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انتشار مجله »راه وكالت« ارگان علمی آموزشی خبری تحليلی كانون وكالی دادگستری گيالن به 
علت اختالف در تفسير تشريفات اعمال ماده 16 قانون مطبوعات و ارسال الکترونيکی مجله و اراده 
مسؤولين وقت مجله برای تداوم و توالی شماره های مجله اجباراً مدت كوتاهی متوقف گرديد كه 
پس از اقامه دعوا و قبل از صدور حکم از دادگاه با مذاكره و تفاهم از طريق دادگاه با مسؤولين محترم 
اداره كل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و هيات محترم نظارت 
بر مطبوعات مشکل رفع و زمينه تداوم انتشار  مجله فراهم گرديد. به اين جهت دو شماره به صورت 
توام منتشر می شود تا كماكان تداوم شماره های مجله برقرار باشد. كانون وكالی دادگستری استان 
گيالن و هيات تحريريه مجله ضمن ادای احترام به بزرگان حرفه وكالت و قضات محترم و اعضای 
محترم هيات علمی دانشگاه ها و تقاضای مشاركت آنها برای ارتقای دانش حقوقی همکاران محترم 
و اهتمام برای آگاهی جامعه از حقوق خود و تقويت حقوق شهروندی، تصميم گرفته اند فضای 
بيشتری برای وكال و حقوق دانان جوان فراهم نمايند تا مشاركت بيشتری در اين زمينه داشته و برای 

كمک برای احقاق حقوق عامه به تکليف اخالقی و انسانی خود عمل نمايند. 
يکی از وظايف مهم كانون های وكالی دادگستری به موجب اليحه قانونی استقالل كانون  وكالی 
دادگستری فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمی و عملی وكال است. انتشار مطالب علمی و تحليلی 
توسط وكالی فرهيخته و اساتيد حقوق در مجله كانون وكال يکی از بهترين شيوه های آموزشی است. 
به اين جهت هيات تحريريه مجله مصمم اند عالوه بر انتشار مقاالت علمی و تحليلی در زمينه های 
حقوقی، نقد علمی آرای قضايی را با رعايت احترام به صادركنندگان آراء  و رعايت حقوق اصحاب 
دعوا به صورت جدی در دستور كار خود قرار دهند. بنابراين به منظور فعال سازی و روزآمد كردن 
مجله، از كليه همکاران و حقوق دانان و قضات ارجمند تقاضا می كنيم مقاالت و نقدها و ترجمه 
مقاالت خود را در حوزه های مختلف حقوق در اختيار نشريه راه وكالت قرار دهند. مسؤولين مجله 
آمادگی خود را برای دريافت هر نوع پيشنهاد و انتقاد كه موجب ارتقاء سطح علمی مجله گردد، 
اعالم داشته و پيشاپيش سپاس خود را محضر همکاران محترم و حقوق دانان ارجمند تقديم می نمايد. 

يادداشت مديرمسؤول



نگاهی به وظايف ومسئوليت داوران در حقوق ورزشی

وكيل پايه يک دادگستری )كانون گيالن(حامد آريانفر

مقدمه
برگزاركنندگان مسابقات ورزشی 
كه  حادثه  يا  بروز خطر  در صورت 
منجر به نقض امنيت فردی يا اجتماعی 
يا آسيب های جسمی و روحی گردد 
مسئول و پاسخگو هستند و می بايست 
اقدامات پيش گيرانه و تدابير الزم را در 
اين موارد انجام دهند و با هماهنگی 
با حوزه های ديگر محيطی عاری از 
هرگونه ناهنجاری به وجود آورند. در 

يک نوع تقسيم بندی؛ مديران ورزشی، 
به دو دسته تقسيم می شوند، مديران 
فنی  مديران  فنی.  غير  مديران  فنی، 
افرادی هستند كه مستقيما در ميدان 
مربی،  مثل  دارند  حضور  مسابقه 
افرادی  فنی  غير  مديران  و....  داور 
ميدان  در  مستقيم  به طور  كه  هستند 
مديران  مانند  ندارند  مسابقه حضور 
ورزشگاه ها، روسای ادارات ورزشی 
وسايل  كنندگان  توليد  جوانان،  و 

قاضی  عنوان  به  داور  و...  ورزشی 
بايد  اين كه  علی رغم  ورزشی  ميدان 
اين  واجد شرايط الزم جهت احراز 
سمت باشد بايد تدابير الزم را جهت 
عدم به وجود آمدن حادثه ورزشی و 
در صورت بروزجلوگيری از تشديد 

آن را بکار گيرد. 

مبحث اول - تعریف داور
»در لغت اسم خداست و در اصطالح كسی است كه برای داوری انتخاب شده است«1 با تدقيق 
در چند آيين نامه داخلی و برگزاری مسابقات متاسفانه تعريفی از داور در اين منابع پيدا نشد و ليکن 
تنها به تشريح وظايف به طور اجمالی اشاره شده است به عنوان مثال در آيين نامه مالی فدراسيون 
شنای جمهوری اسالمی ايران آمده است »داوران و عوامل برگزاری مسابقات افرادی هستند كه با 
عناوين و وظايف مشخص به طور مستقيم و غير مستقيم در امر برگزاری مسابقات دخالت دارند«.2به 
طور كلی می توان گفت داور كسی است كه با شركت در كالسهای داوری مهارت و تجربه الزم را 
جهت شركت در مسابقات به عنوان داور با مشخص شدن درجه كسب كرده است و مدرک آن از 

سوی عالی ترين مقام آن رشته ورزشی مورد تاييد قرار گرفته باشد.

مبحث دوم - جایگاه داوری در آیین نامه های مختلف رشته های ورزشی
1- بسکتبال: ماده 1۹ ؛ داوران ، بازی را طبق قوانين مربوطه اداره خواهند كرد.

2- فوتبال: قانون پنجم: برای قضاوت هر بازی يک داور تعيين می گردد. وظيفه، اختيارات و اقتدار 
او زمانی كه داخل زمين بازی می شود آغاز می گردد. اختيارات داور در مورد مجازات بازيکنان حتی در 

مورد خطاهايی كه هنگام خارج شدن توپ تا توقف توپ و در زمين انجام می گيرد گسترش می يابد.
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تصميمات داور درباره خطاهای انجام شده بايد بدون توجه به نتيجه بازی باشد، بايد قوانين را به 
اجرا بگذارد.

۳- واترپلو: ماده 1 - ۹؛ كنترل مطلق بازی در دست داوران است اقتدار آنها نسبت به بازيکنان 
در تمام مدت جريان بازی و نظام زمانی كه داوران و بازيکنان در محدوده استخر و اعمال می شود.

۴- كشتی: ماده 1۴؛ الف- هيأت داوری كليه وظايف پيش بينی شده در مسابقات كشتی و هم چنين 
مقررات ويژه احتمالی كه در هنگام سازماندهی برخی مسابقات وضع می گردد را به انجام می رساند.
۵- شنا: ماده 1-۳؛ سرداور بر تمام مقام های برگزار كننده نظارت و تسلط دارد. او می تواند گفته 
ها و نوشته های آنها را تاييد كند و با در نظر گرفتن موارد ويژه و كليه دستورها و قوانين آنها را 

هدايت و راهنمايی كند. او بايد قوانين و تصميمات فينارا با قدرت اجرا نمايد.۳

مبحث سوم - وظایف داوران 
1- اجرای مقررات

2- محافظت و اعالم هشدار به ورزشکاران
۳- پيش بينی خطرهای متعارف و قابل انتظار

۴- قدرت در مهار كردن بازی
۵- كمک به ورزشکار مصدوم

در برخی منابع۴ وظايف داور را به ۸ قسمت و در برخی ديگر وظايف را به 11 قسمت تقسيم 
كرده اند و ليکن می توان اين وظايف را به زعم نويسنده در ۵ وظيفه خالصه كرد.

1. اجرای مقررات
مقررات ورزشی مجموعه شرايطی است كه توسط فدراسيونها، هياتها، انجمن ها و مثال آنها به 
صورت مدون و در رابطه با عمليات ورزشی تنظيم گرديده و داوران رشته ورزشی مکلف به اجرای 
آن هستند به عنوان مثال بررسی بدن كشتی گيران و بازيکنان واترپلو به چرب نبودن يا بررسی 
تورهای دو دروازه فوتبال يا... باالترديد ضامن يک مسابقه منصفانه و خالی از هرگونه حادثه اجرای 

دقيق مقررات آن رشته توسط حاكم ميدان است.۵

2. محافظت و اعالم هشدار به ورزشکاران
»وظيفه تلويحی محافظت و دادن هشدار به بازيکنان جزئی از وظايف اعمال نظارت دقيق از 

سوی داوران است«6 محافظت از ورزشکاران می تواند در دو عامل تبلور پيدا كند. 
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الف( بررسی تجهیزات و وسایل شخصی 
ب( بررسی تجهیزات و وسایل عمومی

الف( بررسی تجهيزات و وسايل شخصی: »منظور از وسايل شخصی وسايلی است كه شخص 
ورزشکار به طور خصوصی از آنها استفاده می كند و جنبه همگانی ندارد. استفاده از اين وسايل گاهی 
الزامی است و در مواردی اختياری و ممکن است مجاز و غير مجاز باشد. از جمله اين وسايل می توان 
به كفش، كاله ايمنی، دستکش , موتورسيکلت، دوچرخه، مايو، راكت و غير آنها اشاره كرد«.7 به عنوان 
مثال در فوتبال اگر داور متوجه شد كه يک بازيکن شيع را كه در قانون اجازه داده نشده است و ممکن 
است خطری برای بازيکنان ديگر ايجاد نمايد با خود همراه نمايد بايد دستور دهد كه بازيکن شيع را 

از خود دور كند و در صورت عدم تمکين حق ادامه دادن مسابقه را ندارد. 
ب( بررسی تجهيزات و وسايلی عمومی: »منظور از وسايلی عمومی ورزشی شامل كليه وسايلی، 
اسباب، اماكن و تجهيزاتی است كه به طور مستقيم در رابطه با عمليات ورزشی مورد استفاده قرار 
می گيرد مثل توپ، استخر و...«۸ داور مسابقه در بدو ورود به ميدان مسابقه می بايست نسبت به تجهيز 
مکان و وسايل اطمينان داشته باشد و يا الاقل مواردی را كه می بايست مطابق قانون رعايت كند را 
كنترل نمايد به عنوان مثال در زمان برگزاری مسابقه شنای آب های آزاد بايد نسبت به وجود قايق های 
امداد اطمينان حاصل نماينديا در مسابقاتی كه در سالن برگزار می شود و پای بازيکنان با زمين تماس 
دارد مثل رشته های ورزشی واليبال، بسکتبال و... نبايد زمين خيس يا لغزنده باشد. اين بررسی ها را 
داور مسابقه بايد قبالز ورود و شروع مسابقه به عمل آورد و با سرپرست مسابقه نسبت به برطرف 

كردن اين ايرادات اقدام كند.

۳( پیش بینی خطرهای قابل انتظار و متعارف
»جلوگيری كردن از اجرای حركات يا فنون و ضربه های خطا از جمله مهم ترين تکاليف دوران 
مسابقه می باشد.«۹ الزمه جلوگيری از خطر دارا بودن دانش نسبت به حركات در خصوصی رشته 
ورزشی مورد داوری می باشد و اين امر كه بايد داور به مقررات آن رشته احاطه كامل داشته باشد و 
بعد از آن می توان انتظار داشت كه به منظور رعايت اصلی لزوم مراقبت از سالمت ورزشکاران در 
صورت مشاهده هرگونه خطا يا اجرای هرنوع فن خالف مقررات عکس العمل جدی به موقع نشان 
دهند. به مقتضای ايجاد خطر برای بازيکن داور با دادن تذكر، اخطار و هرگونه تصميم شايسته نسبت 

به كنترل در آوردن بازی اقدام می نمايد.



سال هشتم. شماره پانزدهم و شانزدهم. بهار و تابستان - پاييز و زمستان  1395  راه وکالتدو فصلنامه کانون وکالی دادگستری گیالن

7

۴( مهار کردن
از مسئوليتهای بالقوه داوران، حضور آنها در كنترل و نظارت شايسته بر بازی است. داور مسابقه با 
دانشی كه از كالسهای داوری آموخته و تجربيات خود چنان چه هر يک از بازيکنان در معرض تحمل 
صدمه شديد باشند، موظف به متوقف كردن مسابقه است، داور مسابقه بايد از چنان قدرت معنوی 
برخوردار باشد كه به محض نواختن سوت بازيکنان از ادامه مسابقه منصرف گردند و اين امر ميسور 
نيست مگر با رعايت وظيفه دوم داور كه همانا دادن تذكر و برخورد در خطاهای جزئی و تسلط بر 

رفتار بازيکنان ركه اين امر را ممکن می سازد. 

۵( کمک به ورزشکاران مصدوم 
»از ديگر مسئوليت های داور فراهم نمودن شرايط برای كمک به ورزشکارانی است كه در حين 
مسابقه آسيب می بينند. از آنجا كه حاكم مطلق زمين مسابقه در هر رشته ورزشی داور است هرگاه 
در زمين مسابقه بازيکن يا بازيکنانی آسيب ديدند داور بايد بالفاصله ترتيبی را اتخاذ كند تا امکان 
كمک به بازيکن مصدوم، برای مسئولين ذيربط فراهم شود. داور به هيچ وجه حق ندارد در هنگام 
بروز حادثه منجر به مصدوميت بازيکنان به نحوی عمل كند كه شرايط كمک به مصدوم فراهم نشود 
و يا اين امکان ديرتر از وقت متعارف فراهم شود. اگر داور به اين بايد ها و نبايد ها توجه نکنديا 
خالف آنها عمل كند مشمول عواقب اقدامات غير قانونی خود خواهد بود.«10 داور مسابقه در صورتی 
كه بيم تلف جان يا عضو يا هر نقصانی در فرد مصدوم باشد مکلف است خودنيز به كمک مصدوم 
برود11 به لحاظ اهميت كمک به مصدومين حوادث و جلوگيری از بی تفاوتی در بين مردم قانون گذار 
در سال1۳۵۴ اقدام به تصويب ماده واحده ای تحت عنوان قانون مجازات خودداری از كمک به و 
دفع خطرات جانی نموده است اشعار می دارد ؛ »هر كس شخصی يا اشخاصی را در معرض خطر 
جانی مشاهده كند و بتواند با اقدام فوری خود يا كمک طلبيدن از ديگران يا اعالم فوری به مقامات 
صالحيت دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيری كند بدون اين كه با اين اقدام خطری متوجه 
خود او يا ديگران شود و با وجوداستمداديا داللت اوضاع و احوال بر ضرورت كمک از اقدام به اين 
امر خودداری نمايد به حبس تا يکسال و يا جزای نقدی تا پنجاه هزار ريال محکوم خواهد شد.« 
عبارت به كار رفته شده در اين ماده واحده مطلق بوده و در صورتی كه داور نيز بتواند كمک به 
مصدوم كند بايد در جهت اجرای دستور قانون گذار عمل كند. البته نويسنده معتقد است داور در هر 
برخورد ساده يا پيش پا افتاده چنين اختياری ندارد و عبارت خطر جانی در ماده اين امر را به ذهن 

متبادر می نمايد.
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مبحت چهارم - تقصیر:
»هرچند به طور معمول مسئوليت داوران ناشی از مباشرت آنها نيست، ولی بسياری از آنها خود 
را به عنوان  خوانده شکايات مشتکی عنه از صدمات ناشی از تقصير مواجه می بينند«.12 تقصير در 
قانون مجازات اسالمی تعريف نشده است وليکن در تبصره ماده ۳۳6 قانون مجازات اسالمی)قديم( 

مصاديق آن بيان شده 
1- بی احتياطی:»مراد از بی احتياطی اقدام به امری است كه مرتکب نبايد آنرا انجام دهد و در 
حقيقت بی احتياط كسی است كه بدون پيش بينی عواقب كار با اقدام خود موجبات صدمه و زيان 

ديگری را فراهم می كند«. 1۳
2- بی مباالتی: بی مباالتی و غفلت نوعی بی احتياطی به صورت ترک فعلی و خودداری از انجام 

عملی است كه انجام آن شرط احتياط است.
۳- عدم مهارت: اصوال حسن انجام بعضی از كارهای فنی مثل پزشکی، مهندسی و ... مستلزم 
داشتن مهارت و توانايی خاصی است كه فقدان اين قبيل توانايی ها به عنوان عدم رعايت از مصاديق 

خطای جزايی )تقصير( محسوب خواهد شد.
4- عدم رعايت نظامات دولتی: مراد از نظامات دولتی هر نوع قانون يا تصويب نامه يا آيين نامه های 
اجرايی يا دستوالعمل های كلی است كه برای رسيدن به هدف های خاصی از طرف قانون گذار يا 
مقامات صالحيتدار وضع و برقرار می گردد در قانون جديد در تبصره ماده 1۴۵ ذكر شده است تقصير 
اعم است از بی احتياطی و بی مباالتی، مسامحه غفلت عدم مهارت عدم رعايت نظامات دولتی و مانند 
آنها حسب مورد از مصاديق بی احتياطی يا بی مباالتی محسوب می شود. وظايف داوران در بخشهای 
اول مقاله اشاره شد و آنها عبارت بودن از يک سری بايد و نبايد هايی كه ايشان ملزم به تبعيت از 
آن بوده اند. در حقوق ما لزومی به مباشرت جهت مسئول شناختن فرد وجود ندارد. همان گونه كه 
ماده۴۹6 قانونمجازات امده است »جنايت در صورتی موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله 
مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از انکه به نحو مباشرت يا به تسبيب يا اجتماع انها انجام شود.« و 
در تعريف تسبيب آمده است »تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلفی شدن ياجنايت عليه 
ديگری را فراهم كند و خود مستقيما مرتکب جنايت نشود به طوری اگر نبود جنايت حاصل نمی شد« 

پسفرد مقصر را هم از باب مباشرت و هم از باب تسبيب می توان تحت تعقيب كيفری قرار داد.

مبحث پنجم - مسئولیت داوران در مقررات انضباطی
داوران مسابقه در صورت تقصير حسب مورد دارای مسئوليت مدنی يا كيفری هستند و اين 
امر زمانی است كه رابطه عليت فی مابين حادثه اتفاق افتاده و قضاوت و عملکرد های داور برقرار 
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باشد، وليکن مسئوليت داوران به مسئوليت كيفرييا مدنی ايشان خالصه نمی گردد. چرا كه با تدقيق 
در آيين نامه های انضباطی در صورت تخلف داور از موارد قانونی تخلفاتی را برای داور متخلف در 
نظر گرفته است و قابل ذكر است به عنوان مثال ماده 26 آيين نامه انضباطی فدراسيون وزنه برداری 
جمهوری اسالمی ايران1۴ تخلفات هفتگانه ای برای داور مشخص نموده است و با حصر مجازات آن 
در مراتب اول و دوم و سوم عزم جدی در برخورد با متخلفان را بيان می دارد، يا در موارد مختلف 

آيين نامه های انضباطی1۵ فدراسيون های ورزشی مجازاتهايی برای ايشان در نظر گرفته اند.16

نتیجه گیری و پیشنهاد
شان و منزلت داوران در مسابقات ورزشی ايجاب می كند كه حاكم ميدان آنان را ملقب كنند 
وليکن داوران می بايست با رعايت دقيق وظايف خود بستر را براييک مسابقه پاک و بدور از هرگونه 
تخطی و حادثه فراهم نمايند و اين امر مهيا نمی گردد. جز با شناخت دقيق مسئوليت ايشان در 
مسابقات وايضاً تمرين و ممارست و لو به صورت مانور يا كارگاههای آموزشی - فنی در هر رشته 
ورزشی پيشنهاد می گردد در دروس قابل تدريس در داوری درسی به عنوان مسئوليت داوران در 
حقوق ورزشی در حيطه دروس عملی تصويب گردد تا داوران با آگاهی الزم پس از كسب معلومات 

كافی در خصوصی حقوق و تکاليف خود در صحنه های ورزشی حاضر شوند.

