. 
در اجرای ماده 9 اليحه قانونی رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 1359، شركت 
طرف دعوا، مبادرت به ارسال اخطاريه مورخه 90/6/27 به شاكی و اعطای مهلت 10 روزه نموده 
است. با توجه به مهلت تعيين شده، شاكی هيچ اقدامی در جهت رفع تصرف و تخريب ننمود. 
متعاقب اجرای پروژه سدسازی رودخانه سفيدرود در روستای........... اجرای پروژه به دليل تصرفات 
و اعيانی احداثی غير قانونی شاكی با مشکل جدی مواجه شد. هم چنين نامبرده در مدافعات خود 
دستور دادستان رودبار را نيز مستند اقدام خود تلقی كرد. الزم به يادآوری است كه دادستان رودبار 
به استناد گزارش مورخه 92/2/21 شركت دولتی نورد نظر، داير بر رفع تصرف غير مجاز در حريم 
منطقه  از سوی........ چنين مقرر داشت »مقرر است وفق مقررات ماده 9 اليجه قانونی رفع تجاوز از 
تأسيسات آب و برق كشور،شخص رئيس كالنتری با احد از مأمورين مجرب آن كالنتری به عنوان 
نماينده در معيت مأمورين اداره مذكور به محل مورد تصرف مراجعه صرفاً به عنوان ناظر بدون اين 
كه هيچ اقدامی فيزيکی داير بر رفع تصرف يا قلع تجاوز داشته باشند و صرفاً در معيت مأمورين 
مذكور بر اقدامات آنها نظارت نموده بديهی است هرگونه اقدامی داير بر عناوين فوق مبنی بر 
آزادسازی حريم مربوط به مأمورين اداره مدعی بوده و ارتباطی به مأمورين اعزامی به عنوان نماينده 
ندارد.« پس از اخذ اين دستور، مطابق صورتجلسه تنظيمی توسط مشاور حقوقی شركت دولتی 
مزبور چنين بيان شده است كه »پيرو دستور مدير محترم اداره مربوطه و حسب االمر دادستان محترم 
در خصوص رفع تصرف و ازاله اعيانات موجود در بستر فعال سفيدرود... به اتفاق فرمانده پاسگاه 
به محل مورد مناقشه عزيمت نموده و سپس با هماهنگی اينجانب دستگاه بيل مکانيکی اقدام به رفع 
تصرف نمود.« الزم به يادآوری اين كه پس از رفع تصرف شاكی از زمين مورد بحث و پس از طرح 
شکايت و به رغم درخواست توقف عمليات اجرايی متصرف عدوانی و عدم اجابت اين خواسته 
توسط دادسرا، شركت دولتی طرف شکايت با اخذ مجوز برداشت شن و ماسه موجود در اين زمين، 
برداشت شن و ما سه موجود در اين زمين را به پيمانکاری واگذار نمود. ظاهراً مطابق ادعای شاكی، 
پيمانکار در مقابل حق الزحمه خود داير بر اجرای پروژه سد و سر دهنه سازی در منطقه ای باالدست، 

توسط شركت دولتی ياد شده، مختار به برداشت شن و ماسه زمين مذكور شده است. 

2	تحقيقات	و	تصميمات	دادسرا	
2 1 شعبه نهم بازپرسی با ارجاع امر به كارشناس، صحت و سقم ادعای طرفين را استعالم نمود. 
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كارشناس بدوی با بررسی موضوع ضمن تأييد مراتب مالکيت شاكی، آثار و بقايای خزانه برنج 
تخريب شده را نيز گزارش نموده است. با اعتراض به نظريه كارشناسی توسط مشتکی عنه، بازپرس 
ارجاع امر به هيأت سه نفره كارشناسی را مقرر داشت. هيأت سه نفره كارشناسی نيز مالکيت شاكی 
و انطباق اسناد مالکيت وی بر زمين مورد ادعا را تأييد و تصريح كرده است كه زمين تعرفه شده 
در محدوده پالک های 9 1 قريه........ واقع شده است كه مورث شاكی در امالک فوق مالکيت دارد. 
هيأت كارشناسی هم چنين ادعا نمود كه محدوده فوق در نتيجه تعيير مسير رودخانه سفيدرود بالغ 
بر بيست سال هست كه در حريم فعال و بستر غير فعال سفيدرود قرار گرفته قبل از تعيير مسير 
رودخانه به صورت شاليزار در تصرف شاكی قرار داشته است. در نقد و توضيح اين بخش از نظريه 
هيأت سه نفره كارشناسی طی اليحه ای بيان گرديد كه نظر هيأت از آن نظر كه در زمان برداشت 
كامل شن و ماسه موجود در زمين و همسطح كردن آن با روخانه سفيدرود اصدار يافته است و در 
اين زمان آثار و بقايای كشت موجود نبود، منطبق با واقع به نظر نمی رسد. مشاهده عکس های زمين 
در زمان قبل از برداشت شن و ماسه حکايت از وجود زمين با قابليت كشت و زرع را دارد )كپی 
اين عکس ها نيز تقديم بازپرسی شد(. اما در زمان اجرای قرار كارشناسی توسط هيأت سه نفره 
كارشناسی، پيمانکار با تخريب زمين و برداشت شن و ماسه موجود در آن و همسطح كردن آن با 
بستر رودخانه، زمينه اظهارنظر صحيح و منطبق با واقع را از هيأت كارشناسان سلب نمود. جالب 
توجه اين كه در نظريه كارشناسی تأمين دليل و نيز نظريه كارشناس اول از وجود و آثار و بقايای 
خزانه برنج... بحث شده است. يعنی در زمان نزديک به واقعه، هر كارشناسی پی می برد كه اين زمين 

شاليزار بوده و مستعد كشت و زرع است اما در زمان بعد اين امکان سلب شد.
وانگهی در ساليان نه چندان دور و حتی حدود 5 سال پيش، پيمانکاری كه با برداشت بی رويه 
شن و ماسه در منطقه مورد ادعا موجبات تضييع حقوق زارعين از جمله شاكی را فراهم كرده بوده، 
توسط مديران وقت شركت دولتی طرف شکايت به اداره صنايع معرفی و از اداره صنايع درخواست 

شد كه مجوز برداشت شن و ماسه او لغو شود. 
2 2 به رغم اين كارشناسی ها، بازپرس شعبه نهم در مورد عناوين موضوع شکايت از جمله 
منع  قرار  به صدور  مبادرت  قانونی،  اختيارات  از  و سوءاستفاده  عدوانی  تصرف  اعيان،  تخريب 
تعقيب نمود. معاون دادستان در مورد عنوان اتهامی تخريب و سوءاستفاده از اختيارات قانونی با 
نظر بازپرس موافقت نمود اما در مورد تصرف عدوانی از طريق برداشت شن و ماسه و يا به عبارت 
بهتر تصرف عدوانی همراه با تخريب زمين ابراز مخالفت نمود و چنين استدالل كرد »با توجه به 
مالکانه  ابرازی كارشناسان هرگونه دخل و تصرف در حريم  به موجب نظريات  مالکيت شاكی 
اشخاص موكول به تملک آن برابر ضوابط است. با توجه به عدم تملک ملک از سوی شركت دولتی 
مورد نظر، تصرف ملک او مصداق تصرف عدوانی است.« اين نظر كه با قانون توزيع عادالنه آب 
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و لزوم پرداخت خسارت به متصرفين و مالکين سازگار به نظر می رسد مورد مخالفت بازپرس قرار 
گرفت. بازپرس در مخالفت خود با دادستان چنين مقرر داشت كه با توجه به اين كه به موجب ماده 
27 قانون توزيع عادالنه آب بستر رودخانه ها متعلق به دولت است و بدين لحاظ اسناد مالکيت 
اشخاص كه در محدوده بستر رودخانه ها صادر شده باشند بی اعتبار تلقی می گردند و نظريه مشورتی 
716757 مورخه 66/6/3 اداره كل حقوقی قوه قضائيه نيز مؤيد همين معناست و توجهاً به اين امر 
كه تشخيص محل وقوع بستر رودها براساس ماده 1 آئين نامه مربوط به بستر حرايم رودخانه ها بر 
عهده شركت دولتی طرف شکايت است، به قرار منع تعقيب خود اصرار نمود. پرونده جهت حل 
اختالف به دادگاه ارسال شد و دادگاه در اين مورد نظريه معاون دادستان را پذيرفت. با توجه به اين 

امر پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده به دادگاه كيفری ارسال گرديد.