پی نوشت ها
1- جعفری لنکرودی، محمد جعفر، ترمينولوژی حقوقی، صفحه 2۸۳

2- برای اطالعات بيشتر مراجعه كنيد به آيين نامه مالی فدراسيون شنا جمهوری اسالمی ايران ماده 1 حق الزحمه داوران
 ۳- برای اطالعات بيشتر مراجعه كنيد به حقوق ورزشی حسين آقايی نيا صفحه ۸۸ به بعد

 ۴- حقوق و اخالق ورزشی دكتر سيد محمد كاشف و ديگران از صفحه 110 به بعد
 ۵- برای اطالعات بيشتر مراجعه كنيد به سايت خبرگزاری دانشجويی ايران مورخ 2۵ آبان 1۳۸۹

 6- آقايی نيا، حسين مبانی حقوقی ورزشها صفحه 102
 7- دكتر محمد حسنی افروز، حقوقی ورزشی صفحه 112

۸- برای اطالعات بيشتر مراجعه كنيد به قوانين و عمليات اجرايی مسابقات شنای آبهايآزاد تهيه و تنظيم متحد بنده نژاد 
۹- آقايی نيا، حسين، حقوقی ورزشی صفحه ۵0

 10- حسنی افروز، محمد، حقوقی ورزشی صفحه 11۴ 
11- برای ديدن نظر مخالف مراجعه كنيد به حقوقی ورزشی محمد حسنی افروز صفحه 11۵

12- آقايی نيا، حسين، مبانی حقوق ورزشها صفحه۹۹
1۳- وليدی، محد صالح، حقوق جزای اختصاصی صفحه 1۸۸ 

1۴- برای كسب اطالعات بيشتر مراجعه كنيد به آيين نامه انضباطی فدراسيون وزنه برداری
1۵- ماده ۳7 آيين انضباطی فدراسيون شنا، ماده 1۵ آنها فدراسيون كاراته، ماده ۴- 22 آ.ا فدراسيون تکواندو، ماده ۳ - 10 آ.ا 
فدراسيون تنيس، ماده 7 آنها سازمان تربيب بدنی، ماده 11 آدا فدراسيون وشو، ماده ۳ آنها فدراسيون راگبی و كريکت، ماده 6 آنها 

ورزشی وزارت نفست 
16- برای اطالعات بيشتر مراجعه كنيد به پايان نامه حامد آريا نفرتحت عنوان صالحيت مراجع قضايی و غير قضايی در 

خطاهای ورزشی و پايان نامه فرهاد رستم شيرازی تحت عنوان حقوقی ورزشی
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منابع مورد مطالعه
كتاب 

1- حسنی افروز، حسين، حقوق ورزشی، دادگستری، تهران، 1۳۸1
 2- آقايی نيا، حسين، مبانی حقوقی ورزشها، ميزان، تهران، 1۳۸۸ 

۳- آقايی نيا، حسين، حقوقی ورزشی، ميزان، تهران، 1۳۸1
 ۴- كاشف، شيدايی، مير محمد، مهدی، حقوق و اخالقی ورزشی، بامداد كتاب تهران، 1۳۸۹ 

۵- چلبی، البرز، حقوق ورزشی، جنگل، تهران، 1۳۸۹
6- جعفری لنگرودی، محمد، ترمينولوژی حقوقی، گنج و دانش ، تهران ، 1۳7۸

7- وليدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، امير كبير، تهران، 1۳۸0 

پايان نامه
 1- آريانفر، حامد، صالحيت مراجع قضايی و غير قضايی در خطاهای ورزشی، اصفهان، 1۳۸۹ 

2- رستم شيرازی، فرهاد، حقوقی ورزشی، اصفهان، 1۳7۴
 سايت سايت رسمی باشگاه خبرنگاری دانشجويی ايران

 آيين نامه و قانون
1- مقررات ناظر بر مسابقات شنای آبهای آزاد 

2- آيين نامه انضباطی فدراسيون های شنا ، كاراته ، تکواندو ، تنيس ، ووشو ، راگبی و كريکت
۳- آيين نامه انضباطی سازمان تربيت بدنی

۴- آيين نامه انضباطی ورزشی وزارت نفت
۵- قانون مجازات اسالمی



بررسی وضعيت برات، سفته و چک مشروط ، در حقوق ايران و 
كنوانسيونهای ژنو و آنسيترال

دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق خصوصی پرديس دانشگاه گيالنستايش حاجی سبحانی

مقدمه
و  تجارت  روزافزون  توسعه 
مبادالت تجاری داخلی و بين المللی 
و ضرورت سرعت و سهولت در امر 
بازرگانی و نقشی كه گردش سرمايه و 
حجم مبادالت تجاری در سرنوشت 
دارد،  كشورها  اقتصادی  و  سياسی 
تدوين  با  تا  داشته  آن  بر  را  دولتها 
مقررات خاصی، امنيت خاطر تجار و 
بازرگانان را در روابط تجاری فراهم 
مدنی  حقوق   كه  حالی  در  نمايند. 
هدفش حمايت از مالکيت اشخاص 
و حفظ سرمايه می باشد، توجه حقوق 
تجارت به تسهيل گردش ثروت همراه 
با اطمينان خاطر تاجر معطوف است. 
قواعد دست و پا گير و پر تشريفات 
حقوق مدنی يقيناً نمی تواند جواب گوی 
نيازهای تاجرباشد. لذا در دنيای امروز 
در غالب كشورها در كنار قانون مدنی، 
مجموعه مقرراتی برای تجارت و تاجر 
وضع و پيش بينی شده است. شناسايی 
ماهيت و مفهوم اين مقررات خاص، 
جز با درک حقيقت تجارت و نيازهای 
اساسی آن ميسر نخواهد بود. قوانينی 
از  بسياری  در  شده اند،  تصويب  كه 
موارد سکوت اختيار كرده اند. لذا وظيفه 

حقوق دانان است كه با ارائه الگوها و 
تفسيرهای درست، خالءهای حقوقی 

را پر نمايند. 
اسناد تجاری )در معنای وسيع( 
كاركردهای متفاوتی دارند. به عنوان 
مثال چک و سفته و برات و اعتبارات 
اسنادی نقش پرداخت پول و مبادالت 
اين  در  كه  دارند،  عهده  بر  را  پولی 
ميان سفته و برات برای پرداخت های 
وعده دار و چک برای پرداخت های 
نقدی و اعتبارات اسنادی صرفاً برای 
پرداخت های بين المللی بکار می رود. 
بيع  بيانگر  تجارتی  سياهه  يا  فاكتور 
تجاری است. انواع بارنامه ها و اسناد 
اين كه  بر  انبار عالوه  قبض  و  حمل 
حاكی از وجود نوعی قراردادحمل و 
نقل و انبار داری )امانت( است، دليل 
ضمانت  می باشد.  نيز  كاال  مالکيت 
بی  پرداخت  تعهد  سند  بانکی  نامه 
قيد و شرط  و اوراق قرضه و سهام 
اشخاص  مشاركت  ميزان  معرف 
شركت های  و  سرمايه گذاری ها  در 

تجاری است.
برای اين كه سند تجاری بتواند دو 
اصل سرعت و دقت را در معامالت 
تجاری محقق كند بايد دارای اوصاف 
و ويژگی های خاصی باشد . يکی از 

اوصاف اسناد تجاری وصف تنجيزی 
بودن آن می باشد. وصف تنجيزی سند 
تجاری به اين معناست كه پرداخت 
وجه مندرج در سند تجاری مشروط 
به قيد و شرطی نباشد، طبيعت سند 
تجاری اقتضا می كند كه متضمن هيچ 
گونه قيد و شرطی نباشد چرا كه هر قيد 
و شرطی مانع از ايفای نقش صحيح و 
اصولی سند تجاری خواهد بود. يکی از 
مسائلی كه نويسندگان حقوق تجارت 
اين  دارند  نظر  اختالف  آن  زمينه  در 
است كه نوشتن قيد و شرط در متن 
اثر  چه  برات  يا  سفته  يا  چک  سند 
مقررات  حالی كه  در  دارد؟  حقوقی 
خاصی در مورد اين اصل در حقوق 
تجاری بين المللی پيش بينی شده است، 
در حقوق تجاری ايران تصريحی بدان 
نشده است. به لحاظ اين كه موضوع به 
گيرد،  قرار  بررسی  مورد  كاملی  نحو 
كنوانسيونهای متحدالشکل ژنو راجع به 
برات، سفته و چک مصوب 1۹۳0 و 
1۹۳1 و كنوانسيون برات و سفته بين 
المللی مصوب 1۹۸۸ كميسيون حقوق 
دليل  به  متحد  ملل  سازمان  تجارت 
اهميت بين المللی آنها مورد تجزيه و 
تحليل قرار می گيرد و در نهايت سعی 
شده راه حل های مناسب اتخاذ گردد. 

1- مفهوم مشروط شدن برات و سفته و چک 
منظور از شرط يعنی پرداخت وجه سند تجاری منوط به تحقق شرطی باشد. در واقع پرداخت 
وجه، معلق به انجام شرطی می شود كه يک نوع تعليق محسوب می شود . مشـروط و معلق كـردن
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سند تجاری با مؤجل كردن آن )منوط به زمان كردن( متفاوت است. در خصوص اين كه اين تعليق 
از نوع تعليق در انشاء است يا منشأ دركتب حقوقی هيچ بحثی صورت نگرفته است. فقط يکی از 
نويسندگان حقوق تجارت در اين زمينه معتقدند كه تعليق در اسناد تجاری پذيرفته نيست، سند 
تجاری حتما بايد هم در ايجاب و انشا و هم در آثار حاصل از آن منجز باشد.) بهرامی، 1۳۹۳ : ۳۳( 
از آنجا كه در مشروط شدن پرداخت سند منوط به امر ديگری می شود اين يک نوع تعليق است.
تعليق به دو گونه است 1- تعليق در انشاء كه محال است. 2- تعليق در منشأ كه جايز است. قبل از 
اين كه به بررسی وصف تنجيزی بپردازيم بايد ببينيم بر فرض تعليق در تعهد پرداخت اين تعليق از 
چه نوعی است؟ آيا تعليق در انشأ است يا تعليق در منشأ است؟ اگر تعليق در انشاء باشد كه مسأله 
بسيار راحت حل می شود .زيرا چنان چه گفتيم تعليق در انشاء محال است . بنابراين به ضرورت شرع 
تعهد در اسناد تجاری بايد به صورت تنجيزی باشد . اما اگر بگوييم كه تعليق در اسناد تجاری )بر 
فرض تعليق( از نوع تعليق در منشأ است چون تعليق در منشأ جايز بود در اينصورت بايد از اين 
سخن بگوييم كه الزام به تنجيز در منشأ و نفی دائمی تعليق در منشأ با وجود اين كه فی نفسه كاری روا 

و جايز است چه حکم و جايگاهی دارد؟ 
به عنوان مثال اگر كسی چک را در وجه كسی صادر كند مشروط به اين كه مدت يک ماه اجير او 
باشد آيا اين تعليق در انشاء است يا تعليق در منشأ؟ به نظر می رسد مسأله دو صورت می تواند داشته 
باشد صورت اول اين است كه معلق  عليه همان رابطه حقوقی منشأ صدور چک است به اين معنی 
كه صدور وجه چک در قبال اجير بودن يک ماهه صورت گرفته است. در اين صورت بايد گفت كه 
اين تعليق در انشأ است زيرا بازگشتش به اين نکته است كه عمل حقوقی اجاره به صورت تعليقی 
انجام گرفته است و قطعی و تنجيزی نبوده است. بنابراين در اين فرض عالوه بر اين كه تعليق منع 
تجاری دارد با يک منع مدنی هم روبه رو است كه انشاء در عقد و رابطه حقوقی منشأ صدور چک 

است. پس در اين فرض تنجيز الزم و حتمی است.
اما در صورتی كه به غير از معلق عليه يک رابطه حقوقی ديگر سابق بر صدور چک وجود داشته 
است مثل اين كه صدور چک، جهت پرداخت وجه معامله ای بوده است. آن گاه صادر كننده چک 
پرداخت  وجه به صورت چک را مشروط به اجير شدن دارنده چک برای او به مدت 10 روز می نمايد 
. در اين فرض رابطه حقوقی منشأ صدور چک چيزی است و معلق عليه چيز ديگری است. در اينجا 
بايد گفت اين تعليق از انواع تعليق در منشأ است. زيرا فرض اين است كه رابطه حقوقی به صورت 
كامل صورت گرفته است و نسبت به آن تعليقی وجود ندارد. اما جهت صدور چک پرداخت مبلغ 
معامله بوده است كه ازآثار و تبعات معامله است. و هنگامی كه تعليق در پرداخت عوض و ثمن 

معامله صورت بپذيرد اين در حقيقت از نوع تعليق در منشأ است. 
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اما سخن اصلی اين است حال تعليق در منشأ امری جايز است . آيا عقال و عرف تجاری می تواند 
تعليق در منشأ كه امری جايز است را منع كند؟ آيا اين منع و جلوگيری از يک كار روا چه توجيه 
شرعی می تواند داشته باشد؟ در جواب اين پرسش بايد گفت مادامی كه با قواعد و مسلمات شرعی 
منافات نداشته باشد منعی ندارد. آن جايی كه معلق عليه غير از رابطه حقوقی منشأ باشد بايد گفت 
هر چند تعليق در منشأ امری جايز است. اما شرط عدم آن هم امری جايز است و جايز نمی تواند مانع 
از جايز شود . بله الزام مانع از جواز و جواز مانع از الزام می گردد ولی جايز مانع از جايز نمی گردد. 
پس چون وصف تنجيز و عدم تعليق در اسناد تجاری منعی از شارع مقدس ندارد و با عمومات مورد 

اهتمام شارع هم منافاتی ندارد از نظر شرعی با مشکلی مواجه نيست. )سايت حقوقی ميزان(.
پس آنچه در قوانين و عرف كنونی در مورد مشروط شدن سند تجاری وجود دارد ناظر به 
پرداخت است يعنی پرداخت مشروط به امری می گردد . بنابراين تعليق از نوع تعليق در منشأ است.

 
2- انواع مشروط شدن در اسناد تجاری 

با توجه به قوانين موجود و هم چنين مقررات كنوانسيون آنسيترال راجع به برات و سفته بين 
المللی مصوب 1۹۸۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و كنوانسيون 1۹۳0 ژنو راجع به برات و سفته 
و كنوانسيون 1۹۳1 ژنو راجع به چک،وضعيت حقوقی و انواع اين گونه مشروط شدن مورد بحث و 
بررسی قرار گيرد. ابتدا موضوع از ديدگاه مقررات مذكور در كنوانسيون های مورد اشاره مورد بحث 

قرار می گيرد و سپس به بررسی آن از ديدگاه نظام حقوقی ايران پرداخته می شود. 

2-1- مشروط شدن صدوربرات ، سفته و چک در کنوانسیونها و حقوق ایران
در بند 2 ماده 1 كنوانسيون ژنو 1۹۳0، از شرايط شکلی برات دستور بدون قيد و شرط پرداخت 

مبلغی معين دانسته شده است.
كنوانسيون آنسيترال نيز در پاراگراف اول ماده ۳ به ضرورت داللت سند به دستور بدون قيد و 

شرط پرداخت در برات اشاره می كند.
ماده 7۵ كنوانسيون ژنو 1۹۳0 سفته را نيز متضمن تعهد بدون قيد و شرط پرداخت مبلغی معين  می داند.
در بند 2 ماده 1 كنوانسيون ژنو مصوب 1۹۳1 در خصوص چک نسبت به وصف تنجيزی تأكيد 

شده است. بنابراين می توان گفت در كنوانسيونها بر منجز بودن سند تصريح شده است.
در حقوق ايران به موجب ماده 22۳ ق . ت، »برات عالوه بر امضا يا مهر برات دهنده، بايد دارای 

شرايط ذيل باشد: 
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قيد كلمه )برات( در روی ورقه؛ 
تاريخ تحرير )روز و ماه و سال(؛ 

اسم شخصی كه بايد برات را تأديه كند؛ 
تعيين مبلغ برات؛ 

تاريخ تأديه وجه برات؛ 
مکان تأديه وجه برات، اعم از اين كه محل اقامت محال عليه باشد يا محل ديگر؛ 

اسم شخصی كه برات در وجه يا حواله كرد او پرداخته می شود؛ 
تصريح به اين كه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است«

قانون تجارت ايران در ماده 22۳ امضا يا مهر برات دهنده )صادركننده( راضروری می داند. 
قانون تجارت ايران در ماده 22۳ وجود ۹ شرط را در متن برات ضروری دانسته است اما در هيچ 

يک از آنها شرط دستور پرداخت بدون قيد و شرط  مالحظه نمی شود. 
به نظر می رسد در حقوق ايران چون از منجز بودن ذكری نشده است بنابراين از شرايط شکلی 

صدور برات نيست و برات مشروط صحيح است و دليلی برای بطالن آن وجود ندارد. 
ماده ۳0۸ شرايط شکلی سفته را بيان می كند كه كه عالوه بر امضا يا مهر بايد دارای تاريخ و 

متضمن مراتب ذيل باشد: 
1- مبلغی كه بايد تأديه شود با تمام حروف 2- گيرنده وجه ۳- تاريخ پرداخت 

باز هم مالحظه می شود كه از منجز بودن حرفی زده نشده است. پس می توان گفت: منجز بودن 
از شرايط شکلی صدور سفته نيست و سفته مشروط صحيح است. 

ماده ۳11 در خصوص چک بيان می كند : »در چک بايد محل و تاريخ صدور قيد شده باشد و 
به امضای صادركننده برسد پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد.« 

از طرفی در قسمت آخر ماده ۳ قانون صدور چک آمده: »هر گاه در متن چک شرطی برای 
پرداخت ذكر شده باشد بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد«. در ابتدای امر به نظر می رسد كه 
قانون گذار با حکم فوق توجهی به شرط ننموده و آن را فاقد اعتبار معرفی نموده است زيرا اگر شرط 
مزبور صحيح و معتبر باشد بانک بايد به آن ترتيب اثر دهد ولی اگر بيشتر به آن توجه شود و هم چنين 
ماده مزبور با توجه به مواد ديگر قانون صدور چک از جمله بند ب ماده 1۳ تفسير شود معلوم می شود 
كه قانون گذار شرط در چک را صحيح و معتبر دانسته است. بنابراين در اينجا چون فقط در رابطه با 
بانک محال عليه بر وصف تنجيزی تأكيد شده است نتيجه اين می شود كه صدور چک به صورت 
مشروط صحيح است و وظيفه بانک اين است كه به شرط بی اعتنا باشد و در صورت وجود موجودی 

وجه چک را پرداخت كند.
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البته يکی از حقوق دانان اعتبار صحت و اعتبار چک مشروط از تبصره ماده ۳ قانون صدور چک 
را صحيح ندانسته و چک مشروط را از شمول احکام اسناد تجاری خارج دانسته است . ايشان در 
توجيه تبصره ماده ۳ قانون مزبور نوشته اند: »اين حکم فقط رابطه قراردادی ميان بانک محال عليه و 
صاحب حساب )صادركننده( را مشخص می كند و بانک را از الزام به بررسی مندرجات چک از 
اين حيث معاف می دارد . بنابراين چنان چه همين سند مستند دعوی قرار گيرد دادگاه نبايد به استناد 
ماده ۳ قانون صدور چک ، احکام چک را نسبت به چنين سندی اعمال نمايد«. )كاويانی، 1۳۹۴ : 7۸( 
حقوقدان مزبور درج هرگونه شرطی را كه در سند تجاری به نحوی دستور پرداخت را مقيد 
و مشروط نمايد غيرمجاز دانسته و ضمانت اجرای آن را خارج شدن سند تجاری از شمول اسناد 
تجاری می دانند و سکوت قانون گذار ايران در مورد منع درج شرط و ضمانت اجرای آن را اين گونه 
توجيه كرده اند : »اين سکوت را نبايد با رجوع به اصل آزادی قراردادها دال بر جواز درج شرط تلقی 
نمود . زيرا ضرورت بدون قيد و شرط بودن دستور يا تعهد پرداخت از جمله قواعد مسلم و اساسی 
حاكم بر اسناد تجاری است و سکوت قانون را بايد حمل بر تبعيت از اصول الينفک حقوق اسناد 

تجاری نمود و نه تجويز استناد به قواعد عمومی قراردادها«. )همان : 7۸-77 (
از ماده 1۳ ق.ص.چ كه در بند »ب« آن مقرر داشته است : »هرگاه در متن چک، وصول وجه آن 
منوط به تحقق شرطی شده باشد« و بند »د« آن و هم چنين از توجه به متن ماده 1۳ كه يکی از مواردی 
را كه صادركننده قابليت تعقيب كيفری ندارد را موردی دانسته است كه در متن چک يا خارج از متن 
چک )بند د ماده 1۳( وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد، جواز و صحت شرط مندرج 
در چک يا خارج آن استفاده می شود. البته حداقل صحت شرطی كه حکايت از منوط بودن پرداخت 
وجه چک به شرط مزبور داشته است و از اين كه قانون گذار فقط قابليت تعقيب كيفری صادركننده را 
كه يکی از مزايای چک بوده منتفی دانسته است روشن می شود كه چک مشروط همانند ساير چک ها 

از ساير امتيازات از جمله قابليت صدور اجراييه و قابليت تعقيب حقوقی برخوردار است. 

2-1-1- ضمانت اجرای مشروط شدن صدور سند در کنوانسیونها و حقوق ایران
كنوانسيون آنسيترال ماده خاصی را به ضمانت اجرای فقدان شرايط صوری سند اختصاص نداده 
است و الجرم سند فاقد شرايط مقرر ، مشمول مقررات كنوانسيون نخواهد بود مگر آن كه در هر 
مورد خاص ضمانت اجرای خفيف تری در نظر گرفته شده باشد . مثال ماده ۳ كنوانسيون آنسيترال 
مقرر می دارد برات نوشته ای است كه از جمله بايد در آن تصريح گردد كه به محض رويت يا به 
مدت معين قابل پرداخت است اما متقابال از بند b پاراگراف 1 ماده ۹ استنباط می شود كه اگر تاريخ 

پرداخت در سند قيد نشده باشد، سند به رويت تلقی می گردد. 
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در كنوانسيونهای ژنو نيز وضع به همين منوال است. مثال ماده 1 كنوانسيون 1۹۳1 ژنو شرايط 
صوری چک را بيان كرده و بالفاصله در صدر ماده 2 مقرر می دارد سندی كه فاقد يکی از شرايط 
مذكور در ماده قبل باشد اعتبار قانونی چک را ندارد. اما در ذيل همين ماده استثنايی را به جهت 
تلطيف اين قاعده ي سخت مقرر می دارد از جمله اين كه اگر محل پرداخت ذكر نگردد، چک در مركز 

اصلی )اقامتگاه قانونی( محال عليه قابل پرداخت است )كاويانی، 1۳۹۴ : ۸2-۸1 (.
بنابراين می توان گفت در كنوانسيون ها به اين صورت است كه اگر برات، سفته يا چکی به 
صورت مشروط صادر شود ديگر برات، سفته يا چک نيست بلکه سند عادی در قلمرو حقوق مدنی 

محسوب می شود. 
در حقوق ايران در مورد ضمانت اجرای درج شرط برای پرداخت دو راه حل متصور است: بطالن 

شرط و يا خارج شدن سند از شمول اسناد تجاری. 
به اعتقاد دكتر كاويانی راه حلی كه متضمن احترام بيشتر به اراده اشخاص و تأكيد بر اهميت شکل 
و ظاهر سند است، راه حل دوم است . بنابراين سندی را كه متضمن دستور يا تعهد پرداخت مشروط 
است، اساساً نبايد سند تجاری محسوب نمود و آن را مشمول مقررات اسناد تجاری دانست ولو آن كه 

دارای يکی از نام های سفته، برات يا چک باشد. 
برخالف كنوانسيون آنسيترال و كنوانسيون های ژنو، قانون تجارت ايران در زمينه منع درج شرط 
و ضمانت اجرای آن ساكت است اما اين سکوت را نبايد با رجوع به اصل آزادی قراردادها دال بر 
جواز درج شرط تلقی نمود. زيرا ضرورت بدون قيد وشرط بودن دستور يا تعهد پرداخت از جمله 
قواعد مسلم و اساسی حاكم بر اسناد تجاری است و سکوت قانون را بايد حمل بر تبعيت مقنن از 

اصول الينفک حقوق اسناد تجاری نمود و نه تجويز استناد به قواعد عمومی قراردادها. 
ذيل ماده ۳ قانون صدور چک نيز ممکن است در اين زمينه ايجاد ترديد نمايد: 

»هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد«. 
چه بسا چنين استنباط گردد كه حکم مزبور به معنی معتبر شناختن چک مشروط است اما 
اين استنباط صحيح به نظر نمی رسد. اين حکم فقط حدود رابطه قراردادی ميان بانک محال عليه 
و صاحب حساب )صادركننده( را مشخص می كند و بانک را از الزام به بررسی مندرجات چک 
از اين حيث معاف می دارد . بنابراين چنان چه همين سند مستند دعوی قرار گيرد ، دادگاه نبايد به 
استناد ماده ۳ قانون صدور چک، احکام چک را نسبت به چنين سندی اعمال نمايد )كاويانی، 1۳۹۴ 

.) 7۸-77 :
ولی به نظر می رسد دليلی برای خارج شدن سند از شمول اسناد تجاری وجود ندارد. سند هم چنان 

تجاری محسوب می شود؛ صدور سند به صورت مشروط اوصاف تجاری آن را زايل نمی كند. 
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2-2- مشروط شدن قبول برات در کنوانسیونها و حقوق ایران
محال عليه در صورت قبول نکردن )نکول( ناموجه سند نيز بايد تحت شرايطی از عهده خسارات 
وارده به صادركننده برآيد . بنابراين محال عليه در وضعيتی قرار می گيرد كه از يک سو مايل نيست 
بی جهت خويش را متعهد سازد و از سوی ديگر نگران آن است كه با عدم قبول سند )نکول( در 
روابط مالی و تجاری خود با صادركننده ايجاد خلل نمايد . بنابراين كامال منطقی به نظر می رسد كه 
محال عليه در چنين شرايطی قبولی سند را با شروط و قيودی توأم سازد مثل اين كه بگويد : اگر 
كاالهای خريداری شده از صادركننده برات صحيحا تحويل گردد ، قبول است. اينک پرسش مهم آن 
است كه حقوق اسناد تجاری اين گونه قيود وشروط را معتبر می شناسد يا خير؟ كه به بررسی آن در 

كنوانسيونها و حقوق ايران می پردازم .
ماده ۴۸ كنوانسيون آنسيترال در پاراگراف 2 مقرر می دارد : »اگر محال عليه برات را به صورت 

مشروط قبول نمايد: 
a( برات گير در حدود مفاد قبولی مشروط متعهد است؛ 

b( برات نکول شده محسوب می شود .« 
در بند ۳ ماده ۴۳ تصريح شده كه قبول جزئی مبلغ برات ، قبولی مشروط تلقی می گردد.

ماده 26 كنوانسيون ژنو 1۹۳0 همين معنا را با عبارت مأنوس تری بيان نموده است: »قبولی اصوال 
مطلق و بدون قيد و شرط نوشته می شود اما برات گير می تواند آن را محدود به يک جز از مبلغ قابل 

پرداخت نمايد. 
هر تغيير و تحول ديگر يا هر شرط كه همراه قبولی در متن برات حاصل گردد به منزله عدم قبول 

است، معذلک قبول كننده در حدود مفاد قبولی خود، مسئول است  )كاويانی، 1۳۹۴ : 107 (.
به نظر می رسد تنها تفاوتی كه از مقررات دو كنوانسيون ظاهر می شود اين است كه در كنوانسيون 
آنسيترال قبول جزئی برات قبولی مشروط تلقی شده است، در حالی كه در كنوانسيون ژنو قبولی 
جزئی را مشمول احکام و مقررات قبولی مشروط ندانسته اند و در اين صورت برات نسبت به قسمت 

قبول نشده، نکول شده محسوب می شود.  
در حقوق ايران ماده 2۳۳ ق.ت در مورد قبولی مشروط برات مقرر می دارد : »اگر قبولی مشروط 
به شرطی نوشته شده برات نکول شده محسوب می شود، ولی معهذا قبول كننده به شرط در حدود 

شرطی كه نوشته مسئول پرداخت وجه برات است«.  
در واقع قانون گذار در ماده 2۳۳ بين دو حق جمع كرده است . بدين معنی كه برای حمايت از 
حقوق دارنده سند ، قبولی مشروط را در حکم نکول دانسته و به او اجازه می دهد آثار نکول را بر 
آن مترتب و در نتيجه بر اساس ماده 2۳7 ق.ت بتواند به براتکش و ظهرنويسان مراجعه و از آنها 
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درخواست تضمين يا پرداخت نمايد . دليل حمايت از دارنده روشن است زيرا در قبولی مشروط 
،تعهد برات گير منوط به تحقق شرط است و آن هم امر احتمالی است و اگر قبولی مشروط در حکم 
قبولی مطلق دانسته شود ممکن است در اثر عدم تحقق شرط تعهد برات گير مسلم و قطعی نگردد و 

دارنده در سررسيد و نتواند وجه برات را از او مطالبه كند . 
از طرف ديگر، با توجه به اصل حاكميت اراده در اعمال حقوقی ، به برات گير اجازه داده است 
با توجه به وضعيت خود و هم چنين روابط خود با براتکش در چگونگی متعهد كردن خود در قبال 
وجه برات آزادانه تصميم بگيرد و اگر مصلحت خود را در قبولی مشروط می داند ، برات را به صورت 
مشروط قبول نمايد ولی در نهايت چنان چه شرط موردنظر برات گير تحقق يابد او مسئوليت پرداخت 
را بر عهده خواهد داشت . قبولی مشروط از سوی برات گير می تواند داليل متعددی داشته باشد از 
جمله اين كه قبول برات از سوی برات گير ظهور در بدهی وی به براتکش دارد و چنان چه بعد از 
پرداخت ادعای عدم بدهکاری خود را داشته باشد بايد آن را به اثبات برساند و از اين رو برای اين كه 
برات گير خود را گرفتار اثبات عدم بدهی ننمايد می تواند قبولی و پرداخت وجه برات به دارنده را 
مشروط به تأمين محل در سررسيد از سوی براتکش نمايد يا آن كه ممکن است با توجه به وضعيت 
مالی خود ،امکان پرداخت وجه برات در سررسيد مندرج در برات را نداشته باشد لذا قبولی خود را 
مشروط می نمايد به اين كه سررسيد برات به دو ماه بعد از سررسيد مندرج در برات تغيير داده شود 
يا شرط نمايد كه اگر كاالهای خريداری شده از براتکش صحيحاً در موعد مقرر تحويل گردد قبول 
است . بنابراين قبولی مشروط می تواند چهره های گوناگون داشته باشد ولی هدف برات گير از قبولی 
مشروط در واقع محدود كردن مسئوليت خود در قبال دارنده برات است )سکوتی نسيمی، 1۳۹۳ : 26۳(.
ساير  همانند  مشروط  كننده ي  قبول  مسئوليت  شده،  نکول  برات  در  اگرچه  می رسد  نظر  به 
امضاكنندگان برات نيست، ولی نه تنها شرط باطل نيست، بلکه قبول كننده در حدود شرط خود 
مسئوليت دارد . هر چند اين شرط مانع سرعت و اطمينان الزم در مبادالت پولی است. و چه بسا 

اثبات تحقق شرط مستلزم رسيدگی قضايی بسيار طوالنی است. 

2-۳- مشروط شدن ظهر نویسی برات، سفته و چک در کنوانسیونها و حقوق ایران
يکی از طرق محدود كردن مسئوليت ظهرنويس ، عبارت از ظهرنويسی سند تجاری به صورت 
مشروط است. منظور از ظهرنويسی مشروط اين است كه ظهرنويس ضمانت خود را در قبال عدم 
پرداخت سند تجاری، مشروط به تحقق شرطی كند و در نتيجه هر گاه شرط مورد نظر تحقق نيابد 

ظهرنويس مزبور مسئوليتی در قبال دارندگان سند تجاری نداشته باشد. 
در كنوانسيونهای 1۹۳0 و 1۹۳1 ژنو و 1۹۸۸ آنسيترال احکام مشابه و يکسانی در اين مورد 
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پيش بينی شده است. بدين معنی كه در هر سه كنوانسيون تصريح شده است كه ظهرنويسی بايد بدون 
قيد و شرط باشد و هر شرطی كه پشت نويسی را مقيد كند كان لم يکن محسوب خواهد شد. ) مواد 

12، 1۵ و 1۹ به ترتيب كنوانسيون 1۹۳0، 1۹۳1 و 1۹۸۸(. 
در بند 2 ماده 1۸ كنوانسيون آنسيترال تصريح شده است : »ظهرنويسی مشروط سند را انتقال 
می دهد اعم از اين كه شرط تحقق پيدا كرده يا نکرده باشد . شرط نسبت به ذی نفع ظهرنويسی و 

كسانی كه سند را از منتقل اليه اخير دريافت می كنند نوشته نشده تلقی می شود«. 
در حقوق ايران برخالف مقررات كنوانسيون ها، قانون گذار ظهرنويسی مشروط را منع نکرده است 

و هم چنين تصريحی در مورد اين كه ظهرنويسی بايد بدون قيد و شرط باشد وجود ندارد. 
حقوق دانان در اين مورد اختالف نظر دارند به طوری كه برخی از آنان ، ظهرنويسی مشروط را 
باطل دانسته اند ) عرفانی ، 1۳۸۸ : 17۳ ( .  به نظر ايشان يکی از ظهرنويسی های ممنوع ظهرنويسی 
مشروط است كه نه فقط به موجب قانون ايران بلکه در ساير كشورها از جمله فرانسه و آلمان 
باطل و مبطل ظهرنويسی است. منع ظهرنويسی مشروط در قانون تجارت ايران ، برای آن است 
كه ظهرنويسی موجب ضمان است و به حکم ماده 6۹۹ قانون مدنی بايد منجز بوده و معلق نباشد. 
ماده6۹۹ قانون مدنی مقرر می دارد: »تعليق در ضمان مثل اين كه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من 
ضامنم ، باطل است، ولی الزام به تأديه ممکن است معلق باشد«. برخی ظهرنويسی مشروط را صحيح 

دانسته اند )صقری، 1۳۸0 : 1۳6 – 1۳7، اسکينی، 1۳۹0 : ۹6-۹۵ (. 
به نظر می رسد با توجه به عدم منع قانون گذار در مورد ظهرنويسی مشروط، اعتقاد به بطالن آن 
در حقوق ايران درست نيست، بلکه آنچه با اصول حقوقی سازگار است قول به صحت و اعتبار  

آنهاست. 
در مورد ظهرنويسی مشروط نکته قابل توجه اين است كه ظهرنويس مزبور در حدود شرطی 
كه نوشته مسئول خواهد بود و دارندگانی كه سند تجاری را با وجود شرط مزبور دريافت می كنند، 
فقط در حدود شرط حق مراجعه به ظهرنويس موصوف را خواهند داشت . چنان كه اين مطلب از 
وحدت مالک ماده 2۳۳ ق.ت در مورد قبولی مشروط برات به وسيله برات گير قابل استفاده است. 

۳- آثار مشروط شدن پرداخت در کنوانسیونها و حقوق ایران
همان طور كه بيان شد يکی از ويژگی ها و اوصاف اسناد تجاری، وصف تنجيزی اين اسناد است. 
ماده 1۸۹ قانون مدنی عقد منجز را عقدی معرفی می كند كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر 
ديگری نباشد وااّل معلق است. تعهدات مدنی ممکن است معلق باشد، اما تعليق در تعهدات اسناد 
تجاری با فلسفه وجودی اسناد تجاری كه بايد جايگزين وجه نقد در معامالت شود مغاير است. هر 
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چند تعهدات ناشی از اسناد تجاری را نمی توان از تعهدات ناشی از روابط مدنی جدا كرد و تعهدات 
مدنی ممکن است به صورت منجز و يا معلق باشد. )عسگری، اصول حاكم بر اسناد تجاری : 1(.

حال می خواهيم بررسی كنيم كه نوشتن قيد و شرط در متن برات ، سفته و چک چه اثر حقوقی 
دارد؟ آثار را در 2 فرض بطالن و صحت بررسی می كنيم . 