3	احكام	دادگاه	بدوی	و	تجديدنظر	
3 1 پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست و ارسال پرونده به شعبه 109 دادگاه كيفری رشت، 
دادخواست ضرر و زيانی نيز به طرفيت شركت دولتی مورد نظر مطرح شد و در اين دادخواست با 
توجه به تخريب زمين و برداشت شن و ماسه موجود در آن كه فی نفسه دارای ارزش است، مطالبه 
خسارت گرديد. شعبه 109 دادگاه جزايی رشت، در مورد اتهام تصرف عدوانی با استناد به ماده 690 
قانون مجازات اسالمی حکم محکوميت به دويست هزار تومان جريمه نقدی بدل از 1 سال حبس 

صادر شد. حکم اين شعبه بدين شرح است: 
از  صادره   94/2/21 مورخه   1400 شماره  كيفرخواست  موجب  »به 
به  است  متهم  قانونی  قرار  با  آقای.....  رشت  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
تصرف عدوانی قطعه زمينی واقع در روستای....، دادگاه با التفات به شکايت 
شاكی گزارش مرجع انتظامی، مشاهدات مأمورين انتظامی مضبوط در پرونده 
اظهارات گواهان در مرحله تحقيقات مقدماتی و مالحظه مدارک  استماع 
مالکيت ارائه شده از طرف شاكی و مالحظه نظريه هيأت سه نفره كارشناسان 
مضبوط در پرونده و دفاعيات غير مؤثر متهم و وكيل وی در اين دادگاه و 
ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری مشاراليه محرز و مسلم 
می	باشد. فلذا دادگاه مستنداً به ماده 690 قانون مجازات اسالمی سال 75 و 
با رعايت بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 
دو  پرداخت  به  را  نامبرده  سال 93  در  دولت  رگروه  كا  و مصوب   1373
ميليون ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکومی می	نمايد. ضمنًا 
در خصوص رفع تصرف با توجه به اين كه تصرف به صورت برداشت شن 
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در ملک شاكی بوده و آنی تحقق شده و در وضعيت فعلی استمرار ندارد 
دادگاه مواجه با تکليفی نمی	باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بيست روز 
از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در محاكم تجديدنظر گيالن می	باشد.«
 رئيس شعبه 109 دادگاه كيفری دو رشت........«

در مورد دادخواست ضرر و زيان، دادگاه، تعيين وقت رسيدگی نمود و پس از جلسه رسيدگی 
نيز به تعيين كارشناس مبادرت كرد و در قرار كارشناسی خواستار بررسی موضوع و برآورد ضرر 

و زيان شد.
و  شد  تجديدنظرخواهی  )محکوم	عليه(  مشتکی	عنه  توسط  كيفری  محکوميت  حکم  از   2  3
تجديدنظرخواهی منتهی به صدور رأی شماره 9409971313401600 از شعبه اول دادگاه تجديدنظر 

استان بدين شرح شد: 
وقت  مديرعامل  آقای............  تجديدنظرخواهی  دادگاه  »رأی 
شركت.......... با وكالت آقای.......... نسبت به رأی شماراه 692 94 
صادره از شعبه 109 دادگاه كيفری دو شهرستان رشت كه به موجب 
آن به اتهام تصرف عدوانی به پرداخت دو ميليون ريال جزای نقدی 
در حق دولت محکوميت يافته است به ادعای عدم ارتکاب بزه و 
در ثانی چنانچه برداشت شن و ماسه به صورت غير مجاز مصداق 
بزه تخريب بدانيم محکوميت به بزه تصرف عدونی مغاير مقررات 
است مآالً وارد و موجه به نظر می	رسد زيرا با توجه به محتويات 
پرونده تصرف عدوانی به صورت برداشت شن و ماسه بوده است 
كه اين امر از مصاديق بارزه بزه تخريب است نه تصرف عدوانی. 
ثانياً حسب نظريه كارشناس اراضی مورد ادعا حاليه بستر رودخانه 
سفيدرود می	باشد و صرف اعيانی موجود در زمين محبوث عنه كه 
آن هم به موجب دستور دادستان محترم شهرستان رودبار در صفحه 
24 پرونده رفع تصرف و قلع و قمع تجاوز صورت گرفته دليلی بر 
)صفحه  نمی	باشد  تجديدنظرخوانده  زرع  و  و كشت  تصرف  سبق 
22 پرونده(. ثالثاً نظريه هيأت كارشناسان سه نفره در صفحه 141 
پرونده كارشناسی انجام شده بدون حضور نماينده و نقشه	بردار ثبت 
و كارشناسان رسمی در امور ثبتی و اراضی كشاورزی بوده كه بنا به 
مراتب فاقد استحکام و استدالل مؤثر در موضوع و غير قابل استناد 
در قضيه ما نحن فيه می	باشد. لذا سبق تصرفات تجديدنظرخوانده و 
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لحوق تصرف تجديدنظرخواه در وفق نظريه هيأت كارشناسان برای 
اين دادگاه روشن و مبرهن نمی	باشد. عليهذا رفتارهايی كه به متهم 
)تجديدنظرخواه( منتسب گرديده در فرض صحت از شمول تعريف 
بزه تصرف عدوانی خارج و مرتکب آن سزاوار تحمل كيفر به اين 
اعتبار نيست. فلذا مستنداً به مواد 4 و بند »ب« ماده 455 قانون آيين 
دادرسی كيفری ضمن نقض رأی تجديدنظرخواسته حکم به برائت 
تجديدنظرخوانده از اتهام انتسابی صادر و اعالم می	گردد. رأی صادره 

قطعی است.«
 مستشاران شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان گيالن

4	نقد	و	بررسی	رأی	شماره	9409971313401600	شعبه	اول	دادگاه	تجديدنظر	
استان	گيالن	

4 1 در اين رأی ادعا شده است كه »با توجه به محتويات پرونده، تصرف عدوانی به صورت 
برداشت شن و ماسه بوده است كه اين امر از مصاديق بارز بزه تخريب است نه تصرف عدوانی.« 
صرفنظر از اين كه در نظر معاون دادستان عنوان اتهام »تصرف عدوانی از طريق برداشت شن و 
ماسه« ذكر شده بود و صرفنظر از اين كه اين شعبه از دادگاه تجديدنظر از عبارت »تصرف عدوانی 
به صورت برداشت شن و ماسه« استفاده كرده است و مشخص نشده است كه چرا نمی	توان، در 
اين پرونده، عنوان اتهامی را تصرف عدوانی دانست، با فرض محال كه استدالل اين دادگاه درست 
باشد كه عنوان صحيح، تخريب است و نه تصرف عدوانی، مطابق ماده 280 قانون آئين دادرسی 
كيفری كه تصريح نموده است ؛ دادگاه تکليف دارد عنوان صحيح اتهامی را مورد حکم قرار دهد، 
اين دادگاه مکلف بود بجای حکم برائت در مورد بزه تصرف عدوانی و عدم اظهارنظر پيرامون 
عنوان تخريب، عنوان صحيح را از نظر خود تفهيم و حکم محکوميت صادر كند. اما دادگاه جزايی 
مذكور، خود را مقيد و مأخوذ به عنوان جزايی انتخابی شاكی يا كيفرخواست دادسرا نموده است 
و بر اين اساس برخالف ضوابط حاكم به رسيدگی	های كيفری به راحتی پرونده را با صدور حکم 

برائت مختومه كرده است1. 

1. در پرونده حاضر يکی از عناوين شکايت، تخريب اعيان بود و از تخريب زمين در شکايت نامی برده نشد. اما پرسشی كه از نظر 
حقوقی قابل طرح است اين است كه با فرض كه در شکايت مطروحه، يکی از عناوين اتهامی، تخريب زمين قيد می شد و دادسرا 
نسبت به عنوان مذكور قرار منع تعقيب صادر می كرد و اين قرار قطعی می گرديد، آيا در صورت طرح پرونده در دادگاه تجديدنظر، 
برای دادگاه مذكور امکان پذير بود كه با توجه به قطعيت قرار منع تعقيب نسبت به عنوان تخريب زمين، عنوان اتهامی در كيفرخواست 
و نيز رأی دادگاه بدوی را از تصرف عدوانی به تخريب تغيير دهد؟ به عبارت بهتر در فرضی كه از نظر دادگاه جزايی، عنوان صحيح 
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4 2 اين دادگاه در پايان حکم خود تصريح كرده است كه »رفتارهايی كه به متهم منتسب گرديد 
در فرض صحت از شمول تعريف بزه تصرف عدوانی خارج و مرتکب آن سزاوار تحمل كيفر 
به اين اعتبار نيست.« گويی كه از نظر دادگاه، شکايت ديگری تحت عنوان تخريب الزم است تا 
بتواند به بررسی اركان و عناصر جرم مذكور بپردازد. اما آيا طرح شکايت جديد داير بر تخريب 
با توجه به اين حکم متصور است؟ پاسخ منفی به نظر می رسد، زيرا حکم صادره از آن نظر كه 
مشتمل بر وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعوی است، از اعتبار امر مختوم 
برخوردار است. در پرونده حقوقی در فرضی كه خواهان عنوان صحيح را در دادخواست ذكر نکند، 
دادگاه به صدور قرار عدم استماع مبادرت می كند. قرار مذكور نافی طرح دعوی جديد با خواسته 
صحيح نخواهد بود. اما در پرونده كيفری با توجه به اصول و موازين آيين دادرسی كيفری از جمله 
تکليف دادگاه به انتساب عنوان مجرمانه صحيح، وظيفه شاكی بيان عمل مجرمانه است. وقتی كه 
عمل مجرمانه توصيفی شاكی به هر علت منتهی به صدور حکم برائت گرديد، طرح همان واقع 
مجرمانه با عنوان ديگر، قابليت رسيدگی را نخوهد داشت. بنابر اين دادگاه با چنين حکمی عماًل 
حق شکايت كيفری شاكی را زايل كرده است. حال پرسشی كه می تواند موضوع تحقيق باشد اين 
است كه از نظر حقوقی با اين حکم كيفری، سرنوشت دادخواست حقوقی چه خواهد شد؟ جدای 
از اين پرسش كه در جای خود بايد بدان پرداخت، در نقد اين قسمت از استدالل دادگاه تجديدنظر 
بايد بيان داشت كه در پرونده حاضر با فرض انتساب تخريب زمين به مشتکی عنه، عمل نامبرده از 
آن حيث كه متضمن رفع تصرف از شاكی و ايجاد تصرف مشتکی عنه شده است »تصرف عدوانی« 
است و عمل متعاقب نامبرده و پيمانکار او در برداشت شن و ماسه متضمن عنوان مجرمانه ديگری 
)تخريب زمين يا حتی سرقت( است و از اين جهت، موضوع از مصاديق تعدد مادی جرم است و 

نه از مصاديق ارتکاب جرم واحد. 
4 3 اين دادگاه در بخش ديگری از حکم ادعا كرده است كه »حسب نظريه كارشناس، اراضی 
مورد ادعا حاليه بستر رودخانه سفيد رود می باشد.« مشخص نيست كه اين ادعا مستند به نظر كدام 
كارشناس است؟ كارشناسان در هر دو مرحله پذيرفته اند كه ملک مورد بحث منطبق با اسناد مالکيت 
شاكی است و در حريم غير فعال رودخانه سفيدرود قرار دارد و نه در بستر رودخانه سفيدرود. 
دادگاه در صدور رأی توجهی به تفاوت معانی حريم و بستر نداشته است. در قانون توزيع عادالنه 
اتهامی، تصرف عدوانی نباشد و تخريب زمين باشد ولی نسبت به عنوان اخير )تخريب زمين( در دادسرا قرار منع تعقيب صادر و اين 
قرار قطعی گرديده باشد، دادگاه جزايی چه تصميمی بايد اتخاذ نمايد؟ اگر چه در پرونده حاضر چنين فرضی اتفاق نيافتاده است. اما 
با فرض حدوث به نظر نمی رسد حتی در اين فرض نيز دادگاه جزايی كه عقيده بر عنوان جزايی »تخريب« دارد، امکان صدور حکم 
برائت داشته باشد. به نظر می رسد كه اطالق ماده 280 قانون آيين دادرسی كيفری مانع دادگاه نيست كه در اين مصداق نيز عنوان 
صحيح را از نظر خود تعيين نمايد. به ديگر سخن قرار منع تعقيب دادسرا با توجه به ماده 280 قانون آيين دادرسی كيفری مانع دادگاه 
در استناد به همان عنوان نخواهد بود. تالی فاسد عدم پذيرش اين استدالل تبرئه متهمی است كه دادگاه عقيده به مجرميت او دارد ولی 

نسبت به عنوان مجرمانه مدنظر دادگاه، در دادسرا قرار منع تعقيب صادر شده است.
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آب حريم و بستر موجد آثار و پيامدهای متفاوتی است. به عالوه با فرض كه حاليه اين ملک در 
حريم و يا حتی بستر رودخانه سفيدرود قرار گرفته باشد، آيا اين موضوع نافی ادعای شاكی است 
كه اين ملک از آن او بوده و در صورتی كه اداره طرف شکايت مدعی اجرای طرحی باشد، بايد 
بدواً حقوق او را پرداخت و سپس ملک را متصرف گردد؟ و از اين حيث تصرف بدون رعايت 
قانون تملک مصداق تصرف عدوانی است. اتفاقاً نظر بازپرس در مخالفت با عقيده معاون دادستان 
نيز اين بودكه به محض ايجاد بستر رودخانه، اسناد مالکيت اشخاص بی اعتبار است. اگرچه در 
پرونده حاضر، ملک شاكی حداقل در زمان شکايت، در بستر رودخانه قرار نداشته است و در حريم 
غير فعال قرار داشته است اما در نقد نظر بازپرس و نيز دادگاه تجديدنظر بايد دو فرض را از هم 
تفکيک كرد. فرض نخست اين است كه شخص به اخذ سند مالکيت ملکی كه در حريم يا بستر 
رودخانه قرار دارد مبادرت كند. فرض دوم اين است كه ملکی كه منع قانونی جهت تملک نداشته 
است، توسط اشخاص در طول زمان مورد تصرف و بهره برداری بوده و نسبت به آن سند مالکيت 
اخذ شده باشد، اما در جريان تغيير مسير رودخانه اين ملک در طول زمان به حريم و يا حتی بستر 
رودخانه تبديل گردد. در مورد فرض اول ترديد نيست كه اسناد مالکيت مأخوذه بی اعتبار است اما 
در فرض دوم دليل بر سلب و ازاله مالکيت اشخاص وجود ندارد. در مورد ملک شاكی با چنين 
فرضی مواجهيم. به عالوه وقتی كه در تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادالنه آب صرفاً در مورد اعيانی 
به وزارت نيرو حق تخليه و قلع و قمع اعيان داده شده است و در موارد ديگر چنين اختياری به اين 
وزارتخانه داده نشده است، چگونه می توان تصرف بدون رعايت فرايند قانونی اليحه قانونی نحوه 

تملک اراضی را مصداق تصرف قانونی و مشروع قلمداد كرد؟ 
4 4 اين دادگاه در بخش ديگری از حکم اشعار داشته است كه »صرف اعيانی موجود در زمين 
مبحوث عنه كه آن هم به موجب دستور دادستان محترم شهرستان رودبار در صفحه 24 پرونده رفع 
تصرف و قلع و قمع تجاوز صورت گرفته دليلی بر سبق تصرف و كشت و زرع تجديدنظرخوانده 
نمی باشد.« همان گونه كه سابقاً گفته شد دستور دادستان خطاب به پاسگاه انتظامی مقتضی دستور 
تخريب نبود و از اين نظر اين بخش از حکم با واقعيات پرونده سازگار به نظر نمی رسد. دستور 
دادستان پس از مکاتبه متهم پرونده و به منظور حضور دادستان از باب آثار و پيامدهای تخريب بوده 

و نه اخذ مجوز تخريب. 
جدای از ناديده گرفتن واقعيات پرونده به شرح فوق، نکته جالب اين است كه دادگاه جزايی در 
اين بخش از حکم از »رفع تصرف و قلع و قمع تجاوز« سخن به ميان آورده است. آيا دادگاه جزايی 
حق دارد در رسيدگی به شکايت شاكی كه به منظور احقاق حق و اجرای عدالت به دادگستری پناه 
آورده است و مدارک و مستندات نيز حکايت از مالکيت و يا حداقل تصرفات طوالنی مدت او 
دارد، او را متجاوز معرفی كند؟ اگر چنين حقی دارد در پرونده فوق دليل قانونی يا استدالل حقوقی 
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مبنی بر متجاوز بودن شاكی ارائه نشده است! 
4 5 دادگاه تجديدنظر در جايی ديگر از رأی بيان داشته است كه »نظريه هيأت كارشناسان سه 
نفره در صفحه 141 پرونده كارشناسی انجام شده بدون حضور نماينده و نقشه بردار و كارشناسان 
رسمی در امور ثبتی و اراضی كشاورزی بوده كه بنا به مراتب فاقد استحکام و استدالل موثق در 
موضوع و غير قابل استناد در قضيه ما نحن فيه می باشد.« اين قسمت از رأی به خوبی حکايت 
دارد كه نظريات كارشناسان در همين حد به نفع شاكی است. اما با فرض محال كه اين دادگاه 
در اين قسمت درست استدالل نموده باشد، پرسش اين است كه اگر نظريه كارشناسی از نظر اين 
دادگاه به علت عدم حضور نماينده و نقشه بردار ثبتی مفيد علم به مالکيت شاكی نيست، چرا دادگاه 
دستور تکميل تحقيقات و يا انجام كارشناسی با حضور نماينده و نقشه بردار ثبت نداده است؟ حتی 
در دعاوی حقوقی نيز در فرضی كه پرونده به كارشناسی منتهی شده باشد، چنانچه كارشناسی از 
نظر دادگاه حقوقی ناقص باشد، راهکار، ناديده گرفتن آن نيست بلکه اخذ توضيح از كارشناسان يا 
تکميل قرار و يا حتی انجام كارشناسی جديد است. اما در پرونده حاضر در دادگاه كيفری كه بنا به 
فرض بايد برای احراز جرم از همه وسايل و مدارک بهره مند گردد مالحظه می شود كه دادگاه، دو 
مرحله كارشناسی را ناديده گرفته است. صراحت مواد 341، 452 و 454 قانون آئين دادرسی كه 
مطابق آنها دادگاه جزايی مکلف به رسيدگی و انجام تحقيقات جهت احراز واقع است، سخت مورد 