المللی )كنوانسيون 1۹۳0 و 1۹۳1 ژنو و كنوانسيون آنسيترال( عبارت »دستور  بين  در اسناد 
به  آنسيترال  كنوانسيون  ماده ۳  اول  پاراگراف  است.  آمده  پول در سررسيد  معينی  مبلغ  پرداخت 
ضرورت داللت سند به دستور بدون قيد و شرط پرداخت در برات و در پاراگراف دوم به ضرورت 

داللت سند بر تعهد پرداخت بدون قيد وشرط در سفته تصريح دارد. 
كنوانسيون ژنو 1۹۳0 در بند 2 ماده 1 در مورد برات و در بند 2 ماده 7۵ در مورد سفته و كنوانسيون 
ژنو 1۹۳1 در بند 2 ماده 1 در مورد چک به نحوی گوياتر نسبت به كنوانسيون آنسيترال، به اين موضوع 

پرداخته اند. 
اين دستور پرداخت كه در اين مواد آمده است بايد منجز باشد . نمی توان پرداخت مبلغ مندرج در 
سند تجاری را بر چيزی معلق كرد. اين امر از وصف تنجيزی عمليات براتی ناشی می شود. بدين ترتيب 
هر گاه سند تجاری متضمن قيدی برای پرداخت باشد يا اين كه پرداخت مبلغ مندرج در آن بر حدوث 
امری معلق شده باشد اين سند تجاری محسوب نمی شود بلکه سند عادی در قلمرو حقوق مدنی است. 
در حقوق ايران در صورت مشروط كردن پرداخت سند تجاری )اعم از برات ، سفته و چک( 
دليلی برای بطالن وجود ندارد. اگر شرطی برای پرداخت در سند ذكر شود بانک نبايد به آن شرط 
اعتنا كند و اگر پول در حساب بانکی صادركننده موجود باشد به ميزان وجه مندرج در سند، پول به 

دارنده بايد پرداخت شود. 
با توجه به ماده ۳ قانون صدور چک كه در آن گفته شده: »هر گاه در متن چک شرطی برای 
پرداخت ذكر شده باشد، بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد. »می توان گفت: در حقوق ايران 

نوشتن قيد و شرط می تواند صحيح باشد. 
پس در هنگام صدور چک حتما بايد دقت شود و به آنچه در قانون اشاره شده است عمل نماييم 
نه آنچه خودمان فکر می كنيم . زيرا شايد از نظر كسی كه در متن چک شرطی را برای پرداخت 
قيد می نمايد مبلغ چک تا زمان تحقق شرط انجام يا پايان يافتن عملی كه مود شرط است غير قابل 
پرداخت بوده و بانک وجه چک را به دارنده چک پرداخت ننمايد . ولی قانون چيز ديگری مقرر 
نموده است و در اين مورد بانک مکلف است طبق قانون به شرط مندرج در چک بی اعتنا باشد و 
وجه چک را در تاريخ مقرر پرداخت نمايد و چنان چه در حساب شخص، موجودی برای پرداخت 

مبلغ چک نباشد بحث مراجعه به دادگاه و مشکالت آن مطرح می شود. 
نتيجه اين كه در صورتی كه كسی مثال چک مشروط صادر نمايد دارنده چک می تواند در تاريخ 
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چک به بانک مراجعه نمايد و بانک توجهی به شرط مندرج در چک نمی كند و چنان چه در حساب 
صادركننده ، پول در بانک موجود باشد در مقابل چک ، پول را به دارنده آن پرداخت می كند و 
اگر پولی در حساب نداشته باشد يا از وجه چک كمتر باشد گواهی عدم پرداخت يا كسر موجودی 
صادر می كند . البته دارنده نمی تواند عليه صادركننده اقدام كيفری نمايد و درخواست محکوميت 
صادركننده را بکند . چون چک مشروط از حمايت كيفری برخوردار نيست . ولی می تواند با مراجعه 
به دادگاه و تقديم دادخواست وجه چک را مطالبه نمايد . پس در حقوق ما به اين صورت است 
كه اگر سندی به صورت مشروط صادر شود موجب تغيير ماهيت آن سند نمی شود و سند هم چنان 

تجاری محسوب می شود.

۳-1- آثار مشروط کردن پرداخت در رابطه صادرکننده و گیرنده 
مشروط كردن بين طرفين يک شرط الزم الوفا است. در واقع باطل دانستن شرط برخالف اراده 
طرفين معامله و اصل صحت و وفای به شرط است. علت اين امر آن است كه اصل غير قابل استناد 
بودن ايرادات نسبت به دارنده مستقيم اعمال نمی گردد .پس اگر پرداخت مشروط شده باشد دو حالت 
پيش می آيد . اگر شرط اجرا شده باشد، دارنده استحقاق دريافت وجه سند را خواهد داشت ولی اگر 
اجرا نشده باشد، دارنده استحقاق دريافت آن را نخواهد داشت . در مورد چک اين احتمال وجود 
دارد كه دارنده، علی رغم عدم اجرای شرط، وجه چک را از بانک دريافت كند. سوال اين است آيا 

صادركننده می تواند پول پرداختی را از او مطالبه كند؟ 
در صورت دريافت وجه سند در صورت عدم تحقق شرط بحث دارا شدن غيرعادالنه يا استيفاء 
بالجهت به ميان می آيد كه بر مبنای اين قاعده می توان دريافت كننده را ملزم به پرداخت وجه دريافتی 
به صادركننده كرد .هم چنين به  موجب  مادۀ ۳1۹ ق.ت: »اگر وجه  برات  يافته طلب  يا چک  را نتوان  به 
 واسطۀ حصول  مرور زمان  پنج  ساله  مطالبه  كرد، دارندۀ برات  يا فته طلب  يا چک  می تواند تا حصول 
 مرور زمان  اموال  منقوله  وجه  آنرا از كسی  كه  به  ضرر او استفاده  بالجهت  كرده است  مطالبه  نمايد.« 
پس، معلوم  می شود كه »استفادۀ بالجهت« به  ضرر ديگری، منبعی  است  برای  تعهد  كه  دين  ناشی  از 
آن  تا 10 سال  قابل  مطالبه  است  و از دين  ناشی  از عمل  حقوقی  صدور  يا قبول  برات  متمايز می شود.

حال بر مبنای اين قاعده می توان دريافت كننده را ملزم به پرداخت وجه دريافتی به صادركننده كرد . 

۳-2- آثار مشروط کردن پرداخت در رابطه صادرکننده با اشخاص ثالث 
در اين زمينه نيز بايد بين دو حالت تفکيک كرد. اگر شرط اجرا شده باشد ، دارنده ثالث استحقاق 
دريافت وجه آن را خواهد داشت ولی اگر انجام نشده باشد، در اين صورت آيا ثالث می تواند وجه 

سند را دريافت كند؟
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در اينجا بايد بين زمانی كه ثالث آگاه از شرط است و زمانی كه آگاه از شرط نيست تفکيک قائل 
شويم .در اينجا از اصل غير قابل استناد بودن ايرادات كمک می گيريم .

قاعده »غير قابل استناد بودن ايرادات«، قاعده ای است خالف قواعد عمومی حاكم بر قراردادهای 
مدنی، با اين مضمون كه متعّهد سند )مديون( نمی تواند در برابر دارنده آن دفاعی كند كه به روابط او 
و َظهرنويسان پيشين با صادركننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر اّدعا شود كه برات مورد مطالبه به اكراه 
از متعّهد اصلی گرفته شده است يا وجه آن به سببی به يکی از ظهرنويسان پرداخت شده است، اين 
اّدعا در برابر دارنده كنونِی سند پذيرفته نيست و حقوق كسی را كه از راه مشروع و با حسن نيّت بر 

آن دست يافته است، ضايع نمی كند.
حکمت اصلی اين قاعده، ايجاد اعتماد نسبت به اعتبار اين اسناد است؛ زيرا اگر بنا باشد كه متعّهِد 
سند بتواند به تمام ايرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پيشين در برابر دارنده كنونی استناد كند 
ديگر هيچ اطمينانی به وصول دين باقی نمی ماند و بازرگانان می كوشند تا از پذيرفتن اين گونه اسنادِ 
متزلزل خودداری كنند و جامعه از مزايای گردش اين اسناد محروم می ماند )كاتوزيان، 1۳۹1 : 107(. بر 
اصل مزبور هم چون بسياری ديگر از اصول حاكم بر اسناد تجاری استثناياتی وارد است از جمله: ايراد 
شکلی، جعل امضا، ايراد تزوير در سند پس از امضا، ايراد امضای سند توسط نماينده فاقد اختيار، ايراد 

عدم اهليت و سوءنيت دارنده سند تجاری.
چه بسا دارنده بالفصل سند تجاری برای محروم كردن صادركننده از طرح ايرادات، به طور 
صوری يا با تبانی سند را به ديگری واگذار كند. اصل عدم استماع ايرادات فقط برای حمايت از 
دارنده با حسن نيت است. در حالی كه حمايت از دارنده با سوءنيت برخالف عدل و انصاف قضايی 

و موازين حقوقی است.
در پايان می توان گفت : اصل غير قابل استناد بودن ايرادات فقط در خصوص شخص ثالثی كه از 
شرط آگاه نمی باشد جاری است و در خصوص شخص ثالث آگاه به شرط جاری نيست. در نتيجه 
صادركننده می تواند به شخص ثالث آگاه به شرطی كه من غير حق دريافت كرده باشد مراجعه كند. 
هم چنين بايد بين شرطی كه روی سند نوشته شده و شرطی كه خارج آن نوشته شده تفکيک قايل 
شويم. بدين ترتيب كه اگر شرط مورد نظر در خود سند تجاری منعکس و قيد شده باشد در اين 
صورت منتفع از شرط می تواند در مقابل همه اشخاص به آن استناد نمايد. زيرا چنان كه معلوم شد 
اصل عدم توجه ايرادات ، قاعده عام و مطلقی نمی باشد بلکه در مواردی، كه از آن موارد به عنوان 
استثنائات اصل عدم توجه ايرادات ياد می شود، قابليت اعمال ندارد كه يکی از اين موارد، عبارت 
از موردی است كه دارنده سند تجاری با سوءنيت سند تجاری را تحصيل نموده يا دارای حسن 
نيت نباشد. در خصوص اين مورد كه مشروط له با مشروط كردن سند تجاری مسئوليت خود را در 
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پرداخت ساقط يا محدود نموده است، ظاهر اين است كه دارنده با علم به اين شرط آن را دريافت 
كرده است و در نتيجه چنين شخصی از ديدگاه حقوقی قابل حمايت نبوده و چنان چه در اين راه 

متضرر گردد ضرر او قابل جبران نمی باشد چه اين كه ضرر او مبتنی بر اقدام خود تلقی می شود. 
اما در موردی كه شرط نه در خود سند تجاری بلکه در سند جداگانه ای كه مرتبط با سند تجاری 
بوده است درج گرديده باشد در اين صورت ترديدی نخواهد بود كه منتفع از چنين شرطی در مقابل 
اشخاصی سند تجاری را به طور مستقيم از او دريافت نکرده اند به شرط مزبور استناد كند و او فقط 
در مقابل دارنده مستقيم و بالفصل حق استناد به اين شروط را خواهد داشت. زيرا دارنده غيرمستقيم 
سند تجاری را با اعتماد به ظاهر آن كه فاقد هرگونه شرطی است دريافت نموده و اين ظاهر متضمن 
مسئوليت تضامنی تمامی مسئولين سند در قبال دارنده مزبور می باشد . به همين دليل اگر مشروط له 
بتواند در مقابل اين اشخاص به شروط مزبور استناد نمايد اين امر اوالً موجبات تضييع حقوق چنين 
دارندگانی را فراهم خواهد كرد ثانيا با اصول حاكم بر اسناد تجاری كه از جمله آنها اصل عدم توجه 
ايرادات و يا غير قابل استناد بودن روابط شخصی در مقابل ديگران است مغاير خواهد بود )سکوتی 

نسيمی، 1۳۹۳ : 266(.
بنابراين شروطی كه در سند قيد نشده باشد در مقابل دارنده با حسن نيت و بدون اطالع قابل 
استناد نيست، اما در خصوص شرطی كه در متن سند قيد و به آن تصريح می شود و دارنده با علم 
و اطالع آن را دريافت می كند چنين دارنده ای با حسن نيت به معنی بی اطالع از روابط حقوقی 
صادركننده با يد قبلی تلقی نمی شود. بنابراين شرطی كه در متن سند تجاری قيد می شود در مقابل 

دارنده سند تجاری قابل استناد  است و مغايرتی با حقوق دارنده با حسن نيت ندارد.

نتیجه گیری 
در قلمرو حقوق مدنی، اعمال حقوقی تابع شرايط خاصی بوده و عقود حسب مورد طبق ماده 
1۸۴ قانون مدنی ممکن است مشروط يا معلق باشند. )گرچه در خصوص صحت عقد معلق اختالف 
نظر هست ليکن به اعتقاد برخی، تعليق در انشاء صرفا موجب بطالن عقد بوده و تعليق در منشا 
بالاشکال می باشد و به همين اعتبار هم عقد معلق جزء يکی از اقسام عقود صحيح مندرج در ماده 
1۸۴ قانون مدنی آمده است( برعکس در قلمرو حقوق تجارت شرط و قيد با طبيعت اسناد تجاری 
سازگاری ندارد و با روح اين رشته حقوقی به ويژه با قاعده عمومی تسريع و تسهيل گردش اسناد 
تجاری منافی است. طبيعت سند تجاری اقتضا می كند متضمن هيچ گونه شرطی نباشد چرا كه هر قيد 
و شرط مانع از ايفای نقش صحيح و اصولی سند تجاری خواهد بود. از طرفی ديديم كه وقتی سند 
تجاری امضاء شد و به گردش درآمد ذاتا و فارغ از منشأ ايجاد خود، موضوعيت پيدا می كند. بنابراين 
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نبايد به شروط احتمالی مندرج در سند و ادعاهای جنبی آن ) عدم تحقق شرط ( بتوان اعتبار داد.
در اين مقاله در مقام پاسخگويی به دو سؤال اساسی بوديم. اول اين كه آيا مشروط شدن پرداخت 
سند تجاری در حقوق ايران و اسناد بين المللی سند را از حالت تجاری بودن خارج می كند؟ كه در 
پاسخ بايد گفت: در اسناد بين المللی چون منجز بودن از شرايط شکلی صدور سند تجاری می باشد 
و اگر سندی فاقد شرط مذكور باشد ديگر سند تجاری محسوب نمی شود بلکه سند عادی در قلمرو 
حقوق مدنی می باشد . ولی در حقوق ايران هيچ گونه تصريحی بر وصف منجز بودن وجود ندارد 
فقط در قسمت آخر ماده ۳ قانون صدور چک آمده: »هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت 
ذكر شده باشد بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد«. بنابراين در اينجا به طور ضمنی بر وصف 
تنجيزی تأكيد شده است كه صدور چک به صورت مشروط صحيح است و وظيفه بانک اين است 
كه به شرط بی اعتنا باشد و در صورت وجود موجودی وجه چک را پرداخت كند. بنابراين در اينجا 
به طور ضمنی بر وصف تنجيزی تأكيد شده است. به طور كلی می توان گفت : چون در حقوق ايران 
منجز بودن از شرايط شکلی صدور سند تجاری محسوب نمی شود سند تجاری به صورت مشروط 

صحيح است و دليلی برای بطالن آن وجود ندارد. 
دومين مورد كه در مقام پاسخگويی به آن بوديم اين بود كه در صورت مشروط شدن سند آيا 
طبق حقوق ايران و اسناد بين المللی شرط مقرر در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است يا خير؟ در 
اين زمينه بايد بين دو حالت تفکيک كرد: اگر شرط اجرا شده باشد ، دارنده ثالث استحقاق دريافت 
وجه آن را خواهد داشت ولی اگر انجام نشده باشد ، در اين صورت  بايد بين زمانی كه ثالث آگاه از 
شرط است و زمانی كه آگاه از شرط نيست تفکيک قائل شويم .در اينجا از اصل غيرقابل استناد بودن 

ايرادات كمک می گيريم.
اگر  ولی می توان گفت  ندارد  اين خصوص وجود  در  ماده صريحی  ايران  تجارت  قانون  در 
اشخاص ثالث مطلع باشند در مقابل آنها قابل استناد است. در اسناد بين المللی امضاكنندگان سند كه 
عليه آنها طرح دعوا شده است نمی توانند در مقابل دارنده به روابط خصوصی خود با صادركننده يا 

با دارندگان قبلی استناد كنند مگر در موارد خاص.
اصل غير قابل استناد بودن ايرادات فقط در خصوص شخص ثالثی كه از شرط آگاه نمی باشد 
جاری است و در خصوص شخص ثالث آگاه به شرط جاری نيست. در نتيجه صادركننده می تواند 
به شخص ثالث آگاه به شرطی كه من غير حق دريافت كرده باشد مراجعه كند. هم چنين می توان 
بين شرطی كه روی سند نوشته شده و شرطی كه خارج آن نوشته شده تفکيک قائل شويم. بنابراين 
شروطی كه در سند قيد نشده باشد در مقابل دارنده با حسن نيت و بدون اطالع قابل استناد نيست، 
اما در خصوص شرطی كه در متن سند قيد و به آن تصريح می شود و دارنده با علم و اطالع آن را 
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دريافت می كند چنين دارنده ای با حسن نيت به معنی بی اطالع از روابط حقوقی صادركننده با يد قبلی 
تلقی نمی شود. بنابراين شرطی كه در متن سند تجاری قيد می شود در مقابل دارنده سند تجاری قابل 

استناد است و مغايرتی با حقوق دارنده با حسن نيت ندارد.  
اسناد تجاری امروزه از جايگاه ويژه ای در جوامع تجاری برخوردارند و بايد همين موقعيت را 
ميان تجار ايرانی نيز داشته باشند. نيل به اين مقصود مستلزم شناسايی حقوقی دقيق موضوع است . 
پيشنهاد می شود قانون تجارت ايران همسو با مقررات كنوانسيونهای بين المللی شود مبنی بر اين كه 
منجز بودن از شرايط شکلی صدور سند تجاری به حساب آيد تا از اختالف نظرها ميان نويسندگان 
حقوق تجارت جلوگيری شود . ناگفته پيداست كه قانون تجارت ايران نيز متناسب با جايگاه واقعی 
اسناد تجاری نبوده و نيازمند اصالح و بازنگری می باشد كه در اين خصوص استفاده از مقررات 

كنوانسيونهای ژنو و آنسيترال ضروری خواهد بود.