بی توجهی قضات صادركننده رأی تجديدنظر قرار گرفته است.
4 6 در پايان رأی و در نتيجه  گيری از آن بيان داشته شده است كه »سبق تصرفات تجديدنظرخوانده 
و لحوق تصرف تجديدنظرخواه وفق نظريه هيأت كارشناسان برای اين دادگاه روشن و مبرهن 
نمی باشد.« معيار روشن و غير روشن بودن را بايد از نظر اين دادگاه پرسيد؟ اگر مدارک و مستندات 
موجود در پرونده مالک و معيار باشد، اين مدارک و مستندات جز سبق تصرفات شاكی و لحوق 
تصرفات اداره تحت تصدی متهم پرونده چيزی را حکايت نمی كند، اما بهترين دليل شايد اخطاری 
باشد كه اداره تحت تصدی متهم در تاريخ 1391/6/27 به شاكی داد تا از زمين مذكور رفع تصرف 
كند، جالب توجه اين كه ترجيع بند مدافعات متهم پرونده اين بوده است كه به شاكی اخطار داده 
شد كه رفع تصرف كند و چون شاكی از انجام اين امر استنکاف كرد، دو سال بعد در سال 1393 
مبادرت به رفع تصرف و قلع اعيان از طريق تخريب بنا و برداشت شن و ماسه گرديد. صورتجلسه 
تنظيمی سابق الذكر نيز مؤيد ادعاست. عالوه بر اين اخطار كه به خوبی مؤيد سبق تصرفات موكل 
است، مطابق مدارک و مستندات موجود در پرونده كه در فرازهای سابق به آن پرداخته شد، اداره 
تحت تصدی متهم پرونده در حدود 5 سال پيش، از پيمانکاری كه بدون مجوز مبادرت به برداشت 
شن و ماسه و تخريب اراضی شاكی نموده بود شکايت نمود و در راستای دفاع از حقوق كشاورزان 
محلی و از جمله شاكی شرحی به اداره صنايع نگاشت. آيا اين مدارک و مستندات، داللت بر سبق 
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تصرف شاكی و لحوق تصرفات متهم پرونده ندارد؟!!
در خاتمه بايد بيان داشت كه با فرض اينکه طرحی هم در دست اجرا بوده و زمين شاكی در 
راستای اجرای طرح بايد تصرف می شد، راهکار آن تملک مطابق قوانين ناظر بر تملک اراضی 
جهت طرح های اجرايی و عمومی است مؤيد اين ادعا تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادالنه آب 
است كه برابر آن از عبارت »مالک« يا »متصرف« صحبت شده است. در مواد 43 و 44 اين قانون 
نيز لزوم جبران خسارت و تملک امالک متصرفين تأكيد شده است. وقتی قانون، از حقوق مالکين 
يا متصرفين سخن به ميان آورده است به خوبی استنباط می شود كه نمی توان به بهانه تغيير بستر در 
طول زمان، ادعای مالکيت دولت بر حريم و بستر رودخانه و در مقابل سلب مالکيت يا ازاله حقوق 
مالکين يا متصرفين را مطرح كرد. بنابراين با توجه به سابقه مالکيت شاكی و وجود اسناد متقن 
حاكی از اين موضوع، اقدام مشتکی عنه در تصرف بدون قاعده ملک او، قانونی به نظر نمی رسد. اما 
پرسش اين است كه آيا اقدام خالف قانون مشتکی عنه، منطبق با جرايم مصرحه در قوانين جزايی 
نيز هست يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش هرگونه بتوان استدالل كرد، به نظر نمی رسد بتوان به هيچ 
وجه استدالل و استنباط شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان گيالن را از نظر حقوقی موجه دانست. 
اگر از نظر اين دادگاه، جرمی نيز به مشتکی عنه قابل انتساب نبود، بهترين راه حل، تمسک به فقدان 
وجود سوءنيت به علت تلقی ناصحيح از قوانين بود. البته ناگفته نبايد گذارد كه در قانون مجازات 

اسالمی، اشتباه حکمی يا جهل به قانون نيز جز در موارد استثنايی، دفاع محسوب نمی گردد. 
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مطابق بند د ماده 91 قانون آيين دادرسي مدني، چنانچه دادرس، سابقاً در موضوع دعوي اقامه شده 
به عنوان دادرس، اظهار نظر كرده باشد »بايد« از رسيدگي به دعوي مطروحه امتناع نمايد. منظور 
از»اظهار نظر«، اظهار نظر ماهوي است. چنان كه نظريه مشورتي شماره 7/1313-1383/3/6 مي گويد 
»براي تحقق بند د ماده 91 قانون آيين دادرسي مدني، لزوماً بايد رسيدگي اوليه، ماهيتي بوده... باشد« 
بنابراين اگر دادرس، سابقاً در خصوص مورد، قرار تامين خواسته صادر كرده باشد، اظهار نظر 

ماهوي نبوده تا مانع رسيدگي گردد »رأي شماره 256-27/2/16 شعبه 3 ديوان عالي كشور« 
مالکيت خواهان،  ادعاي  به  نسبت  يد،  دعوي خلع  در خصوص  دادرس  اگر  اين وصف  با 
اظهارنظر كرده و با صدور حکم، خوانده را به خلع يد محکوم نمايد، چنين اظهارنظري ماهيتي 
خواهد بود اگرچه پس از تجديد نظر خواهي، دادگاه تجديد نظر بنا به داليل شکلي، دعوا را قابل 
استماع ندانسته و حکم دادرس را نقض و قرار عدم استماع صادر كرده باشد. به عبارت ديگر 
اظهارنظر دادرس در ماهيت موضوع، براي رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسيدگي، كفايت 
مي كند و هيچ مالزمه اي با قطعيت فرجام آن اظهار نظر ندارد. همان گونه كه اظهار نظر دادرس با 
عنوان داور يا كارشناس يا گواه در موضوع اقامه شده، بدان معنا نبوده كه به واسطه آن داوري يا 
كارشناسي يا گواهي، حکمي همسو با آنها صادر شده باشد. صرف اظهار نظر ماهوي، فارغ از نتيجه 
نهايي آن اظهار نظر، در موضوع دعوي مطروحه، كافي براي رد دادرس و امتناع از رسيدگي مي باشد 
و بس. چنان كه بنابه »نظريه مشورتي« شماره 7/4764 - 90/11/26 نيز »اگر دادنامه در ماهيت دعوي 
از دادگاه بدوي صادر شده و در مرحله تجديد نظر به لحاظ ايراد شکلي نقض و قرار رد دعوي 
خواهان بدوي صادر شده و مجداً همان دعوي نزد همان قاضي دادگاه بدوي پس از رفع ايراد شکلي 
اقامه شود، با توجه به بند دال ماده 91 ق.آ. م. 1379 مورد از موارد رد دادرس بوده و نامبرده ممتنع 
از رسيدگي خواهد بود«. بنابراين هرگاه دادرس در خصوص مورد با اظهارنظر ماهوي، مبادرت 
به انشاء رأي در قالب حکم نموده باشد ديگر نمي تواند در همان موضوع وارد رسيدگي شود چه 
حکم صادره، عيناً قطعيت يافته و چه در مرحله تجديد نظر نقض شده ودر قالب قرار عدم استماع 

قطعيت پذيرفته باشد.

حسين	رسول	زاده	-	كارشناس	ارشد	حقوق	خصوصي	و	وكيل	دادگستری	)كانون	گيالن(

مناسبت ميان امتناع از رسيدگي و اظهار نظر ماهوي دادرس در حکمي كه با 
تلقي به قرار، نقض و اعاده مي گردد

دیدگاه
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حال فرضي را در نظرآوريد كه دادرس در مقام رسيدگي ماهوي، به دعوي مالکيت و خلع يد 
اظهار نظر كرده و حکم بر بي حقي خواهان صادر نموده، با تجديد نظر خواهي، دادگاه تجديد 
نظر، حکم صادره را از مصاديق قرار برشمرده و با تلقي حکم تجديد نظر خواسته به مثاًل قرار عدم 
استماع، آنرا در خور نقض دانسته و جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه صادر كننده رأي منقوض 
اعاده مي نمايد. در چنين وصفي مناسبت موقعيت »دادرسي« كه سابقاً در خصوص مورد، اظهار نظر 
ماهوي كرده و بنا به تصريح بند د ماده 91 قانون آيين دادرسي مدني»بايد« از رسيدگي امتناع كند با 

»تکليف« او به تبعيت از رأي دادگاه باالترچگونه خواهد بود ؟ 
درشرايط عادي، هنگامي كه دادگاه بدوي، قراري صادر مي كند در وصف نقض آن از سوي 
مرجع تجديد نظر، تبعيت دادگاه بدوي از رأي دادگاه باالتر و رسيدگي ماهوي به موضوع، با تناقضي 
همراه نيست. زيرا دادگاه بدوي بدون اظهار نظر ماهوي، قراري صادر كرده و حال كه قرار صادره از 
سوي دادگاه تجديد نظرنقض گرديده، مکلف به رسيدگي ماهوي مي باشد. ليکن در موضوع بحث، 
دادرس دادگاه بدوي با صدور حکم، در حقيقت اظهار نظر ماهوي كرده و هرچند كه دادگاه تجديد 
نظر آن را تلقي به قرار نموده ولي اين امر، واقعيت اظهار نظر ماهوي دادرس را از ميان نمي برد. 
چه بسا اگر به هر دليل و علتي، از اين حکم تجديد نظر خواهي نمي شد، به مثابه يک اظهار نظر 
ماهوي، اعتبار امر مختوم مي يافت و آثار خود را به جا مي گذاشت. نقض حکم صادره ي دادرس و 
تبديل آن به قرار، تغييري در اين واقعيت كه دادرس قباًل در ماهيت اظهارنظر كرده است پديد نمي 
آورد همان طور كه اگر او به عنوان كارشناس يا شاهد، اظهار نظري كرده بود، موثر نشدن كارشناسي 
يا شهادت وي در نتيجه نهايي موضوع پرونده اي كه او در آن كارشناسي و شهادت داده بود، واقعيت 
اظهار نظر ماهوي وي را از ميان نمي برد. زيرا به هر حال او در موضوع اقامه شده، اظهار نظر كرده 
و اين امر فارغ از نتيجه ي همسو با اظهار نظر ماهوي وي مي باشد. از متن ماده قانوني نيز اين امر 
به خوبي استنباط مي گردد. زيرا وقتي دادرس در برابر موضوع دعوايي قرار مي گيرد كه سابقاً در 
خصوص آن اظهار نظر ماهوي كرده، معلوم است كه دعواي قبلي به نتيجه اي كه واجد اعتبار امر 

مختوم باشد نرسيده و لذا مجال طرح مجدد يافته است. 
حال سوال اين است در فرضي كه دادرس در خصوص موضوع اقامه شده با صدور حکمي كه 
از سوي مرجع تجديد نظر با تلقي به قرار، نقض شده و با اعاده پرونده مکلف به رسيدگي ماهوي 
گرديده، دادرسي كه قبال در موضوع اقامه شده اظهار نظر ماهوي كرده چگونه مي تواند در خصوص 
همان موضوع رسيدگي نمايد؟ آنچه كه محرز است مطابق بند د ماده 91 قانون آيين دادرسي مدني 
اگر دادرس سابقاً در موضوع دعوي اقامه شده به عنوان دادرس، اظهار نظر ماهوي كرده باشد »بايد« 
از رسيدگي امتناع نمايد.هم چنين برابر ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني در صورتيکه دادگاه 
تجديد نظر قرار مورد اعتراض را در خور نقض بداند پس از نقض، پرونده را جهت رسيدگي 
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ماهوي به دادگاه صادر كننده قرار، عودت مي دهد و دادگاه بدوي مکلف به تبعيت از رأي مرجع 
باالتر مي باشد.

به ياد داشته باشيم بحث ما ناظر بر فرضي است كه دادرس در مقام صدور حکم، اظهار نظر 
ماهوي كرده ولي دادگاه تجديد نظر با تلقي حکم به قرار، قرار تلقي شده را نقض نموده و بدين 

ترتيب پرونده را به منظور رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده نموده است. 
اكنون دادرس ميان دو امر بايسته قرار گرفته است: از يک سو سابقاً در موضوع اقامه شده، 
اظهارنظر ماهوي كرده ونبايد وارد رسيدگي شود، اما از سوي ديگر مکلف به تبعيت از دادگاه باالتر 
و رسيدگي ماهوي مي باشد ! راه حل اين تعارض چيست ؟ وچگونه بايد از اين تناقض، برون 

جست؟
شايد بتوان گفت آنچه او سابقاً اظهار كرده در واقع قرار بوده كه به غلط در قالب حکم صادر 
نموده و مرجع تجديد نظر با تبيين درست،آن را اصالح كرده و لذا در واقع آنچه دادرس سابقًا 
صادر نموده قرار بوده و نه حکم. پس در چنين وصفي، اظهار نظر ماهوي انجام نشده و اكنون در 
راستاي رأي مرجع تجديد نظر، دادرس دادگاه بدوي، گويي براي نخستين بار به ماهيت موضوع 

رسيدگي خواهد كرد.
اما اين تحليل، قانع كننده به نظر نمي رسد. زيرا دادرس در مقام انشاء حکم، نفياً يا اثباتاً در 
ماهيت اظهار نظر كرده و »حق« مورد منازعه را به يکي از طرفين دعوي داده است و هرچند دادگاه 
تجديد نظر تلقي خود را اعمال كرده ولي دادرس در خصوص استقرار حق، اظهار نظر نموده است. 

به نظر مي رسد بايد دنبال راه حل ديگري بود. 
مطابق ماده 92 قانون آيين دادرسي مدني در فرض صدور قرار امتناع، رسيدگي نسبت به موضوع 
»به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه« محول مي گردد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس كافي باشد، پرونده 
براي تکميل دادرسان يا »ارجاع به شعبه ديگر« نزد رئيس شعبه اول ارسال و در صورتي كه دادگاه 
ماده  اين  مفاد  مي شود.از  ارسال  دادگاه هم عرض  نزديکترين  به  پرونده  باشد،  ديگر  فاقد شعبه 
مي توان استنباط نمود با صدور قرار امتناع، پرونده از دادگاه مرجوع اليه خارج نمي شود بلکه جهت 
رسيدگي به دادرس ديگري در همان دادگاه ارجاع مي گردد مگر آنکه دادرس ديگري نباشد كه در 
اين صورت به شعبه ديگر در همان حوزه يا نزديکترين دادگستري هم عرض ارسال مي شود. بنا 
به نطريه مشورتي شماره 7/340- 91/2/19 »در مواردي كه دادرس وفق هر يک از موارد ماده 91 
قانون آيين دادرسي مدني خود را مردود بداند بايد پرونده را براي ارجاع به قاضي ديگر نزد مقام 

ارجاع كننده بفرستد« 
اگربه نظر مي رسد »دادرس« دادگاه بدوي در مقام انشاء حکم، در ماهيت موضوع اظهار نظر 
كرده باشد و سپس در دادگاه تجديد نظر، حکم وي به قرار، تلقي و نقض شده و جهت رسيدگي 
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ماهيتي به دادگاه بدوي اعاده گردد »دادرسي« كه حکم منقوض را صادر نموده )قطع نظر از آنکه 
اظهارنظر ماهوي وي به قرار تلقي گرديده( بايد از رسيدگي امتناع نمايد، ليکن دادگاه صادر كننده 
حکم منقوض بايد تحت تصدي دادرس ديگر در راستاي انجام تکليف مقرر از سوي مرجع تجديد 
نظر به ماهيت موضوع رسيدگي نمايد. تکليف مقرر از سوي مرجع تجديد نظر، متوجه دادگاه بدوي 
است كه بايد با نقض قرار صادره، وارد رسيدگي ماهيتي گردد. به عبارت ديگر با تلقي حکم بدوي 
به قرار و سپس با نقض قرار تلقي شده، دادگاه صادر كننده ي رأي نخستين، به هرحال مکلف به 
رسيدگي ماهوي مي باشد و امتناع دادرسي كه پيشتر در مقام صدور حکم منقوض، اظهار نظر ماهوي 
كرده، خللي به تکليف دادگاه بدوي كه حکم مذكور از آن صادر گرديده وارد نمي آيد و دادگاه 

بدوي تحت تصدي »دادرسي« ديگر به موضوع اقامه شده رسيدگي ماهوي خواهد كرد.
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بدون ترديد حرفه وكالت دادگستري به لحاظ نقش و تأثيري كه در حفظ حقوق فردي واجتماعي 
وصيانت از حقوق شهروندي و جان و مال و حيثيت آحاد مردم و توسعه و تقويت دادرسي منصفانه 
و قانونمند و تحقق و اعمال عدالت قضايي دارد، اهميت وحساسيت و ضرورت آن از جهات 
مختلف بر كسي پوشيده نيست كه با عنايت به ويژگي هاي علمي، فني وتخصصي شغل وكالت 
دادگستري الجرم تصدي اين حرفه مستلزم بنيه علمي ودانش تخصصي وبهره مندي از اطالعات 
ومعلومات مرتبط در حد مطلوب وبهره هوشي الزم مي باشد. از اين رو پرواضح است براي ورود 
به حرفه وكالت در شرايط موجود برخورداري از فاكتورها ومشخصه هاي موصوف در اين عرصه 
از ضرورت هاي اجتناب ناپذير است. لذا قانون گذار نيز بدين اعتبار در وضع مقررات راجع به 
وكالت در محاكم، شرايط ومراتب علمي و تخصصي وحرفه اي را مطمح نظر و مورد لحاظ قرار 
داده است. در اين راستا در قانون وكالت مصوب 1315 ماده 1 وتبصره هاي ذيل آن وكالت در عدليه 
را درجه بندي نموده كه لزوماً مبتني بر توانايي علمي ومعلومات و تجربيات حرفه اي وكالء بوده 
است وهم چنين ماده 6 قانون مرقوم فقد معلومات وكيل را از موجبات ممنوعيت وكالت دانسته 
و تجويز وكالت مجدد را موكول به امتحان و احراز معلومات كافي نموده وبه شرح ماده 2 قانون 
مذكور ونيز ماده 4 آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي، حتي براي صدور جواز وكالت اتفاقي از 
سوي كانون وكال داشتن معلومات كافي وتوان علمي وتجربي دفاع از دعوي، الزم دانسته شده وبه 
منظور احراز آن انجام اختبار پيش بيني و صدور جواز وكالت اتفاقي منوط به موفقيت متقاضي در 
اختبار به تشخيص كانون وكالء گرديده است، به عالوه به موجب بند 3 ماده 47 آيين نامه اليحه 
قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري يکي از شرايط ترفيع وكيل به درجات باالتر ترقي علمي 