منابع و مآخذ  
1- اسکينی، ربيعا، حقوق تجارت، چاپ پانزدهم، انتشارات سمت، تهران، 1۳۹0  

2- بهرامی، بهرام، اوصاف اسناد تجاری، چاپ دوم، انتشارات نگاه بينه، تهران، 1۳۹۳
۳- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد ۳، چاپ هجدهم، موسسه انتشارات دادگستر، تهران، 1۳۸۹ 

۴- سکوتی نسيمی، رضا، شرط عدم مسئوليت يا محدودكننده مسئوليت از كتاب تأمالتی در حقوق تطبيقی به قلم گروهی از 
مولفان، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، 1۳۸6 

۵- سکوتی نسيمی، رضا، حقوق اسناد تجاری، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، 1۳۹۳
6- صقری، محمد، حقوق بازرگانی اسناد، چاپ اول، شركت سهامی انتشار، تهران، 1۳۸0

7- عرفانی، محمود، حقوق تجارت، چاپ اول، انتشارات جنگل، تهران، 1۳۸۸  
۸- عسگری، يداله، اصول حاكم بر اسناد تجاری، وبالگ حقوقی، تابستان 1۳۸۴

۹- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنی نظريه عمومی تعهدات، چاپ ششم، نشر ميزان، تهران، 1۳۹1
10- كاويانی، كوروش، حقوق تجارت ۳، چاپ هفتم، نشر دادگستر، تهران، 1۳۹۴

11- مسعودی، بابک، اصول حاكم بر اسناد تجاری، مجله كانون وكالی دادگستری مركز دوره جديد، شماره 2، 1۳7۹ 
12- كنوانسيونهای ژنو، 7 ژوئن 1۹۳0، در مورد سفته و برات، به نقل از مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی، شماره 12، بهار 

و تابستان 1۳6۹ 
1۳- كنوانسينهای ژنو، 1۹ مارس 1۹۳1، در مورد چک به نقل از مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی، شماره 1۳، پاييز و زمستان 

 1۳6۹
1۴- كنوانسيون آنسيترال، ۹ دسامبر 1۹۸۸، در خصوص برات و سفته بين المللی به نقل از حقوق تجارت تطبيقی دكتر محمود 

عرفانی، جلد 6، انتشارات جنگل، تهران، 1۳۸۸



تأملي بر مفهوم و جايگاه دليل در مقررات آيين دادرسي كار

كارشناس ارشد حقوق خصوصي و كارآموز وكالت )كانون گيالن(محمد علي نژادي گورابجواري

مقدمه
در  بايد  ادعا  معناي  به  دعوي 
مراجع قضائي به اثبات برسد، در غير 
اين صورت منشاء اثر نخواهد بود و 
به  وسايلي  به  توسل  با  دعوا  اثبات 
عمل مي آيد كه ادله يا دليل خوانده 
مي شود كه در ايجاد يک نظام حقوقي 
همان  يا  دعوا  اثبات  ادله  منسجم، 
داليل اثبات دعوي از اهميت شاياني 
تمامي  كه  چرا  است،  برخوردار 
رشته هاي علم حقوق به بحث ثبوت 
ادله  كه  حالي  در  مي پردازند،  حق 
اثبات دعوي ناظر به اثبات آن است. 
است  دادرسي تشريفاتي  آيين 
كه مشخص مي كند افرادي كه مدعي 
اختالفي  يا  حقي براي خود هستند 
دارند  يکديگر  با  مدني  امور  در 
به  را  حقوق  اين  مي توانند  چگونه 
ديگر  بياني  آورند.به  در  اجرا  موقع 
قواعدي  مجموعه  دادرسي،  آيين 
از  اعم  دعوا  اصحاب  كه  است 
خواهان و خوانده، قضات محاكم و 
اشخاص وابسته به آنها در امر قضا، 
در جريان دادرسي از آغاز تا فرجام 
رسيدگي دادگاه و صدور حکم بايد 

مقررات  اين  وجود  كنند.  رعايت 
افراد  كه  است  واقعيت  اين  بيان گر 
و  احقاق حق خود  براي  نمي توانند 
اجراي عدالت به طور شخصي و به 
ميل خود اقدام كنند. در واقع منظور 
قوانين  كه  اينست  دادرسي  آيين  از 
مشخص  را  حق  وجود  ماهوي 
به شکل  دادرسي  آيين  اما  مي كنند، 
حق  اين  اجراي  و  اثبات  روش  و 
مي پردازد. از مجموعه قوانين ماهوي 
نگاه  در  كمتر  كه  در كشور  موجود 
گرفته  قرار  توجه  مورد  حقوق دانان 
است، قانون كار و مباحث مربوط و 
قانون و  اين  به آن است كه  مرتبط 
مباحث پيرامون آن به جهت آن كه از 
جمله قوانين ماهوي در زمينه كارگر 
محسوب  آمره  حتي  و  كارفرما  و 
مي گردد، كمتر از سوي حقوق دانان 
است،  گرفته شده  قرار  توجه  مورد 
ليکن كل مباحث مربوط به قانون كار 
ارتباطي به اين مجال نداشته و بلکه 
آنچه كه در پژوهش حاضر هدف و 
مقصد محقق مي باشد، بررسي مفهوم 
اثبات  ادله  همان  يا  دليل  جايگاه  و 
دعوي در قانون نوين و جديد »آيين 

دادرسي كار« مصوب 1۳۹1/11/07 
و  وجود  جهت  به  كه  مي باشد.چرا 
اهميت و نقش قانون كار در جامعه 
و مبتالبه بودن موضوع در ميان آحاد 
و افراد جامعه به جهت تاثير كار در 
زندگي افراد و مراجعات مکرر افراد 
با  مرتبط  نهادهاي  و  كار  ادارات  به 
آنها از جمله هيات حل اختالف و 
تشخيص رسيدگي كننده به اخالفات 
في مابين كارگر و كارفرما، آشنايي با 
مرتبط  تشريفات  و  رسيدگي  نحوه 
از  نهادها  اين  سوي  از  رسيدگي  با 
اهميت و جايگاه خاصي برخوردار 
است كه در اين ميان نقش و مفهوم 
دليل و يا همان ادله اثبات دعوي در 
راستاي رسيدگي به اين دعاوي نيز 
حائز اهميت و توجه مي باشد كه در 
تحقيق حاضر سعي بر آن شده تا به 
ادله  اين  كوتاه،  و  مختصر  صورت 
موجود  قوانين  به  توجه  با  داليل  و 
در نظام حقوقي كشور و با تکيه بر 
قانون آيين دادرسي كار مورد بررسي 

و توجه قرار گيرد.

مفهوم لغوي دلیل
مفهوم دليل در فرهنگ هاي لغت به معناي: »راهنما، رهبر، رهنمون، راه، طريق،جهت، آن چه كه براي 

اثبات امري به كار برند« )معين، فرهنگ فارسي، ج1: 62۹، دهخدا، لغت نامه، ج12: ۵۵۴(، آمده است.
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مفهوم حقوقي دلیل
به موجب قانون »هركس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي  عليه هرگاه در مقام 
دفاع مدعي امري شودكه محتاج به دليل باشداثبات امربرعهده او است«)ماۀ 12۵7 قانون مدني( .به همين 
جهت ازمنظر قانون گذار دليل عبارت است: »از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از 
دعوا به آن استناد مي نمايند«)مادۀ 1۹۴ قانون آيين دادرسي مدني(. در ديدگاه حقوق دانان نيز معنا و مفهوم 
دليل چيزي جداي از تعريف قانون گذار نبوده و آنان در كتب خود دليل را عبارت از: »هر معلوم كه 
راهنماي انديشه به مجهولي باشد« را دليل دانسته )جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي، ج ۳، ش 71۹1، 
ص 1۹۴۸( و در جاي ديگر دليل را »... هر وسيله اي، به مفهوم اعم كه در قانون پيش بيني شده است«، 
مي دانند)شمس، آيين دادرسي مدني)پيشرفته(، ج 2، ص ۳۵۳(. و استاد گرانقدر ديگري دليل را »عبارت 
از نشانه هاي وجود واقعيتي كه مورد اختالف است«، مي دانند )كاتوزيان، ادله اثبات دعوا، ج1، ص20(.
در قانون آيين دادرسي كار نيز مفهوم دليل از منظر قانون گذار مغفول نمانده و در تعريف دليل آمده 
است: »دليل عبارت است از امري كه خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل 

مي جويد«)مادۀ ۸1 قانون ياد شده(. 

انواع دلیل
تعداد ادله اثبات دعوا در قانون مدني و در مادۀ 12۵۸ آن قانون پنج مورد ذكر شده است كه به 
ترتيب عبارتند از: »1ـ اقرار 2ـ اسنادكتبي. ۳ـ شهادت. ۴ـ امارات. ۵ـ قسم«. اما در قانون آيين دادرسي 
مدني مادۀ خاصي جهت برشمردن ادله اثبات دعوي از سوي قانون گذار پيش بيني نشده است، ليکن 
شمار داليل اثبات دعوي در قانون ياد شده عبارتند از: 1ـ اقرار)مواد 202 الي 20۵(. 2ـ سند)مواد 
206 الي 22۸(. ۳ـ گواهي)مواد 22۹ الي 2۴7(. ۴ـ تحقيق و معاينه محلي)مواد 2۴۸ الي 2۵6(.۵ـ 
كارشناسي)مواد 2۵7 الي 26۹(. 6ـ سوگند)مواد 270 الي 2۸۹(، ليکن در واكنشي عجيب و متفاوت 
قانون گذار در مادۀ ۸2 قانون آيين دادرسي كار دليل و ادله اثبات دعواي در مراجع حل اختالف 
كار رابه ترتيب شامل: »اقرار، اسناد و امارات« دانسته ودرباره گواهي گواهان نيز در مادۀ ياد شده 
آورده است كه: »... مي تواند با رعايت شرايط اماره محسوب شود«.نتيجتاً آن كه از ميان داليل اثبات 
دعوي متداول و مرسوم كه اشخاص از آنها و براي اثبات مدعاي خود در محاكم دادگستري ياري و 
تمسک مي جويند و به آنها اشاره شده است، در رسيدگي مراجع مرتبط به حل اختالفات كارگري و 
كارفرمايي بر اساس قانون آيين دادرسي كار داليل اثبات دعوي عبارتند از: اقرا، سند و اماره كه در 
اين ميان، گواهي گواهان يا همان شهادت در صورت وجود شرايطي مي تواند از امارات كه خود يکي 
از اعداد داليل اثبات دعوي در اين قانون مي باشد، محسوب گردد. كه ذياًل جهت تبيين بيشتر موضوع 

به برررسي هريک به صورت جداگانه پرداخته خواهد شد؛ 
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اقرار
اهميت اقرار به اين دليل است كه در فرآيند دادرسي نقش مؤثري دارد. به اعتقاد حقوق دانان، 
مؤثرترين و مفيدترين دليل اثباتي اقرار است. چنان كه از آن به »اُم الداليل« يا »ملکه ي داليل« تعبير مي شود.

مفهوم اقرار
اقرار در لغت به معناي »اعتراف كردن و اثبات چيزي«آمده است )فراهيدي، كتاب العين، ج  ۵، ص 
22؛ ازهری، تهذيب اللغۀ، ج  ۸، ص 227(، در فقه نيز اقرار عبارت است از: »خبر دادن از حّقی ثابت بر 
ضرر خود يا نفی حّقی از ذّمه ديگری برای خود« )نجفي، جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج ۳۵، 
ص 2؛ موسوي خويي، منهاج الصالحين، ج  2، ص 1۹6(. در مادۀ 12۵۹ قانون مدني در تعريف اقرار آمده 
است: »اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود«. در قانون آيين دادرسي كار از 
اقرار تعريفي به ميان نيامده است، به همين جهت بايد به اصول كلي و قوانين مرتبط با موضوع جهت 

بررسي شرايط آن مراجعه نمود.

شرایط اقرار
با توجه به قوانين و نظرات دكترين حقوقي، شرايط اقرار را مي توان موارد ذيل بر شمرد؛

ز بودن اقرار الفـ  منَجّ
از جمله شرايط اقرار، اين است كه اقرار قاطع و منجز باشد. اقرار منّجز، اقراري است كه معّلق 
بر شرط يا صفتي نباشد.اقرار در صورتي مي تواند دليِل بر صحِت ادعاي طرف قرار گيرد كه بيانگر 
وجود حقي براي غير، به زياِن خود باشد و آن فقط در صورتي است كه گوينده به طور منّجز آن را 

بيان نمايد و چنان چه معّلق باشد، وجود حق را در حال اقرار اثبات نمي كند.
بـ  معلق نبودن اقرار

اقرار مالک حکم دادگاه واقع مي شود و حکم دادگاه بايد منّجز باشد و نمي تواند معّلق بر امر ديگري 
قرار گيرد. به همين جهت است كه در مادۀ 126۸ قانون مدني آمده است: »اقرار معّلق مؤثر نيست«.

شرایط ُمقِّر
چنان كه گذشت مقّر يا اقرار كننده كسي است كه به ضرر خود و به نفع ديگري خبر مي دهد. 
مطابق مادۀ 1262 قانون مدني: »اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد؛ بنابراين اقرار صغير 
و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مکره، مؤثر نيست.«. بنابراين باتوجه به مادۀ ياد شده اقرار 
مقّر بايد بالغ باشد. بنابراين اقرار صغير اگرچه مميز باشد، معتبر  در صورتي معتبر است كه اوالً 
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نخواهد بود مگر در اموري كه صغير مميز مستقاًل مي تواند آن را انجام دهد، مانند قبول صلح يا 
هبۀ بالعوض)مادۀ 1212 قانون مدني(. نپذيرفتن اقرار صغير مميز، از نظر عدم اهليت او در تصرف در 
اموال و حقوق مالي اش مي باشد و در موارد باال، قانون، خود، اجازۀ تصرف به او داده است. ثانياً مّقر 
بايد عاقل باشد. بنابراين چنان چه كسي مجنون باشد و توجه به آثار و نتايج گفتار خود نداشته باشد، 
اقرارش پذيرفته نيست. همچنين كسي كه به  واسطه سفه ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالي 
خود مي باشد، اقرار او نسبت به آن ها معتبر نخواهد بود. زيرا مطابق مادۀ 126۳ قانون مدني؛ »اقرار 
سفيه در امور مالي مؤثر نيست.« ولي در اموري كه راجع به اموال و حقوق مالي او نمي باشد و از انجام 
آن ممنوع نيست مانند طالق اگرچه خلع و مبارات باشد و يا امور راجع به كار يا پيشه مطابق مادۀ 
۸۵ قانون امور حسبي كه ولي و قيم به او اجازه داده است، اقرار سفيه معتبر مي باشد و همچنين است 
نسبت به قبول هبه و صلح بالعوض. زيرا كسي كه امري را بتواند انجام دهد، اقرارش نسبت به آن 
پذيرفته مي شود.ثالثاً مقّر بايد قاصد باشد. ارزش اقرار به اعتبار جنبۀ كشفي است كه از وجود حق، در 
واقع، به زيان مقّر براي غير مي نمايد. و آن به وسيلۀ ارادۀ اخباري موجود مي شود كه عبارت از قصد 
اخبار از وجود حق در واقع است. َوااِّل الفاظ يا اشارات كسي بدون آن كه قصد اخبار از وجود حق در 
واقع بنمايد، نمي تواند ارزش حقوقي داشته باشد. بنابراين اقرار شخص خواب، بيهوش يا مست كه 
داراي قصد نيستند، نمي تواند دليل بر اثبات مدعاي طرف قرار گيرد.رابعاً مقّر بايد مختار باشد. اقراري 
كه مي تواند داراي ارزش قانوني باشد، اقراري است كه مقّر در حال اختيار يعني اعتدال در سنجش 
نفع و ضرر خود واقع سازد. واال هرگاه مقّر مختار نباشد و به وسيله اعمال اكراه آميز مجبور به اقرار 

شده باشد، خواه اكراه مادي باشد يا معنوي، اقرار او داراي اعتبار قانوني نخواهد بود. 

شرایط مقرله
اوالً مقرله موجود باشد، چنان كه در ذيل مادۀ 1266 قانون مدني تصريح شده است: »...بر حسب 
قانون بايد بتواند داراي آنچه به نفع او اقرار شده است، بشود«. بنابراين، معلوم مي گردد كه او بايد در 
زمان اقرار موجود باشد. لذا، هرگاه مقرله كسي باشد كه هنوز نطفه  او منعقد نشده است، اقرار درباره 
او معتبر شناخته نمي شود.با وجود اين مادۀ 1267 قانون مدني اقرار به سود متوفي را مؤثّر مي داند و 
اثر آن را به سود وارثان تحليل مي كند. ثانياً مقرله اهليت داشته باشد و منظور از اهليتي كه در مقرله 
شرط شده است، اهليت تملک است، نه تصرف. يعني كافي است كه صالحيت تملک حقي را كه 
به سود او خبر داده شده است، داشته باشد؛ هرچند كه نتواند در آنچه دارد تصرف نمايد. ثالثاً مقرله 

معلوم باشد و علم اجمالي به مقرله براي نفوذ اقرار كافي است.
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شرایط ُمقِّربهِ
مقربه، عبارت از حقي است كه مقر، اخبار به وجود آن براي غير بر ضرر خود مي نمايد. اقرار 
به حق در صورتي معتبر است كه شرايط زير را دارا باشد:اوالً عقاًل يا عادتاً ممکن باشد،چنان چه 
وجود حق براي مقرله در واقع عقاًل ممکن نباشد، معلوم مي شود، اقراركننده خالف واقع گفته است. 
ثانياً بر حسب قانون صحيح باشد،هرگاه حقي را كه مقر اخبار به وجود آن نموده است، قانون معتبر 
نداند؛ يعني قوانين موضوعه آن را حق ندانند، اقرار به آن معتبر نيست. هم چنان كه در مادۀ 126۹ 
قانون مدني بدان تصريح مي كند. مثاًل اگر خوانده دعوا به وراثت فرزند خوانده موّرث خود اعتراف 
كند، اقرار در وقوع فرزند خواندگي و حضانت موثّر است؛ ولي فرزند خوانده را در زمره ي وارثان 
نمي آورد.ثالثاً قابليت تعيين را داشته باشد،يعني مورد اقرار مجهول نباشد؛ زيرا نمي توان كسي را به 
امر مجهولي محکوم كرد. مثاًل هرگاه كسي مدعي گردد كه يک صد هزار ريال از ديگري طلب كرده 
است و خوانده اقرار كند، مبلغي را كه نمي داند به او مديون ا ست، دادگاه نمي تواند خوانده را محکوم 
به خواسته مدعي كند؛ زيرا به آن اقرار نشده است.البته هرگاه مورد اقرار اجماالً مجهول باشد و بتوان 

قدر متيقني به دست آورد، اقرار نسبت به آن مقدار صحيح است.

قلمرو اقرار 
اقرار هر كس فقط بر ضرر خود او قابل استناد است و قلمرو اين قاعده تنها شامِل موردي مي شود 
كه اقرار به زيان خود باشد. مادۀ 127۸ قانون مدني در تأييد همين مطلب مي گويد: »اقرار هركس فقط 
نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست، مگر در موردي كه 
قانون آن را ملزم قرار داده باشد«. اين ماده به همان شکل و سياق و عبارات مجدداً در مادۀ ۸۴ قانون 
آيين دادرسي كار بدين شکل بيان گرديده است: »قرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و 
قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آن را ملزم قرار داده 
باشد«.بنابراين اقرار نسبت به غير سرايت نمي كند و دامن گير كسي جز اقراركننده نمي شود، برخالف 
بيّنه كه دامن گير ديگران نيز مي شود. بينه، حجتي است كه به ديگران نيز سرايت مي كند ولي اقرار 
از شخص اقراركننده پا فراتر نمي نهد)سيوطي، المنافع شرح المجامع، ص۳12(، مثاًل اگر خواندگان 
متعدد باشند و يکي از آن ها اقرار و بقيه در انکار باقي بمانند، اقرار فقط نسبت به شخص مقّر نافذ 

است، ولي چنان چه دعوي با بينه ثابت شود، همۀ خواندگان را فرا مي گيرد. 

آثار اقرار
مطابق مادۀ 127۵ قانون مدني: »هركس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود«.
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مفاد اقرار تا حدودي كه حکايت از وجود حق براي ديگري به زيان مقّر بنمايد مورد حکم دادگاه قرار 
مي گيرد و منتفع احتياج به اقامۀ دليل ديگري بر استحقاق خود ندارد. اين است كه مادۀ ۳6۵ قانون آيين 
دادرسي مدني مي گويد؛ »هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل حقانيت طرف است، خواستن دليل 
ديگر براي ثبوت آن حق الزم نيست«. زيرا اقرار، خود، كامل ترين دليل اثبات حق است و با اثبات 
امر متنازع فيه بر دادگاه، رسيدگي به ادلۀ ديگر مدعي، چنان چه ابراز شده است، زايد مي باشد. و اين 
امر در مادۀ ۸۳ قانون آيين دادرسي كار بدين شکل مورد تصريح و توجه قانون گذار قرار گرفته است: 
»در صورتي كه هريک از طرفين در خصوص ادعاي طرف مقابل اقرار نمـايد، ادعاي مـذكور با اقرار 

ثابت شده و براي اثبات آن ادعا دليل ديگري الزم نمي باشد«.