وعملي آنان است كه از طريق اختبار بايد احراز شود. 
افزون بر مراتب بايستگي وملزومات علمي وحرفه اي شغل وكالت آن چنان براي قانون گذار حائز 
اهميت بوده كه حتي اساتيد واعضاي هيئت علمي دانشکده هاي حقوق كه داراي دكتراي تخصصي و 
مدارج علمي عاليه در رشته حقوق مي باشند عالوه از اينکه به حکم ماده 1 قانون كيفيت اخذ پروانه 
وكالت دادگستري براي اشتغال به حرفه وكالت ناگزير به شركت در آزمون ورودي وكالت مي باشند 

داود	وكيل	پور-	عضو	هيأت	مديره	كانون	وكالی	دادگستری	گيالن

مؤلفه هاي قانوني و حرفه اي
ضرورت تعيين و رعایت نصاب علمي آزمون وكالت

یادداشت
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بلکه به موجب تبصره 3 ماده مزبور ملزم به انجام دوره كارآموزي مقرر و مآالً اختبار شده اند. در اين 
خصوص اداره محترم حقوقي قوه قضاييه به شرح نظريه مشورتي شماره 7/4993مورخ 1379/5/27 
به خوبي بعض از مباني ومؤلفه هاي علمي وكاربردي را در توجيه اين مقوله تبيين نموده كه نقل آن 
خالي از لطف نيست: »انجام كار وكالت در مراجع قضايي مستلزم داشتن تجربه واطالعات الزم 
در مورد چگونگي طرح دعاوي كيفري وحقوقي، نحوه تنظيم دادخواست ولوايح دفاعي، تعيين 
خواسته دعوا، آشنايي با دعاوي مالي وغيرمالي، اطالع از نحوه تکميل پرونده ورفع نقض وتبادل 
لوايح وشناسايي مراجع مختلف رسيدگي كننده به دعاوي وشکايات، چگونگي اجراي قرارهاي 
معاينه وتحقيق محلي، نحوه اجراي احکام وبسياري از مسائل ديگر دارد كه معموالً هيئت هاي علمي 
دانشکده هاي حقوق وعلوم قضايي با توجه به نحوه ي كار وفعاليت خود كه تدريس واظهار نظر به 
صورت تئوري مي باشد، با اين گونه مسائل در ارتباط نبوده وآگاهي چنداني از اقداماتي كه وكيل 
بر حسب وظيفه خود براي حفظ حقوق موكل را الزاماً بايد انجام دهد، نيستند)ندارند(وعدم اطالع 
از اين گونه امور، چه بسا حقوق مشروع وقانوني موكل را تضييع نموده وموجبات اطاله دادرسي و 
اتالف وقت دادگاه را فراهم نمايد ولذا به نظر مي رسد كه شركت در انتخابات ورودي و گذراندن 

دوره كارآموزي از ضروريات شروع به كار وكالت باشد.«
 درنتيجه، آنچه مسلم است ورود واشتغال به حرفه وكالت مبتني ومتفرع بر احراز بايسته ها و 
دانايي هاي علمي وكاربردي بوده وبه اين اعتبار، ضرورت هاي قانوني وحرفه اي، تعيين و رعايت 
نصاب علمي براي پذيرش كارآموزان آزمون وكالت را نيز ايجاب مي نمايد. ازاين رو تعيين حداقل 
معدل براي پذيرش كارآموزان وكالت كه يکي از موضوعات دستور جلسه بيست وپنجمين همايش 
پيش رو اتحاديه سراسري كانون هاي وكالي دادگستري به ميزباني كانون وكالي گيالن، مي باشد، 
با در نظر گرفتن پارامترها وشاخصه هاي علمي مناسب ونتايج آزمون هاي گذشته شايسته ومطلوب 
خواهد بود. اين تصميم راهبردي تحقيقاً رهپويان پيشه خطير و پر مسئوليت وكالت را در مسير 

پويايي و بالندگي بيشتر وارتقاء سطح وكيفيت علمي رهنمون خواهد كرد. 
علمي  نصاب  رعايت حد  وحرفه اي  قانوني  لزوم  به  مي بيند  مناسب  ومقام  موقعيت  اين  در 

داوطلبان عزيز سهميه ايثارگران درآزمون وكالت پرداخته شود: 
بنا به مراتب وجهات فوق االشعار بديهي است ايثارگران عزيز هم براي ورود به حرفه سخت 
وسنگين وكالت نمي توانند از اين قاعده مستثني دانسته شوند كما اينکه اين مهم درقانون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران مورد لحاظ قرارگرفته است به طوريکه در ماده 2 اين قانون دستگاه هاي 
مشمول از جمله كانون وكالي دادگستري به نحومنصوص احصا شده اند. به عالوه در ماده 70 قانون 
اخيرالذكر كه تبصره ذيل آن مشعر بر لزوم حداقل نصاب علمي است، مجدداً وتاكيداً دستگاه هاي 
اجرايي موضوع ماده 2 اين قانون كه كانون وكالي دادگستري ازجمله آنان است را تصريح كرده كه 
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در تبصره ذيل آن كسب حداقل هفتاد درصد حد نصاب شرايط علمي براي كليه رشته ها و مقاطع 
تحصيلي الزامي دانسته شده كه وكالت دادگستري در زمره ي اين رشته ها است. با اين توصيف 
مجموع مقررات ومصرحات قانوني ياد شده متضمن اطالق رعايت حد نصاب نمره وشرايط علمي 
در جذب سهميه ايثارگران ونحوه پذيرش آنان در كليه آزمون هاي ورودي دستگاه هاي دولتي وغير 
دولتي ومؤسسات آموزش عالي موضوع ماده 2 قانون مزبور است. به هر تقدير استنباط از ماده 59 
قانون مذكور بدين معنا كه ايثارگران با هرنمره اي مورد پذيرش قرارگيرند!؟ برخالف ضرورت هاي 
علمي حاكم برموضوع ومراد و منظور قانون گذار و مباني منطقي و عقلي و عرفي در وضع مقررات 
داوطلبان سهميه  اين صورت  غير  در  زيرا  بود.  ايثارگران خواهد  به  قانون جامع خدمات رساني 
ايثارگران درقالب سهميه خودبا هر نمره اي حتي صفر وزير صفر)با وجود بارم منفي آزمون( چنانچه 
جزء سهميه قرار گيرند بايد پذيرفته شوند!؟ دراين فرض ديگر آزمون وامتحان امري عبث ولغو 
بوده وماهيت خود را ازدست مي دهد فلذا وجود ضابطه اي دائر بر احراز حداقل نمره اي كه داللت 
برداشتن حداقل معلومات وتوانمندي علمي ايثارگران نمايد ضروري وانکار ناپذير است تا حائزين 
آن به ترتيب اولويت نمره بتوانند از سهميه مورد بحث بهره مند شوند. برهمين اساس اتحاديه 
ايران )اسکودا( به عنوان نهاد هماهنگ كننده و وحدت  سراسري كانون هاي وكالي دادگستري 
بخش كانون هاي كشور طبق تبصره ذيل قانون يادشده كسب حد اقل هفتاد درصد نمره آخرين 
پذيرفته شده سهميه آزاد را به عنوان شرط علمي پذيرش سهميه ايثارگران مصوب وبه كانون هاي 
وكالي كشور ابالغ نموده كه از باب وحدت رويه كانون هاي وكالء جزء نظامات محسوب ومورد 
تبعيت قرار مي گيرد. الزم به ذكر است در اين خصوص احکام متعدد صادره از شعب محترم دادگاه 
عالي انتظامي قضات علي الخصوص آراء مستند ومستدل اخير الصدور شعبه محترم دوم آن دادگاه 
عالي به شماره 420 مورخ 94/7/15 و591 مورخ 94/10/28 مفاداً ومنطوقاًمتضمن مباني وجهات 

مآرالبيان و ماالً مؤيد مراتب است. 
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عاقبت هر شخص حاصل انتخابی است كه در اول راه خود می نمايد. انتخاب بی نيازی و عدالت، 
كار سختی است اما سخت تر از آن پايبندی به آن است. 

استاد كاتوزيان به واسطه نوشته های وزين علمی اش شناخته شده است، در حاليکه زندگی 
شخصی او بيشتر از زندگی علمی اش درس آموز است، او عدالت را از سطح آرزوها به ميدان 
حقوق آورد، خود نيز بسان پهلوانی چون تختی قهرمان اين ميدان است. به نظر نگارنده، استاد، 
حقوق ايران را از سطح يک سری استدالل های خشک و بازی مانند به وسيله ای گران بها برای خلق 
هنر عدالت ارتقاء داد. او تمام زندگی علمی خود را صرف آموختن اين مطلب نمود كه تمام اصول 
و قوانين و قواعد چيزی جز وسيله ای برای رسيدن به هدف عدالت نيستند و هر نتيجه نامطلوبی كه 

حاصل اجرای قوانين باشد مخالف عدالت است. 
اكثر انسان ها باالخص حقوق دانان، اجرای عدالت را آرمان خود می نامند، آرمان استاد نيز همين 
عدالت بوده است و معشوق را در اين لباس می پسنديد، وصفی از اين حالت نموده است خواندنی: 
»زيبايی پای نهادن بر اين قله آزادی زمانی احساس می شود كه می بينی در افقی باز با خويشتن و 
اعتقاد و ندای وجدان تنهايی، و داوری ات آلوده به هيچ فرمان و قانون و بخشنامه ای نيست؛ آسمان 
پاک و زالل ميدان فعاليت تو است و عدالت هدف حركت و تعقل و تدبر مركب راهوار تو به زير 
پايت توده ای از انسان ها هستند كه به طمع آب و نان در تالشند يا هم چون كودكان بر سر ظاهر 
و مفهوم كالمی در ستيزند؛ كالمی كه شايد تو از اصل نمی پسندی و آزادانه با محک آرمان هايت 
ارزش آن را می سنجی. آيا زيستن در چنين افق معنوی و آزاد بر غوطه خوردن در دريايی از قيود 
سنتی و گاه بی پايه و مزاحم ترجيج ندارد؟« هم چنين در جايی آورده اند: »آنچه به هنگام يادآوری 
خاطره ها و مرور به كارنامه گذشته موجب خشنوديم می شود، مواردی است كه در آنها انگيزه اصلی 
حفظ حقوق و كرامت انسانی بوده است مواردی كه توانسته ام اصول حقوقی را به پای عدالت و 

ندای وجدان بريزم و عدل و نظم را باهم داشته باشم«
تنها عده ای پايبند اين آرمان باقی می مانند چرا كه سربازان عدالت بايد بهای سنگينی بابت آن 
بپردازند و اين كار هر كس نيست. به هر اندازه كه صحبت از عدالت شيرين و دل چسب است 

حسين	داودی**	-	دانشجوی	دكتری	حقوق	خصوصی	دانشگاه	تهران	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كانون	گيالن(

آموزنده تر از نوشته ها*

پاسداشت استاد

* تفديم به روان پاک و روح بلند استاد كاتوزيان)به نقل از زندگی نامه خود نوشت و خاطرات شفاهی استاد(
** h.davoodi@ut.ac.ir
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پايبندی به آن تلخ و طاقت فرسا است. انسان عافيت طلب برای رسيدن به آسايش، تن به هر ذلتی 
می دهد، باالترين ارزشها را فدای پست ترين لذت ها می كند. و حتی وحشت از تنها ماندن و طرد 
شدن او را وادار به تسليم می كند. تا زمانی كه انسان در معرض امتحان و ابتالء نيست خود را منزه 
می داند اما با كمترين مالقات و وسوسه وصال با معبودی به نام پول، عنان از كف می دهد و چون 
بنده ای خالص با تمام خشوع و خضوع به پيشگاهش می افتد. دليل و اراده ای محکم می خواهد تا 
در حکم ميان مردم مستمند و ثروتمند، حق مستمند را به ثروت ثروتمند نفروشی. شجاعتی خاص 
می خواهد تا برخالف موضع اكثريت به تنهايی در برابر ديکتاتور بايستی و قوانين او را خالف قانون 
اساسی بدانی و به كيفر آن از مقام عالی خود به ابتدايی ترين مسئوليت قضايی تنزل يابی، با ديدن 
ظلم ظالمان قدرتمند از بی عدالتی رنج بکشی و هنگام نوشتن گزارشی مفصل بر عليه ظالم قدرتمند 
به تلخی گريه كنی، به حال خود از رنجی كه می كشد از اين فکر كه دولت ها قانون اساسی را 
همانند شی ای گران بها در ظرف زرين به تماشای مردم نهادند و بعد به هر كاری كه دلشان خواست 
به نام آن دست زدند و به حال ملتی كه مظلومانه چنين ستمی را تحمل می كنند، و گزارشی بنويسی 
كه مردم احساس امنيت كنند و زورگويان به هراس افتند و به سزای آن خانه نشين شوی. برای 
ظلم و عدالت درجه بندی نکنی و با هر ظلمی مقابله كنی و هيچ دستی را نبوسی و در حرم امام 
حسين)ع( حاضر به دعا برای كسی كه اعتقادی به آن نداری و او را مسئول فروپاشی و كودتا عليه 
دولت محبوبت می دانی نشوی و به اين خواسته به صراحت جواب نه بگويی و مالفات با رئيس 
هيچ دولتی را نپذيری. جز دانشجو به هيچ بنده ای دل نبندی وبدانی كه: »ديکتاتورها و سلطه گران، 
مولود تملق ها و سست عنصری مخاطبان خود هستند و هم اينان باعث ايحاد توهم در سلطه جويان 

می شوند. به بيان ديگر، فرهنگ ستم پذيری ستمکار می آفريند.«
در قالب شغل و مقام و موقعيت خود قرار نگيری و در هر حال تنها دغدغه ات اجرای عدالت 
باشد و در مقام نماينده دادستان به جای دفاع از كيفرخواست چون وكيلی دلسوز از متهمی كه فرزند 
خود را به گناهی نکرده در زندان به دنيا آورده است، دفاع كنی تا فرزند نورسيده اش چشمان خود 

را به ديوارهای زندان ندوزد و با آن اخت نيابد. 
به خاطر اين كه سر بر آستان خلق خدا نمی سايی سال ها در يک رتبه بمانی و به باالترين مقام 

قضاييدر پاسخ به وعده ارتقاء، بشرط صدور حکم به نفع سفارش شده ای، بگويی: 
»برو اين دام بر مرغی دگر نه كه عنقا را بلند است آشيانه«. 

فرزند دوست، صاحبخانه و كسی كه نان و نمکش را خورده ای و بهترين خوبيها را در حق تو و 
خانواده ات كرده بر ديگران مرجح ندانی و از خطای او نگذری و محکومش سازی اما برای رعايت 

حق نان و نمک جريمه او را خود بپردازی و از اين امتحان سرفراز بيرون بيايی. 
استاد در دورانی كه مردم كشور خود را در حال مبارزه با بی عدالتی و زورگويی می بيند نيز سر 
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در آستين خود نکرده و به سان سربازی انقالبی دوشادوش آنان در خيابان ها بر عليه زورگويان 
می جنگد در محيطی خوفناک بر عليه او سخنرانی می كند مقاله های بنيان كن بر عليه او می نويسد 
اولين پيش نويس قانون اساسی حکومت آينده را كه در واقع جرمی بزرگ بر عليه حکومت فعلی 

تلقی می شود می نويسد و هراس به دل راه نمی دهد. 
اين كارها از كسی كه فرزند خانواده و سنت های اخالقی و مذهبی بوده و با عزت نفس ستودنی 
خود به مقام های وسوسه كننده ای چون رياست دانشگاه تهران، وزارت دادگستری، وزارت علوم، 

عضويت شورای نگهبان، . . . نه گفته است بعيد نيست. او آزادی را با قدرت معاوضه نکرد. 
مستقل  سازمان های  و  كانون ها  كه  داشت  اعتقاد  اما  نکرد  وكالت  هيچ گاه  كه  بود  وكيلی  او 
اجتماعی اين فايده مهم را دارند كه به هنگام بحران تابع قدرت نمی شوند و خرد و عدالت را به 
بازيچه نمی گيرند؛ پاسدار ارزشهای اجتماعی باقی می مانند و از اخالق و انسانيت دفاع می كنند به 
همين جهت بايد پذيرفت كه تقويت اين گونه نهادهای واسطه ميان دولت و مردم، در حفظ تعادل 

اين دو قدرت اثر انکارناپذير دارد و هم چون سيل گيری پرتوان جلودار طوفان هاست. 

دوران قضاء به نظر استاد، آميزه ای از تلخی ها و نگرانی ها و سرافرازی ها و تجربه است كه در 
ساختار شخصيت و منش استاد اثر بسيار عميق داشته است قضاوت هيچ گاه برايش پيشه ای برای 
تامين معاش و يا حتی مدرسه فنی حقوق نبوده است. عشق به عدالت را در اين آزمايشگاه آموخت 
و تجربه كرد و برای نخستين بار با عدالت زنده روبرو شد و اين دغدغه را احساس كرد كه چه بايد 

كرد تا گردی بر چهره حساس آن ننشيند. 
به نظر استاد تجربه به ما آموخته است كه بايد بيشتر از دادگر سخن گفت؛ هم بر او باليد و هم از 
او ناليد: چرا كه دادگر شايسته جز به حق سخن نمی گويد و قلم و زبانش در خدمت عدالت است، 
هرچند ابزار مناسب در اختيار نداشته باشد؛ و ناشايسته دانا به تاويل و تفسير چنگ می زند تا شاهين 
دادگری را به كژی و سستی كشد و نادان، جهل را عذر قانون شکنی می سازد و در بی خبری پای 