سند
سند، واژه اي است عربي از ريشه فعل ماضي َسنََد كه در فرهنگ هاي لغت به معناي: »مدرک 
مستند، حجت، معتمد، آنچه كه بدان اعتماد كنند و نوشته اي كه قابل استناد باشد« آمده است )معين 
جلد2، ص1۹2۹؛ عميد، جلد2، ص12۳۵؛ دهخدا، جلد2۹، ص6۵7(. در فرهنگ هاي حقوقي نيز سند را »هر 
نوشتۀ مکتوبي كه در مقام اثبات مطلبي و يا دفاع بتوان به آن استناد كرد« آورده اند )جعفري لنگرودي 
مبسوط در ترمينولوژي، جلد ۳، ص21۹7؛ انصاري- طاهري، دانشنامه حقوق خصوصي،جلد2، ص10۹۹(. در منظر 
قانون گذار سند عبارت است از: »هر نوشته اي كه در مقام اثبات دعوي يا دفاع قابل استناد باشد« )مادۀ 
12۸۴ قانون مدني(. تعريفي را كه قانون گذار در مادۀ 12۸۴ قانون مدني ارائه داده است، همواره مورد 
توجه حقوق دانان بوده و آنان در بررسي سند و مفهوم آن، هيچ گاه از تعريف ياد شده غافل نبوده اند 
برخي از حقوق دانان معناي اصطالحي سند را همان تعريفي مي دانند كه قانون گذار در مادۀ 12۸۴ 
قانون مدني از سند ارائه داده است )امامی، حقوق مدني، جلد6، ص۸۳؛ جعفري لنگرودي، دانشنامه حقوقي، 
جلد۴، ص۴70؛ مدني، ادله اثبات دعوي، ص۹1؛ اسکافي، فرهنگ ثبتي، ص11۹؛ رستمي، ادله اثبات دعوي در امور 
مدني، ص6۳؛ آدابي، حقوق ثبت تخصصي، ص20۳؛ حجاريان، مروري بر قانون ثبت اسناد و امالک، ص10؛ حميتي 
واقف، ادله اثبات دعوي، ص61(. عده اي ديگر نيز دست به ابتکار زده و سند را اين گونه تعريف كرده اند: 
»منظور از سند، نوشته اي است كه در خصوص موضوع مورد نظر، بتوان به آن استناد كرد« )تفکريان، 

حقوق ثبت »شناخت دفاتر اسناد رسمي«، ص2۵(.

عناصر سند
تعريفي كه قانون گذار از سند در مادۀ 12۸۴ قانون مدني ارائه داده است، براي آن كه بتوانيم 
نوشته اي را سند خطاب كنيم، آن نوشته بايد داراي شرايط و عناصري باشد. در مادۀ 12۸۴ قانون مدني 
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كتبي بودن نوشته و قابل استناد بودن، دو ركن اساسي سند برشمرده شده است و بر همين مبنا برخي 
از حقوق دانان همين دو ركن ياد شده در اين ماده را، براي سند دانستن نوشته اي كافي دانسته اند، اما 
برخي ديگر از آنان، ركن سومي را نيز عالوه بر مکتوب و قابل استناد بودن، الزم مي دانند و آن امضاء 

مهر يا اثر انگشت مي باشد، حتي اگر در متن ماده به اين مورد اشاره اي نشده باشد.

انواع سند
بنا بر تعريفي كه قانون مدني در مادۀ 12۸6 از انواع سند به دست مي دهد، اسناد به دو نوع رسمي 

و عادي تقسيم گرديده اند؛
الفـ  سند رسمي

در تعريف سند رسمي، چه از لحاظ لغوي)معين، فرهنگ لغت فارسي، ج2، ص1۹2۹؛ دهخدا، لغت 
در  مبسوط  لنگرودي،  حقوقي)جعفري  شناسي  واژه  لحاظ  از  چه  و  ص6۵7(،   :1۳2۵ ج2۹،  نامه، 
ترمينولوژي،ج1، ص۳۸۵؛ اسکافي، فرهنگ ثبتي، ص11۹(، و چه از منظر دكترين حقوقي )حياتي، 
آيين دادرسي مدني در نظم حقوق كنوني، ص۳6۸؛ بهرامي، بايسته هاي ادله اثبات، ص77؛ دياني، ادله اثبات دعوي در 
امور مدني و كيفري، ص167؛ امامی، حقوق مدنی، ص۸۵؛ رستمي، ادله اثبات دعوي در امور مدني، ص6۴؛ صاحبي، 
نقش ثبت سند در معامالت غيرمنقول، ص۳۵؛ ابهري، نقش اسناد عادي در معامالت امالک، ص21؛ شمس، آيين 
اثبات  ايران، ص1۵۹؛ گلدوزيان، ادله  دادسي مدني )دوره پيشرفته(، ج۳، ص1۳7؛ بهرامي، حقوق ثبت امالک در 
دعوي، ص۴1(، مي توان بر اين عقيده بود كه اكثريت آنان با تعريف ارائه شده از سوي قانون گذار در 
مادۀ 12۸7 قانون مدني، اتفاق نظر دارند، در ماده ياد شده در باب تعريف سند رسمي آمده است: 
»اسنادي كه در اداره ي ثبت اسناد و امالک يا در دفاتر اسناد رسمي يا در نزد مأمورين رسمي در حدود 

صالحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است«.  
ب ـ سند عادي

سند عادي در لغت تعريف نشده است، اما در فرهنگ هاي لغت، كلمه عادي به عنوان صفت 
نسب و به معناي: »منسوب به عادت آنچه كه بدان خو گرفته باشند آنچه بدان معتاد شده باشنددر 
فارسي به معناي معمولي، پيش پا افتاده و ...«، آمده است)معين، فرهنگ لغت فارسي، ج۵: ص112۳؛ دهخدا 
لغت نامه، ج۳۳: ص6؛ عميد، فرهنگ عميد، ج2: ص1۴16.(. برخالف اسناد رسمي كه در مادۀ 12۸7 قانون 
مدني قانون گذار آن را تعريف كرده است، از اسناد عادي، تعريفي ارائه نداده است، بلکه تنها در مادۀ 
12۸۹ همان قانون، آورده است: »غير از اسناد مذكور در مادۀ 12۸7، ساير اسناد، عادي است«. بنابراين 
براي شناسايي اسناد عادي بايد به نظريات دكترين حقوقي رجوع كنيم. در ترمينولوژي هاي حقوقي  
سند عادي را سندي مي دانند كه: »فاقد شرايط ذكر شده براي سند رسمي باشد«)جعفري لنگرودي   
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ترمينولوژي حقوق، ص۳۳6؛ انصاري- طاهري، دانشنامه حقوق خصوصي، ج2، ص10۹۸؛ اسکافي، فرهنگ ثبتي، 
ص11۹( استادي، سند عادي را سندي مي دانند كه »بدون دخالت مأمور رسمي، به وسيله اشخاص 
عادي تنظيم و امضاء مي شود«)كاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، ج1، ص۳17(. استاد ديگري، سند عادي 
را نوشته اي مي دانند كه: »به وسيلۀ افراد تنظيم شده بدون آن كه مأمور رسمي طبق مقررات قانوني در 
آن مداخله داشته باشد«)امامی، حقوق مدنی، ج6، ص200(. بنابراين، باتوجه به اشارات مواد 12۸7 و 
12۸۹ قانون مدني و تعاريف دكترين حقوقي از اسناد عادي مي توان بر اين عقيده بود كه هر نوشته اي 
كه در آنها شرايط مقرر براي تنظيم اسناد وجود داشته باشد، ولي در زمره اسناد رسمي قرار نگيرد را 

سند عادي بدانيم.

ارکان سند عادي
هر سندي كه يکي از شرايط صدور اسناد رسمي را نداشته باشد، همان گونه كه آمده است جزء 
اسناد عادي قرار مي گيرد. براي آن كه سندي را عادي بدانيم، بايد امضاء، مهريا اثر انگشت، داشته باشد، 
در واقع، مهمترين و اساسي ترين ركني كه در تنظيم اسناد عادي از آن ياد مي شود، امضاء، مهر يا اثر 
انگشت است، به گونه اي كه ركن اصلي، مشترک و پايۀ اعتبار همۀ اسناد عادي را امضايي دانسته اند 
كه انتساب مفاد سند به امضاء كننده و ارادۀ قاطع او را به صدور سند نشان دهد)جعفري لنگرودي، 
دانشنامه حقوقي، ج۴، ص۴71؛ كاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، ج1، ص۳1۸.(. به اين مورد در قسمت پاياني مادۀ 
12۹۳ قانون مدني با اين عنوان اشاره شده است: »... سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر 
طرف باشد عادي است«. عالوه بر موارد ياد شده برخي از نويسندگان بر اين عقيده اندكه: براي آن كه 
اينگونه اسناد معتبر شناخته شود، عالوه بر امضاء بايد قابليت انتساب به شخص يا اشخاصي را داشته 
باشند. البته بر مورد اخير همگان اتفاق نظر نداشته و تنها تعدادي از نويسندگان)امامی، جلد ششم، ج6، 
ص20۵؛ يزدان پناه، تعارض اسناد معامالت امالک، ص۴0(، آن را از شرايط الزم براي معتبر دانستن سندي 

كه افراد امضاء كرده اند، الزم مي دانند. 

جایگاه انواع سند در قانون آیین دادرسي کار
با توجه به مادۀ ۸2 قانون آيين دادرسي كار، اسناد نيز هم چون اقرار و بعد از آن از جمله ادله اثبات 
دعاوي در مراجع حل اختالف كارگري و كارفرمايي محسوب شده است، ليکن نکته حائز اهميت 
آن است كه در مادۀ ياد شده قانون گذار كلمه ي اسناد را به صورت مطلق آورده و تفاوتي ميان سند 
رسمي و عادي قائل نشده است، كه از اين امر اينگونه مستفاد مي گردد كه اگر سندي چه رسمي و 
چه عادي در رابطه با مسئله و موضوعي چه از سوي كارگر و چه از سوي كارفرما براي اثبات مدعاي 
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خود در روند رسيدگي در مراجع رسيدگي به اختالفات ياد شده ارائه گردد و آن اسناد با توجه به 
جميع شرايط و مقررات عام مقرر مربوط به اسناد كه بدانها اشاره شده است، دارا باشند، ارزش و توان 

اثباتي داشته و مي تواند مستند طرفين قرار گيرد.

اماره
در پاره اي از امور، مدعي نمي تواند به طور مستقيم واقعه مورد استناد خود را ثابت كند. يعني راهي 
براي پيدا كردن علم به حقيقت وجود ندارد. از طرفي ديگر، به تجربه ثابت شده است كه اين واقعه 
در بيشتر موارد همراه با اوضاع و احوال ديگري است، چنان كه مي توان گفت نوعاً هرگاه آن اوضاع و 
احوال وجود داشته باشد، واقعه مورد نظر نيز روي مي دهد.در چنين موردي ناچار بايد از آن اوضاع 
و احوال براي اثبات واقعه استفاده كرد. بنابراين، هرگاه پديده اي بنابر ظاهر و سير طبيعي امور نشانه 

وجود واقعه اي باشد آن را در اصطالح »اماره« وجود آن واقعه مي نامند.

مفهوم اماره
اماره در لغت به معني عالمت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است. چنان كه در مادۀ 1۳21 
قانون مدني در تعريف اماره آمده است: »اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حکم قانون يا 
در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود«. برخالف ساير داليل موجود در قانون آيين دادرسي 
كار كه از آنها قانون گذار در قانون ياد شده هيچ گونه تعريفي ارائه نداده است، از اماره تعريفي در مادۀ 
۸۸ خود بدين شکل ارائه داده است كه: »اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به موجب قانون 
يا در نظر مرجع رسيدگي كننده دليل بر امري شناخته مي شود از قبيل تحقيق محلي و كار شناسي«.كه 
تعريف ارائه شده در مادۀ اخير الذكر چيز جدا و تازه اي از مفهومي كه در مادۀ 1۳21 قانون مدني آمده 

است، نبوده و مفهوماً معناي آن ماده را بيان مي نمايد.

ماهیت اماره
اماره هميشه برمبناي ظاهر استوار بوده و احتمال خطا درآن وجود دارد، البته الزم به ذكراست 
كه در مورد داليل همين امکان وجود دارد، ولي امکان خطا درمورد داليل بسياركم مي باشد اماره به 
خاطر نداشتن يقين كامل در مورد حقيقت مورد استفاده قرار مي گيرد ولي داليل به طور مستقيم مثبت 
واقعه مورد گفتگو است.پس لذا در زماني كه داليلي در دعوي وجود داشته باشد اماره تاب غلبه با 
آن را نخواهد داشت.در امارات دادگاه مي تواند در هر مرحله از دادرسي آن را مورد توجه قرار دهد، 
بنابراين لزومي ندارد كه اصحاب دعوي به آن استناد كند، ولي در مورد احراز داليل عکس اين قضيه 

صادق است.



سال هشتم. شماره پانزدهم و شانزدهم. بهار و تابستان - پاييز و زمستان  1395  راه وکالتدو فصلنامه کانون وکالی دادگستری گیالن

35

اقسام اماره
با مراجعه به قانون مدني و قانون آيين دادرسي كار، قانون گذار دو نوع اماره پيش بيني نموده است: 

الف ـ اماره قانوني و ب ـ اماره قضايي.

الفـ  اماره قانوني
در مادۀ 1۳22قانون مدني در تعريف اماره قانوني آمده است: »امارات قانوني اماراتي است كه 
قانون آنرا دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد ۳۵ و 10۹ و 1100 
و 11۵۸ و 11۵۹ و غيرآنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر«.امارات قانوني اوضاع و احوالي 
است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده باشد. كسي كه در جريان دعوي، اماره قانوني به نفع او 
است، از ابراز دليل ديگري معاف است و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعي داشتن اماره 
بايد وجود آن را ثابت كند. دادگاه بايد اماره اثبات  شده را مبناي حکم خود قرار دهد، مگر اين كه 
دليلي بر خالف اماره موجود باشد. بنابراين داللت وجود امر يا مجموعه اي از امور و اوضاع و احوال 
بر وجود امر ديگر كه مورد ادعا است، اگر به موجب حکم قانون باشد، اماره قانوني است و به همين 
دليل موارد آن را قانون بايد معرفي كند. الزم به ذكر است كه اگر چه در امارات قانوني، داللت به 
حکم قانون است، اما داللت حاصل استقرايي است كه در موارد مشابه انجام شده و حتي مردم هم 
به آن پي برده اند و قانون گذار آن را تنفيذ كرده و به صورت حکم كلي اعالم كرده است. به عنوان 
مثال، قانون كسي را كه متصرف مالي است، مالک آن مي شناسد. زيرا تصرف، با مالکيت متصرف 
مالزمه دارد يا از آثار مالکيت او است. مطابق مادۀ ۳۵ قانون مدني، »تصرف به عنوان مالکيت دليل 
مالکيت است، مگر اينکه خالف آن ثابت شود«، بنابراين تصرف اماره است. قانون كسي را كه مالي 
را تصرف كرده است و خود را مالک آن مي داند، از ابراز دليل ديگر معاف دانسته و طرف مقابل او 
بايد ثابت كند كه متصرف، غاصب است و به سبب ُمملک)سببي كه موجب تملک كسي شود، مانند 
بيع و وصيت( آن را در اختيار نگرفته است. در نتيجه متصرف براي اثبات مالکيت خود نياز به دليل 
ديگري ندارد. در تمام دعاوي مربوط به اموال، اعم از اموال منقول و غيرمنقول، مدعيان بايد در برابر 
ذواليد)متصرف( حقانيت خود را ثابت كنند. به عبارت ديگر در دعاوي مالکيت، هميشه متصرف 
سمت منکر و مدعي عليه را دارد و بار اثبات بر دوش كسي است كه مي خواهد خالف اماره ي قانوني 

تصرف را ثابت كند.

بـ  اماره قضایي
مادۀ 1۳2۴ قانون مدني در تعريف امارات قضايي آورده است: »اماراتي كه به نظر قاضي واگذار 
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شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي 
به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تکميل كند«. امارات قضايي همان اوضاع و احوالي 
است كه به نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود، به اين معنا كه قاضي از آن اوضاع و احوال، 
نسبت به امر مجهول قطع و يقين پيدا مي كند و نوعاً صحت اظهارات يکي از طرفين دعوي را نشان 
دهد. اگر اوضاع و احوال چنين وضعي را براي قاضي به وجود نياورد، عنوان اماره قضايي پيدا 
نمي كند. بنابراين بايد گفت كه امارات قضايي را قانون تأسيس نکرده و آن را به صالح ديد دادرس و 
قاضي واگذار كرده است و دادرس از طريق برخي از نشانه ها تالش مي كند با نتيجه گيري، نسبت به 
واقعيت امر مورد ادعا تصميم گيري كند.به عنوان مثال، اگر طلبکاري بدون حيله يا اجبار، سند دين را 
به مديون بازگرداند، اين عمل او ممکن است در نظر قاضي دليل بر برائت باشد. به امارات قضايي در 
اصطالح فقهي »ظاهر حال« مي گويند و ظاهر حال هم از ظن هاي خاص معتبر شرعي نيست بلکه از 
ظنون غير معتبر است و تا زماني كه ظاهر حال يعني قراين و اوضاع و احوال موجب يقين يا حداقل 
اطمينان قاضي نشود، قابل پيروي نيست.البته مادۀ 1۳2۴ در زماني تصويب شد كه استفاده از شهادت 
به عنوان دليل محدوديت داشت و غالب دعاوي حقوقي با شهادت قابل اثبات نبود و بنابراين امارات 
قضايي نيز به موجب همين ماده قدرت اثباتي زيادي نداشت اما امروز كه آن محدوديت ها از شهادت 
برداشته شده و و تقريباً در همه دعاوي شهادت ارزش اثباتي دارد، در استفاده از امارات قضايي نيز 
تحول پيدا شده است و قاضي با اتکا به امارات قضايي مي تواند در بسياري از موارد حکم صادر 
كند و نيازي ندارد كه به دنبال دليل ديگري باشد و اماره را مکمل آن دليل سازد.امارات قضايي به 
نظر دادرس و قاضي واگذار شده، اماره قضايي بر خالف اماره قانوني محدود به موارد خاصي نبوده 
و بنابراين شمارش مصداق هاي آن امکان پذير نيست و در هر مورد كه قرائن، قاضي را به حقيقت 

هدايت كند، اماره قضايي مطرح مي شود.

تعارض اماره قانوني و اماره قضایي
در مواردي كه اماره قانوني و قضايي در يک جهت باشند، باعث تقويت در آن جهت و اثبات 
آن امر مي شوند. اما در موارد تعارض امارات، بايد گفت كه اگر امارات در هر دو طرف قانوني و يا 
قضايي باشند و ترجيحي هم نداشته باشند، مثل تعارض دو دليل هردو ساقط مي شوند. ولي اگر يکي 
از امارات قانوني و ديگري اماره قضايي باشد، اماره قضايي معتبر است و بايد اماره قانوني ناديده 
گرفته شود، زيرا اماره قانوني مبتني بر ظن نوعي باقي نمي ماند. از طرف ديگر مي توان گفت كه امارات 
قضايي نزديک به ادله و امارات قانوني نزديک به اصول عمليه اند و درست است كه هر دو اماره اند و 
تا حدي كاشف از واقع اند، اما چون كاشفيت اماره قضايي بيشتر است، بر اماره قانوني مقدم مي شود. 
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تازه در مواردي كه قانون به قاضي تکليف مي كند كه از امارات قانوني استفاده نمايد و يا اماره قانوني 
ارائه مي نمايد، بالفاصله اعتبار آن را تا زماني مي داند كه دليل خالف آن موجود نباشد و لذا اگر اماره 

قضايي وجود داشته باشد، مقدم بر اماره قانوني است. 