كوبان همه موازين را در هم می ريزد. 
استاد با معنويات و مذهب اخت بود از جلسات معنوی مثنوی خوانی نزد استاد سنگلجی به 
همراه بزرگانی چون پرفسور حسابی تا عالقه به معصومين )ع(، او خود می گويد: باالترين درجه 
ظلم و شقاوت و لطيف ترين رابطه بنده و معبود را در اين حادثه غمبار)عاشورا( می توان ديد. از 
كودكی امام حسين)ع( را، به عنوان مظهر شجاعت و ايثار و مظلوميت می شناختم. . . از كودكی به 
همراه خانواده به روضه می رفتم و در نوجوانی به دسته های عزاداری و سينه زنی می پيوستم می ديدم 
كه مردم محله سياه پوش می شوند و حتی اوباش نيز ماه محرم را به عبادت می نشينند من فرزند 
چنين محيطی بوده ام. به هنگام ورود به حرم حضرت علی )ع( مسحور شخصيت آن حضرت شدم 
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و احساس حقارت می كردم و در مقام يادآوری از نفوذ كالم مقدس اردبيلی بر روی شاه عباس 
مقتدر آورده است: »در دلم اين شخصيت را با دلقکانی كه در دربار صفوی جمع آمده بودند و 
برای توجيه همه اعمال مشروع و نامشروع او فتوی شرعی می دادند مقايسه كردم و دريافتم چرا او 
و عالمه حلی را شير و پلنگ آستان حضرت علی )ع( ناميده اند و دانستم كه در تقوی و بی نيازی 

چه قدرتی است«. 
استاد از زورگويان و ديکتاتورها و ظالمان ترسی نداشت و بارها در مقابل آنها ايستاد، از پذيرش 
سمتی در كابينه هويدا به شدت اجتناب كرد و در مقابل همراه مردم و مظلومان بود و در معامله نقد 
عمر در برابر به ميدان كشيدن عدالت خود را برنده می داند و كندی سالح قانون، بی پناهان را به 

ارزشی واالتر متوجه می كند، ارزشی كه اصول اخالقی از سوی استاد ناميده شده است. 
تحليل های زيبای استاد از ظلم، خواندنی است ظلمی كه استاد در برابر آن بارها ايستاد و در 
دانشگاه به پذيرش استاد سفارش شده دربار با صالبت و قدرت پاسخ نه داد استاد در شرح وضع 
قدرتمندانی كه در حرص مقام استادی و سمت دانشگاه اند می نويسد: »راز رغبت زورمندان و 
حاكمان به داشتن سمتی در دانشگاه، كمبود روانی اينان و احساس پوچی زندگی و حرص دارا 
شدن تمام مزايای خرد و بزرگ اجتماعی است، وگرنه معلمی دانشگاه در برابر سمت های اداری 
بزرگی كه اغنيا تصاحب می كنند مزيتی ندارد، آنچه اينان نياز دارند نگاه محبت و احترام مردم است 
كه می پندارند با داشتن سمت دانشگاهی به دست می آيد. به همين دليل، جامه ای كه به قامتشان 
نمی خورد را می پوشند و همانند كودكان، به ظاهر فريبنده دل خوش می كنند، در حالی كه ادب و 
احترام به آموختن و عشق به يادگيری و نوعی عرفان و بی نيازی تعلق دارد اوضاعی كه با ابالغ به 

دست نمی آيد و سرانجامی جز حسرت و نا اميدی ندارد«. 
متواضعانه در پايان اليحه اعتراضيه به رای هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری می فرمايد: 
»خدايا بر من ببخشای اگر از خود سخنی گفتم، زيرا تو بهتر از هر كس می دانی كه غرض الف زدن 
و خود نمايی نيست و تو بهتر می دانی كه تا چه اندازه از كوتاهی ها و زبونی های خود شرمسارم، 
اكنون عهدی را كه ساليان دراز است با تو بسته ام تجديد می كنم كه تنها از تو ياری بخواهم و فقط 

تو را پرستش كنم و هيچ حقارتی را نپذيرم 
دولت فقر خدايا به من ارزانی دار / كين كرامت سبب حشمت و تمکين من است.«

هدف استاد از نوشتن زندگی نامه خود را اين گونه توضيح می دهند: »اگر می بينيد كه گوشه ای 
از دفتر زندگی خود را گشوده ام تنها به اين اميد است كه هر آنچه در پنهان نيز ذخيره دارم به پای 
گسترش عدالت ريزم و هم چون پاک باختگان ناظر رهروانی باشم كه به منزل عشق رهسپارند و 
افتخارم اين باشد حاصل عمر را توشه راهشان كرده ام به عدالت دلبسته ام و سرافرازم كه چندی 

خادم آن بوده ام«. 
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مصوب  وكالت  پروانه  اخذ  كيفيت  قانون   6 ماده   4 تبصره  در  مندرج  محدوديت  در خصوص 
1376/1/17 )مرتبط با كسانی كه دارای رتبه قضايي بوده و پروانه وكالت اخذ می نمايند( توسط  
كانون وكالی دادگستری گيالن از اداره حقوقی قوه قضاييه استعالم گرديد. متن كامل استعالم و 

نظريه اداره حقوقی به شرح ذيل می باشد: 
	رياست	محترم	اداره	حقوقی	قوه	قضائيه	جمهوری	اسالمی	ايران

با سالم و عرض ادب و احترام.
  به استحضار می رسد: با عنايت به تبصره 4 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب 
1376/1/17 كه مقرر می دارد: »كسانی كه دارای رتبه قضايی بوده اند به مدت سه سال در آخرين 
محل خدمت خود، حق وكالت نخواهند داشت. متخلف از اين مقرره، به ترتيب تکرار مستوجب 
مجازات های درجه 3 الی 6 خواهد بود.« از آن جايی كه موضوع اعطاء يا عدم اعطاء پروانه به قضات 
بازنشسته دادگاه های تجديدنظر استان از سوی كانون وكالی دادگستری استان مربوطه، مشکل بسيار 
حاد و تنش زايی شده است علی الخصوص كه بعضی از محاكم از پذيرش وكاليی كه دارای پروانه 
وكالت هستند ولی مشمول تبصره مرقوم ميباشند، امتناع دارند، استدعا دارم نظر ارشادی آن اداره 

محترم را نسبت به سؤاالت زير اعالم و امر به ابالغ فرمايند:
1-با لحاظ تبصره مرقوم، آيا كانون های وكالی دادگستری استان ها، می توانند به قضات بازنشسته 
دادگاه های تجديدنظر همان استان، پروانه وكالت در محدوده استان محل خدمت شان اعطاء نمايند؟
2-چنانچه پاسخ سؤال اول منفی باشد. »ممنوع از وكالت در استان محل خدمت« آيا كانونی كه 
بدون توجه به تبصره مرقوم برای قاضی بازنشسته دادگاه تجديدنظر استان پروانه وكالت برای محل 
خدمت اش صادر كرده باشد، می تواند ممنوعيت قبول وكالت وی را در استان متبوعه اعالم نمايد؟

با لحاظ جميع جهات، تسريع و امر به ابالغ فرمايند.
با	تجديد	احترام-	بهمن	حيدری	نژاد
رئيس	كانون	وكالی	دادگستری	گيالن

نظریه اداره حقوقی قوه قضائيه
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نظريه	ی	شماره	7/95/736	مورخه	95/3/29	اداره	حقوقی	قوه	قضائيه:

جناب	آقای	بهمن	حيدری	نژاد،	رئيس	محترم	كانون	وكالی	دادگستری	گيالن
با سالم و دعای خير؛ بازگشت به استعالم شماره 11193/ص/95 مورخ 95/2/30 نظريه مشورتی 

اين اداره كل به شرح ذيل اعالم می شود: 
1- صدور پروانه وكالت از سوی كانون وكالی دادگستری، امری متفاوت از منع انجام وكالت، 
موضوع تبصره 4 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب 1376/1/17 است. 
بنابراين، هر چند صالحيت دادگاه تجديدنظر، شامل محدوده تمام استان است، اما صرف صدور 
و اعطای پروانه وكالت دادگستری برای قضات بازنشسته دادگاه های تجديدنظر استان كه كانون 
وكالی مربوطه در حوزه آن مستقر است بال اشکال بوده و به معنای تجويز وكالت )در مدت تعيين 
شده( در حوزه آن استان برای وكيل مربوطه نمی باشد. النهايه وكالی مزبور مکلف به رعايت مفاد 

تبصره 4 ماده 6 قانون فوق الذكر می باشند.
2- چون ممنوعيت وكالت اين وكال به مدت 3 سال در آخرين مهلت خدمت خود، مستند به 
قانون است، تکليف رعايت تبصره 4 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستری بر عهده 
وكيل دادگستری است، بدين لحاظ، ضمانت اجرای تخلف از مقرره مذكور در ذيل همان تبصره 
آمده است و از آن جا كه اعالم ممنوعيت از سوی كانون وكالی دادگستری، اثری فراتر از قانون 

ندارد پاسخ سوال دوم منفی است.

دكتر	محمدعلی	شاه	حيدری		پور
مديركل	حقوقی	قوه	قضائيه		
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ياد و خاطره دو همکار ارجمند؛ يوسف	صادق	و نقی	صيادرحيم	را گرامی 
داشته، از خداوند منان برای روح آن عزيزان، آرامش ابدی و برای بازماندگان، 

صبر و سالمتی مسئلت داريم.

تسليت

نقی	صيادرحيميوسف	صادق