نقش و جایگاه اماره در قانون آیین دادرسي کار
با توجه به مادۀ ۸2 قانون آيين دادرسي كار، امارات از جمله دالئل اثبات دعواي در مراجع حل 
اختالف كار بوده كه ارزش آن به مراتب بعد از اقرار و اسناد قرار گرفته است، كه از اطالق كلمه 
امارات در ماده ياد شده اين مفهوم را به ذهن متبادر مي نمايد كه قانون گذار هم به امارات قانوني نظر 
داشته و هم به امارات قضايي و اين امر را به روشني و با توجه به گستردگي و پيچيده بودن روابط 
كار در دنياي امروز، كاماًل آشکار و محسوس مي گردد، هم چنين الزم به ذكر و توجه مي باشد كه 
در اين قانون امارات خصوصاً امارات قضايي از ارزش و جايگاه خاصي برخوردار بوده و اين امر از 
جاي جاي قانون كار و قانون آيين دادرسي كار مي توان دريافت، چنان كه قانون گذار در پايان مادۀ 
۸۸ قانون آيين دادرسي كار نمونه هايي از امارات قضايي را كه عبارتند از تحقيق محلي و كارشناسي 

را مورد تصريح قرار داده است.

گواهي گواهان)شهادت(
شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوي كه امر مورد اختالف را ديده يا شنيده 
يا شخصاً از آن آگاه شده اند يعني شخصي به نفع يکي از اصحاب دعوي و بر ضرر ديگري اعالم 
اطالع و خبر از وقوع امري نمايد. در تمامي ادوار و همچنين در همه سيستم هاي حقوقي شهادت 
شهود به عنوان يکي از ادله اثبات دعوي همواره مورد استفاده طرفين دعوي جهت اثبات ادعاهاي آنان 

بوده است، ليکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.

مباني قانوني شهادت
از مادۀ 1۳06 تا 1۳20 درقانون مدني و مادۀ ۴06 تا ۴2۵ ازقانون آيين دادرسي مدني مربوط به 

شهادت است. درقانون مجازات اسالمي جديد مواد 17۴ تا 200به اين مسأله پرداخته است.

شرایط شاهد
شرايط شاهد عبارتند از: بلوغ و عقل)و منظور ازآن اين است كه به سني رسيده باشد كه بتواند 
اهميت شهادت را  بفهمد. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري 
است. شهادت اطفالي كه به اين سن نرسيده اند فقط ممکن است جهت اطالع شنيده شود. همچنين 



سال هشتم. شماره پانزدهم و شانزدهم. بهار و تابستان - پاييز و زمستان  1395  راه وکالتدو فصلنامه کانون وکالی دادگستری گیالن

38

در مورد پسري كه به سن 1۵ سال تمام و دختري كه به ۹ سال تمام رسيده، اصل بر اين است كه 
عاقل باشد و اگر كسي ادعاي خالف آن را كرد بايد ثابت كند كه به عنوان مثال اين شاهد داراي جنون 
است(، ايمان و عدالت)و منظور آن است كه شاهد بايد مسلمان باشد و عدالت يک صفت نفساني 
است كه بايد با ترتيب درست به صورت يک ملکه ذهني انسان درآيد، تا بتواند بر اميال و غرايز 
نفساني غلبه كند و مرتکب گناهان كبيره نشود(، طهارت مولد )كه منظور از طهارت مولد آن است كه 
شاهد از رابطه نامشروع به وجود نيامده نباشد(، ذينفع نبودن در موضوع)بدين معنا كه شاهد نبايد خود 
از اين دعوا نفعي ببرد(، تکدي گري )و منظور آن است كه كسي كه شغل خود را ولگردي و گدايي 

قرار داده، نمي تواند به عنوان شاهد معرفي شود و در صورت معرفي،  شهادتش پذيرفته نيست(.

شرایط شهادت
تنها كافي نيست كه شاهد شرايط الزم را داشته باشد، براي شهادت هم شرايط و ضوابطي الزم 

است تا شهادت قابل استفاده موثر باشد. كه از آن جمله عبارتند از؛
الفـ  قطعي و يقيني بودن شهادت: شهادت شاهد، بايد از روي قطع و يقين باشد، اظهار با ترديد 

و شک فاقد اعتبار است. شاهد بايد از طريق حواس خود بر مورد شهادت اطالع يافته باشد.
بـ  تطبيق شهادت با دعوي: هرگاه دعوي نسبت به امري ومفاد شهادت امر ديگري را ثابت كند 
آن گواهي بدون اثر است. در موردي كه شهادت جزئي از ادعا را ثابت كند به همان ميزان موثر است 
مثاًل خواهان مي گويد ده هزار تومان به خوانده پرداخت كرده ولي شاهد مي گويد من ديدم هزار تومان 

پرداخت كرده، كه در حد هزار تومان موثر است.
ج ـ توافق شهادت شهود در معني:شهادت شهود بايد در معنا نيز توافق داشته باشد، الزم نيست 
الفاظ و عباراتي كه شهود به كار مي برند يکسان باشد، ولي الزم است معني و مفهوم آنها يکي باشد. 
بنابراين اگر شهود به اختالف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود، مگر در صورتي كه از اظهارات آنها 
چيزهاي يقيني مشتركي به دست آيد. مثاًل اگر شهادت يکي بر وقوع واقعه در روز باشد و ديگري در 
شب، معلوم است چنان شهادتي در معني توافق ندارد، ولي اگر مثاًل نسبت به پرداخت پول و نحوه 
پرداخت و زمان آن اختالفي نباشد ولي در ميزان مبلغ يکي هفتصد تومان و ديگري هشتصد تومان 

نقل كند، بايد قدر متيقن را كه هفتصد تومان است مالک قرار داد.

نقش و جایگاه گواهي گواهان)شهادت( در قانون آیین دادرسي کار
برخالف قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني كه گواهي گواهان يا همان شهادت به عنوان 
يکي از ادله اثبات دعوي به صورت مستقل و در كنار ديگر داليل و ادله اثبات دعوا قرار گرفته و 
قانون گذار براي آن آثار و شرايطي را پيش بيني كرده است، در قانون آيين دادرسي كار اين امر محقق 
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نبوده و قانون گذار ارزش و تاثير گواهي گواهان و يا همان شهادت شهود را در كنار ساير ادله اثبات 
دعوي وبه صورت مستقل قرار نداده است، بلکه در فراز پاياني مادۀ ۸2 قانون مارالذكر آمده است 
كه: » ... گواهي گواهان مي تواند با رعايت شرايط اماره محسوب شود«.كه با دقت و تأّمل در مطلب 
اخير مادۀ ياد شده، قانون گذار در دادرسي مراجع حل اختالف كاري و كارفرمايي از شهادت شهود 
يا همان گواهي گواهان به عنوان دليل مستقلي ياد نمي نمايد، بلکه آن را با رعايت شرايط مربوط به 
صحت و درستي آن كه در قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين مرتبط با آن پيش 
بيني شده است، در حد و ارزش اماره محسوب كرده، و اين امر باتوجه به اوضاع و احوال حاكم بر 
هر موضوعي متفاوت است. ليکن اين اقدام قانون گذار در قانون ياد شده، در جاي خود قابل درنگ 
و تأمل مي باشد، چرا كه يکي از ادله اثبات دعاوي را كه همواره ريشه شرعي و فقهي و حقوقي در 
تمامي ادوار قانون گذاري آن هم به صورت مستقل داشته است را به يکباره از اعتبار و ارزش آن، 
به عنوان يکي از داليل اثبات دعوي به صورت مستقل كاسته و آن را در حد و ارزش توان اثباتي 
يک امارۀ قرار داده است. علت اين امر را كه قانون گذار در قانون آيين دادرسي كار شهادت شهود را 
جز ادله اثبات دعوي)دليل مستقل( قرار نداده و به نوعي آن را با رعايت شرايط حاكم بر آن در حد 
اماره قرار داده، شايد مي تواند اين امر باشد كه دعاوي و اختالفات فيمابين روابط كارگر و كارفرما به 
جهت اهميت موضوع و تبعات و آثار خاصي كه بر جامعه و حقوق افراد خصوصاً اقشار كارگري 
داشته و دارد و در اكثر موارد امکان فراهم و مهيا نمودن شهود براي كارگران وجود نداشته و بيشتر 
قراردادهاي تنظيمي در اين رابطه الحاقي و يک جانبه از سوي كارفرمايان مي باشد و چه بسا براي 
آنان اين امر بيشتر مقدور و امکان پذير بوده، نتيجتاً قانون گذار گواهي گواهان را از عداد داليل مستقيم 
اثبات دعاوي در اختالفات مراجع حل اختالف قانون كار خارج دانسته و آن را به نوعي و با رعايت 

شرايط خاص هر دعوا از امارات قضايي قرار داده است.

بار اثبات دالیل در قانون آیین دادرسي کار بر عهده کیست؟
در قانون ياد شده هم چون ديگر قوانين و به موجب اصول بنيادين و كلي اثبات دعاوي،اثبات حق 
با كسي است كه اجراي آن را از دادگاه مي خواهد. اين شخص را در اصطالح »مدعي« يا »خواهان« 
مي نامند. به همين جهت مرسوم است كه مي گويند اثبات به عهده مدعي است)البينۀعلي المدعي(.اين 
امر در مادۀ ۸۵ قانون آيين دادرسي كار بدين شکل مورد تصريح قانون گذار قرار گرفته است: »خواهان 
بايد رونوشت اسناد و مداركي را كه براي اثبات ادعاي خود در اختيار دارد ضميمه دادخواست نمايد...«.

نقش دادرس در ارزیابي و پذیرش دالیل در قانون آیین دادرسي کار
به موجب يک اصل كلي در امور مدني دادرس مأمور كشف واقع نيست، بلکه در پي اجراي 
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عدالت است، ولي با چراغي كه طرفين دعوا بر سر راهش نهاده اند. تحصيل دليل براي او ممنوع است 
و در هر حال پاي بند خواسته ها و داليل اصحاب دعواست. اما از اين اصل كلي قانون گذار در قانون 
آيين دادرسي كار عدول نموده و هم چون مباحث كيفري اين اختيار و اراده را به دارس و يا همان 
مرجع رسيدگي كننده داده است كه جهت احراز و كشف از واقع به داليل و مستندات ابرازي از سوي 
طرفين اكتفا ننمايد، اين مطلب در مادۀ ۸6 قانون ياد شده بدين شکل مورد تصريح قانون گذار قرار 
گرفته است: »رسيدگي به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخيص ارزش و تأثير آن ها در اثبات ادعا 
با مرجع است و چنان چه مرجع داليل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدالل از ترتيب اثر 
دادن به آن ها خودداري خواهد كرد«.بنابراين با كمي دقت و تأمل در متن مادۀ ياد شده مشخص و 
معلوم مي گردد كه منظور و مراد از عبارات »... تشخيص ارزش و تأثير آنها در اثبات ادعا با مرجع 
است...« به روشني معلوم مي گردد كه قانون گذار به داليل ارائه شده از سوي طرفين در رسيدگي 
در مراجع حل اختالف قانون كار موضوعيت نداده و بلکه داليل اثبات دعوي در اين مراجع جنبه 
طريقيت داشته و دست دادرس و يا همان مرجع رسيدگي كننده در اعتبار و ارزش بخشيدن به دالئل 
ارائه شده ازسوي طرفين باز بوده و مي توانند جهت كشف از واقع استنتاج نموده و تحصيل دليل 
نمايند و اين امر به جهت اهميت موضوع و اعتبار بخشي به داليل و در راستاي حمايت از كارگران 
مي تواند باشد، چراكه قانون گذار با اراده و اختياري كه در جهت كاوش و بررسي ادله ارائه شده از 
سوي طرفين به اين مراجع داده، خواسته است از حقوق اقشار كارگري به نحوي حمايت نموده تا 
كارفرمايان به سادگي نتوانند با استفاده از دالئلي كه به مراجع ياد شده ارائه مي دهند از بار تعهدات 
خود در قبال كارگران به آساني رهايي پيدا كنند. چراكه عمده قراردادهايي كه در روابط فيمابين 
كارگران وكارفرمايان وجود داشته وتنظيم مي گردد، همان گونه كه اشاره گرديده يک جانبه و تشريفاتي 
و الحاقي بوده كه ازسوي كارفرمايان تنظيم گرديده و كارگران حسب نياز به اشتغال و كار ومنبع 
درآمد، آن را قبول نموده و امضاء مي نمايند، به همين خاطر قانون گذار به جهت اهميت وحساسيت 
موضوع و ارتباط آن با حقوق اكثر اقشار و آحاد جامعه و ارتباط آن با نظم اجتماعي، با نگاهي خاص 
به اين امر پرداخته و دست دادرس را در قبول وپذيرش دالئل ومستندات تقديمي بازگذاشته و وي 
را صرفاً پايبند به قوانين و دالئل ابراي از سوي طرفين ننموده و علم دادرس را نيز در قبول و پذيرش 

ادله ارائه شده از سوي نامبردگان، مورد توجه قرار داده است.

در قانون آیین دادرسي کار اثبات چه اموري به عهده طرفین است؟
اثبات »مسائل ماهوي« به عهده مدعي است و او بايد داليل وقوع حوادثي را كه مبناي حق خويش 
مي داند به دادگاه بدهد، ولي تشخيص قانون حاكم بر دعوا با دادگاه است و هيچ دادرسي نمي تواند 
به بهانه سکوت طرفين و نقص داليل، ازاجراي قانون خودداري كند، ليکن تشخيص قانوني كه بر 
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اين رابطه حکومت مي كند و چگونگي اجراي آن با دادگاه است. روابط كارگر و كارفرمايي نيز ازاين 
اصل و قاعده كلي مستثني نبوده و در اين مقوله نيز افراد براي آن كه از حمايت و مزاياي قانوني بهرمند 
گردند و يا به دعاوي آنان با توجه به قوانين قانون كار)كه قانون خاصي بوده(رسيدگي و بررسي 
شود و از شمول قواعد عام و كلي مراجعه به محاكم دادگستري خارج گردد، نياز به اثبات مسائل 
وموضوعاتي ازسوي افراد مي باشد كه براساس مادۀ ۸7 قانون آيين دادرسي كار اين طريق به روشني 
مشخص گرديده و تکاليف كارگران وكارفرمايان ازحيث اثبات مسائل ماهوي را به روشني مشخص 
نموده است، لذا به موجب مادۀ ياد شده: »ارايه داليل و مدارک دال بر وجود رابطه كار في مابين طرفين 
و ميزان مزد و مزاياي باال تر از حداقل قانوني و ميزان سابقه كار در كارگاه به عهده كارگر و ارايه 
داليل و مدارک بر تأديه حقوق مذكور و يا عدم شمول مقررات قانون كار به رابطه طرفين به عهده 
كارفرماست«.بنابراين با عنايت به مادۀ ياد شده، تکاليف قانوني را كه كارگران و كارفرمايان از حيث 

ماهوي مکلف به اثبات آن مي باشند، به تفکيک عبارتند از؛

الفـ  اثبات مسائلي که برعهده کارگر است.
براساس مادۀ ۸7 قانون آيين دادرسي كار، اثبات مسائل ذيل بر عهدۀ كارگر مي باشد؛

1ـ اثبات وجود رابطه کار
حسب مادۀ ۸7 قانون آيين دادرسي كار، اثبات اين امركه كارگر در نزد وكارگاه كارفرما مشغول 
به كار بوده است، بر عهده خود كارگر بوده واصل وفرض قانوني با توجه به مادۀ ياد شده، عدم 
وجود چنين رابطه اي في مابين  افراد است و اين خود كارگر است كه وجود چنين رابطه اي را بايد با 
دالئل ثابت نمايد، چرا كه او مدعي وجود چنين رابطه اي بوده و بر اساس اصول كلي، مدعي چنين 
رابطه اي بايد وجود آنرا احراز و اثبات نمايد. ولي با توجه به مادۀ 2 ومادۀ 7 قانون كار مصوب 1۳6۹ 
مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به ترتيب مقرر داشته است: »كارگر از لحاظ اين قانون كسي 
است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به 
درخواست كارفرما كار مي كند« و »قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن 
كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام 

مي دهد...«، اثبات رابطه كار فيمابين كارگران وكارفرمايان غير ممکن و ممتنع نمي باشد.

2ـ اثبات میزان مزد باالتر از حداقل قانوني
»مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غير نقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر 
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پرداخت مي شود...«)مادۀ ۳۵ قانون كار(، و همچنين: »چنان چه مزد با ساعات انجام كار مرتبط باشد، 
مزد ساعتي و در صورتي كه بر اساس ميزان انجام كار و يا محصول توليد شده باشد، كارمزد و 
چنان چه بر اساس محصول توليد شده و يا ميزان انجام كار در زمان معين باشد، كارمزد ساعتي، ناميده 
مي شود...«)فرازاخير مادۀ ياد شده(. ولي برخالف اصل آزادي اراده ها و به جهت اهميت موضوع و 
جلوگيري از استثمار و بهره كشي از افراد و مرتبط بودن موضوع دستمزد با نظم اجتماعي، همواره اين 
مقوله جنبه يک طرفه نداشته وكارفرمايان در ميزان تعيين دستمزد كارگران به هر نحو ومقدار آزادي 
و اختياركامل نداشته وندارند و همواره حسب قوانين و مقررات آمره جاري نمي توانند از حداقل 
ميزان مزد تعيين و اعالم گرديده در هرسال عدول نمايند، كه تخلف از اين امر ضمانت اجراهاي 
خاص پيش بيني شده ي خود را دارد، ولي ميزان باالتر از حداقل دستمزد مقرر كماكان با توجه به 
اصل آزادي اراده ها به اراده و اختيار كارفرمايان مي باشد، كه با توافق طرفين)كارگر وكارفرما( تعيين 
مي گردد.لذا با توجه به مادۀ ۸7 قانون آيين داددرسي كار، اثبات اين امر كه ميزان مزد مقرر وتوافق 
شده في مابين كارگر وكارفرما چه مقدار بيشتر از حداقل مقرر قانوني است، با كارگر بوده واوبايد اين 
امر را با توجه به دالئل اثبات مقرر و پيش بيني شده در قانون ياد شده كه در باال به آنها اشاره شده 

است، آن را ثابت نمايد.

۳ـ اثبات مزایاي بیشتر از حداقل قانوني
از تکاليف كارفرمايان در قبال كارگران عالوه بر پرداخت دستمزد، پرداخت مزايايي به نامبردگان 
است كه ازآن جمله مي توان به بيمه نمودن، پرداخت سنوات پايان كار، كمک هزينه مسکن، بن حق 
اوالد، رعايت حداكثرساعت كار در هفته، الزام به تعطيل يک روز در هفته و ... اشاره نمود كه حسب 
قوانين قانون كار، تامين اجتماعي و ... مکلف به انجام آنها بوده و اين مزايا چيزي جداي ازحقوق و 
دستمزدي است كه به كارگران پرداخت مي شود، چنان كه در تبصرۀ ۳ مادۀ ۳6 قانون كار به صراحت 
اينگونه پيش بيني شده است: »مزاياي رفاهي و انگيزه اي از قبيل كمک هزينه مسکن، خواربار و 
كمک عائله مندي، پاداش افزايش توليد و سود ساالنه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي شود«. 
در نتيجه، حسب مادۀ ۸7 قانون آيين دادرسي كار، اثبات اين امر كه كارفرما ازحداقل مزاياي مقرر 
ومصوب قانوني براي نامبرده بيشتر منظور نموده است بر عهده وي بوده و كارفرما از  اين تکليف 

معاف مي باشد.

۴ـ اثبات میزان سابقه کار
قانون كار وقانون آيين دادرسي كار تعريف دقيق ومشخصي را ازسابقه كار ارائه نداده است، ليکن 
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برخالف تمامي حمايت هاي قانوني قانون گذار وساير نهادهاي مرتبط ازحقوق ومزاياي كارگران، 
مدت زمان اشتغال در كارگاه با اراده طرفين بوده و اين امر بستگي به اراده كارگر ويا كارفرما دارد كه، 
كارگر چه مدت زماني در كارگاه مشغول به كار باشد، لذا ازنظر قانوني، اثبات اين امر كه كارگر پس 
از احراز رابطه كارگر وكارفرمايي، در كارگاه كارفرما چه مدت مشغول به كار وانجام فعاليت بوده تا 
حسب آن از مزاياي قانوني بهرمند گردد، با خود كارگر بوده كه مدت آن را بايد حسب مادۀ ۸7 قانون 

آيين دادرسي كار اثبات نمايد.

بـ  اثبات مسائلي که برعهده کارفرما است.
همان گونه كه قباًل بيان گرديد، عالوه بر آن كه اثبات مواردي با كارگران بوده تا بتوانند براي 
اثبات مدعاي خود از حمايت هاي قانوني بهرمند گردند، اثبات مسائلي نيز بر عهده كارفرمايان بوده 
وكارگران ازاثبات آنها معاف مي باشند، از جمله مواردي كه كارفرمايان مکلف به اثبات آنها مي باشند 

اثبات پرداخت حقوق و مزاياي كارگران و اثبات عدم شمول قانون كار مي باشد.
تمامي دعاوي كه برعليه كارفرمايان ازسوي كارگران مطرح مي گردد، تماماً براي دريافت حقوق 
ومزاياي قانوني خود مي  باشد كه معموالً ازسوي كارفرمايان پرداخت نمي گردد، اما براي آن كه كارگران 
بتوانند به اين مقصود خود نايل آيند، و بدون دليل ومستندات قانوني و بدون جهت و به صورت 
واهي موجبات اخالل كار كارفرمايان و كارگاه را فراهم نياورند، قانون گذار ابتداً تکاليفي را بر عهده 
كارگران نهاده تا پس از آن كه توانستندآنها را به اثبات برسانند، و دالئل ومستنداتي در آن مورد ارائه 
نمايند )از جمله: اثبات وجود رابطه كار، ميزان مزد و مزاياي باالتر از حداقل قانوني و مدت زمان 
انجام كار(، آنگاه كارفرمايان را مورد كنکاش قرار  دهد، كه در اين مقوله نيز كارفرمايان براي آن كه 
بتواند از زير بار موارد ادعايي خواسته هاي كارگران رهايي پيدا نمايند، بايد دالئل و مداركي را كه در 
زمينه پرداخت دستمزد و مزاياي مورد ادعاي كارگران دارند ارائه نمايند، در واقع قسمت اول مادۀ مادۀ 
۸7 قانون آيين دادرسي كار بيشتر جنبه حمايتي از كارفرمايان وكارگاه ها داشته و اصل و فرض قانوني 
را بر عدم وجود رابطه كار في مابين طرفين نهاده است، قسمت اخير مادۀ ياد شده جنبه حمايتي 
از كارگران داشته واصل و فرض قانوني را بر عدم  پرداخت حقوق ومزاياي  قانوني كارگران توسط 
كارفرمايان نهاده واثبات پرداخت آن را بر عهده كارفرمايان با توجه به دالئل اثباتي گذاشته است، 
همچنين الزم به ذكر است كه معموالً براي آن كه كارفرمايان از زير بار تعهدات وتکاليف آمره قانوني 
قانون كار و قوانين مرتبط با آن كه بيشتر جنبه حمايتي از كارگران دارد، رهايي يابند و از زير بار 
مسئوليت هاي ناشي از آن فرار نمايند، مدعي آن هستند كه رابطه موجود فيمابين نامبردگان وكارگران، 
مشمول قانون كار نبوده و آن را شامل نوع ديگري از روابط پيش بيني شده در قوانين مي دانند )از 



سال هشتم. شماره پانزدهم و شانزدهم. بهار و تابستان - پاييز و زمستان  1395  راه وکالتدو فصلنامه کانون وکالی دادگستری گیالن

44

جمله مقاطعه كاري و ...( تا از پرداخت مزاياي مقرر به كارگران رهايي يابند، به همين جهت چون در 
اين مقوله نامبردگان)كارفرمايان( مدعي اين امر مي باشند، قانون گذار باز در جهت حمايت ازكارگران 
اصل را بر شمول مقررات قانون كار بررابطه فيمابين طرفين گذاشته)البته پس از اثبات و احراز وجود 
چنين رابطه اي في مابين طرفين( و ادعاي خالف اين امر)عدم شمول قوانين كار بررابطه في مابين(، را 
بر عهدۀ كارفرما نهاده است كه نامبرده در مقام اثبات اين امر بايد باتوجه به ادله اثبات پيش بيني شده 
در مادۀ ۸2 قانون آيين دادرسي كار، آن را ثابت نمايد، اما الزم به ذكر وتوجه است كه همان گونه كه 
قباًل بيان گرديده، پذيرش و قبول اين امر وموارد ادعاييازسوي كارگران با توجه به مادۀ ۸6 قانون ياد 

شده با مرجع رسيدگي كننده و يا همان دارس مي باشد.

نتیجه گیري
باتوجه به آن كه قانون آيين دادرسي كار قانوني نوع و جديدي جهت اجراي بهتر و صحيح قانون 
كار كه به جهت حساسيت واهميت آن در جامعه، اقدام مثبت و خوبي از سوي قانون گذار بوده و در 
قانون ياد شده تشريفات شکلي و روند رسيدگي از سوي مراجع رسيدگي كننده به قانون كار جهت 
جلوگيري از اطاله دادرسي به بهترين شکل ممکن از سوي قانون گذار پيش بيني شده است، اما در 
قانون ياد شده و در بحث ادله اثبات دعوي كه مهمترين ركن در هر دعوايي بوده و به منزله ظهور و 
اثبات حقوق افراد در عالم واقع بوده و جنبه اثباتي دارد، از جهاتي دچار تغييرات و تحوالتي جديد 
و اساسي مغاير با ساير ادله اثبات دعوي موجود در ديگر قوانين داشته كه از آن جمله مي توان به اين 
امر اشاره كرد كه؛ شهادت شهود وسوگند در قانون آيين دادرسي كار به عنوان يک ادله اثبات دعوي 
مستقل پيش بيني نشده است و فقط شهادت شهود به عنوان يک اماره محسوب شده آن هم با رعايت 
شرايطي كه اين اقدام اخير قانون گذار به نظر مي رسد كه ارزش شهادت را از مفهوم سنتي اش بسيار 
تنزل داده و جايگاه آن را از دليل به اماره تقليل داده كه اين خود يک سنت شکني و ظلمي به ارزش 

و جايگاه شهادت مي تواند  باشد.
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كارشناس ارشد حقوق خصوصی و وكيل پايه يک دادگستری

استاديار حقوق خصوصی دانشگاه شهيد باهنر كرمان و وكيل پايه يک دادگستری

مقدمه
يکی  شک  بدون  تجاری  اسناد 
در حوزه  مهم  و  كليدی  مباحث  از 
حقوق تجارت به شمار می رود اين 
امر به ويژه از آن روی ناشی می شود 
كه اين اسناد در گردش مالی و پولی 
و  رشد  در  آن  تبع  وبه  كشور  يک 
كسب  و  اقتصادی  فضای  گسترش 
می كند.  ايفا  به سزايی  نقش  كار  و 
قانون گذاران  كه  روست  همين  از 
اهميّت  بر  مختلف  كشورهای  در 
و  كرده  تکيه  اسناد  اين  فوق العاده 
سعی در وضع قوانينی كارآمد، پويا و 
در عين حال تأثيرگذار می نمايند. در 
اين ميان برات را می توان شاه ماهی 
اسناد تجاری دانست كه دربرگيرنده 
حجم عمده ای از قوانين مرتبط با اين 
از سوی ديگر بسياری  اسناد است. 
بر سند  مقّررات حاكم  و  قوانين  از 

در  قانون گذاران  سوی  از  مزبور 
به كار  نيز  از ديگر اسناد  جنبه هايی 
قانون   ۳1۴ و   ۳0۹ مواد   می رود. 
تجارت خود مويّد اين ادعاست. در 
با  مرتبط  مواد  غالب  تجارت  قانون 
اسناد تجاری در موضوع برات بيان 
شده است با اين حال همان گونه كه 
در ديگر ابواب قانون تجارت نيز به 
با  مرتبط  مقّررات  می خورد  چشم 
اسناد تجاری نياز به يک بازنگری و 
بررسی دوباره دارد كه بتواند عالوه 
با  موجود هماهنگ  نواقص  رفع  بر 
اين  نمايد.  المللی عمل  بين  قوانين 
آن  بر  را  داخلی  قانون گذار  تفکر 
داشت كه از اوايل دهه پيشين برای 
تدوين  مقّررات و  و  قوانين  اصالح 
برای مسائل تجاری  قانون جديدی 
پا پيش گذاشته و قانون جديدی را 
وضعيّت  اين  ثمره  نمايد.  تصويب 

تدوين اليحه قانون تجارت می باشد 
تصويبی  مراحل  حال حضر  در  كه 
و  مجلس  داخلی  كميسيون  در  را 
شورای نگهبان می گذراند. در مقاله 
برات  تحوالت  بررسی  به  حاضر 
درنظرگرفتن  با  مزبور  اليحه  در 
تغييرات  تأثيرگذارترين  و  مهم ترين 
اين  ضمن  در  پرداخت.  خواهيم 
مقررات  تطببيقی  به صورت  بررسی 
تشابهات  و   1۹۳0 ژنو  كنوانسيون 
قانون جديد با آن را بررسی خواهيم 
بخش  سه  در  منظور  بدين  نمود. 
ضمانت  و  انتقال  برات،  صدور 
به  دارنده  حقوق  و  مزايا  برات،  در 

مطالعه اليحه خواهيم پرداخت.

1(صدور برات 
برات از لحاظ ماهيّتی بالواقع يک سند به شمار می رود )قوامی،1۳۸۳،ص2۸( و مانند هر سند ديگری 
در اّولين مرحله از حيات خويش بايد توّسط شخصی كه از او به عنوان براتکش يا صادر كننده برات 
نامبرده می شود بوجود بيايد.اين مرحله ايجاد سند برات را تحت عنوان صدور برات، در قوانين و 
مقررات بين المللی مورد قانون گذاری قرارداده اند.با اين وجود صدور برات در مقايسه با ديگر اسناد 
از اهميّت مضاعفی برخوردار است)همان،ص2۸( كه مهم ترين دليل آن را بايد در كاربرد سند مزبور و 
قابليّت تجاری آن جويا شد. تمايل قانون گذاران چه در نظامهای داخلی و چه در عرصه بين المللی 
بر آن است كه اسناد تجاری هرچه بيشتر در معامالت جايگزين وجه نقد شود)مرتضوی،1۳۹2،ص۳۴(. 
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برای نيل به اين هدف الزم است ويژگی ها و ضمانت اجراهای اطمينان آور وجود داشته باشد كه 
به ويژه می توان از شکل گرايی1 و توّجه به ظاهر سند نام برد.

1-1(شرایط صدور برات
برای صدور برات ما با دودسته شرايط شکلی و ماهوی روبرو هستيم. از سوی ديگر تحرير برات 
به تنهايی نمی تواند موجد آثاری باشد بلکه بايد سند مزبور به دارنده تسليم شود بنابراين فرآيند صدور 
برات از تحرير آن آغاز و با تسليم سند به پايان می رسد)كاويانی،1۳۹2،ص۵1(. شرايط شکلی در صدور 
برات را بايد در اوصاف و كاربردهای اين سند جويا شد زيرا برات يک سند تجاری است و افراد 
در معامالت خود به عنوان جايگزين پول نقد از آن استفاده می كنند. همين امر لزوم توّجه به ظاهر 
سند را مضاعف می سازد)همان،ص۵2(. اهميّت اين مسأله زمانی دوچندان می شود كه برات قابليت 
نقل و انتقال توّسط اولين دارنده را داشته باشد زيرا دارندگان بعدی غالباً از روابط مبنايی ميان دارنده 
بالواسطه و براتکش بی اّطالع هستند وجز ظاهر سند به امر ديگری دسترسی ندارند.در اليحه قانون 
تجارت،ماده 70۳ شرايط صدور برات)شرايط شکلی( در ۸ بند بدين نحو احصا شده است:قيد كلمه 
برات،تاريخ صدور برات،هويت برات دهنده،هويت برات گير،مبلغ برات،سررسيد برات،نشانی مکان 
پرداخت،هويت گيرنده وجه؛هم چنين به سياق قانون تجارت امضا برات دهنده نه در قالب يک بند 
جداگانه بلکه در ابتدای ماده و قبل از ذكربندهای هشت گانه مذكور بيان گرديده است.ماده 706  نيز 
عدم شمول مقّررات حقوق تجارت در بحث برات را به عنوان ضمانت اجرای عدم ذكر اين شرايط 
بيان كرده است. با نگاهی به نحوه نگارش ماده70۳ اليحه مذكور اين نکته را درمی يابيم كه اليحه 
قانون تجارت بظاهر با قانون تجارت)ماده22۳( در بيان شرايط شکلی تفاوت چندانی نداشته وصرفًا 
در ادبيات و نحوه استفاده از كلمات تغييراتی را ايجاد نموده است با اين حال می توان يک سری نکات 

افتراقی ميان اين دو نّص را تشخيص داد:
نخست: عدم تصريح به امکان صدور برات به وسيله مهر است.در ماده 70۳ اليحه صرفاً از لزوم 
امضای برات نامبرده شده حال آن كه در ماده 22۳ قانون تجارت بر امکان صدور برات به وسيله امضا 
و مهر تصريح شده است.اين تفاوت را می توان با توّجه به شرايط زمانی وضع اين قوانين توجيه كرد 
چرا كه در زمان وضع قانون تجارت)1۳11 شمسی( استفاده از مهر در تنظيم برات به ويژه به واسطه 
شرايط ميزان سواد جامعه و نيز فرهنگ استفاده از مهر در تنظيم اسناد رايج بوده است ولی امروزه 
استفاده از مهر در معنای آن زمان بندرت صورت می گيرد. در كنوانسيون ژنو نيز همانند اليحه قانون 

Formalism  .1
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تجارت)ولی در يک بند مستقل(امضای برات بتن هايی ذكر شده  ولی در حّق رزروهای اين كنوانسيون 
به كشورهای الحاق شونده اجازه استفاده از وسايل ديگر اعطاء شده است)صادقی مزيدی،1۳۹2،ص۴0(.
دوم: در قانون تجارت هرچند قيد كلمه برات به عنوان يک شرط تنظيم برات آورده شده با اين حال 
در ماده 226 و درمقام بيان ضمانت اجرای شرايط ماده 22۳ برای شرط مزبور ضمانت اجرايی وضع 
نکرده است هرچند غالب اساتيد اين نحوه نگارش را علی رغم بی عيب نبودن مؤثّر در مقام ندانسته 
ولزوم قيد برات را يک شرط بديهی می دانند)اسکينی،1۳۸6،ص ۳۴ ونظر مخالف افتخاری،1۳7۹،ص۴۸(. در 
اليحه مزبور همانند بند اول ماده 1 كنوانسون ژنو اين نقيصه رفع و ماده 706 كه جانشين ماده 226 
سابق است شرط مزبور را نيز مشمول ضمانت اجرای خود يعنی عدم شمول مقّررات براتی نسبت 

به سند می داند. 
سوم: در بند ۸ ماده 70۳ اليحه قانون تجارت بر خالف بند 7 ماده 22۳ كه از عبارت حواله كرد 
استفاده شده به ذكر تعبير كّلی هويت گيرنده وجه اشاره شده است.می توان گفت اين امر دارای يک 
ريشه تاريخی است. با اين حال امروزه گفته می شود عبارت حواله كرد فاقد اثر حقوقی می باشد 

)اسکينی،همان،ص ۴۴(و عدم ذكر آن تاثيری در قابليت انتقال ندارد.
چهارم: اكتفا بلزوم قيد تاريخ و مبلغ برات بدون تصريح به آن كه با عدد باشد يا با حروف در 
بندهای2و ۵.در ماده 70۴، بر خالف ماده 22۵ قانون تجارت كه اصالت را با حروف می دانست در 
صورت تعارض بواسطه نگارش بيشتر از يکبار)چه با حرف چه با عدد(مبلغ كمتر و تاريخ مؤّخرتر 
مد نظر قرار می گيرد خواه با حروف خواه با عدد باشد. اين تغيير را به نظر بايد مثبت تلّقی نمود 
چراكه از برداشت های متنّوع كه در تفسير ماده 22۵ قانون تجارت و لزوم با حروف بودن ايجاد شده 

جلوگيری می شود )مرتضوی،همان،ص۵۵(.
پنجم:يکی از ابتکارات جديد قانون گذار در وضع اليحه قانون تجارت در نظرگرفتن امارات 
و مفّسراتی است كه می تواند در صورت فقدان بعضی شرايط شکلی به عنوان يک مقّرره تکميلی 
مورد استفاده قرار گيرد)كاويانی،همان،ص۸1(. از همين رو ماده 706 اليحه قانون تجارت ضمن بيان 
ضمانت اجرای فقدان شرايط شکلی يعنی عدم شمول مقّررات براتی نسبت به سند تنظيم شده دو 
مورد را استثنا نموده است. اّولين استثنا عدم درج تاريخ سررسيد برات است كه در اين صورت برات 
به صورت سند به رؤيت تلّقی می شود و دوم عدم درج مکان پرداخت برات كه نشانی برات گير 
به عنوان مکان پرداخت تلّقی می شود. وضع اين گونه مقّررات تکميلی در كنوانسيون ژنو نيز به موجب 
ماده 2 درنظرگرفته شده است و عالوه بر دو مورد فوق برای عدم ذكر مکان صدور برات نيز تعيين 
تکليف شده است.بر همين اساس عدم ذكر مکان صدور موجب تلّقی شدن مکان ذكر شده در كنار 

نام براتکش به عنوان مکان صدور می شود.
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در زمان صدور برات اين امکان وجود دارد كه براتکش بعضی از قسمتهای برات را سفيد گذاشته 
و از تکميل آنها خودداری كند وسپس اقدام به تسليم برات كند. حال اين ترديد به وجود می آيد كه آيا 
شخص دارنده می تواند اقدام به تکميل برات كند و اصاًل آيا چنين سندی را می توان برات دانست؟در 
قانون تجارت اين موضوع تعيين تکليف نشده است از همين رو حقوق دانان و دكترين سعی در پاسخ 
به اين سؤال كرده اند. نظر مشهور بر مبنای وكالت ظاهری و نيز عرف حاكم بر روابط تجاری برای 
دارنده اختيار تکميل چنين سندی را قائل است)ستوده تهرانی،1۳۸7، ج ۳ص۳7 و كاويانی،همان، ص۸6(. 
در ماده 707 اليحه به تبعيت از ماده 10 كنوانسيون ژنو تکميل اين سند توِسط دارنده مشروع دانسته 
شده و تابع مقّررات برات قرارگرفته است. هم چنين به موجب قسمت اخير اين ماده و در راستای 
اصل عدم قابليت استناد ايرادات مسؤولين برات نمی توانند در برابر دارنده ناآگاه به خروج از حدود 
اختيارات اعطايی توسط تکميل كننده سند استناد نمايند. ماده 10 كنوانسيون ژنو عالوه بر دارنده 
ناآگاه، شخصی را كه با تقصير سنگين، براتی كه خارج از حدود اختيارات اعطايی تکميل شده را 

بدست آورده از قاعده كّلی اين ماده استثنا نموده است.

1-2(محل برات
صدور برات قاعدتاً مبتنی بر يک رابطه ي پايه ای ميان براتکش و برات گير است.اين رابطه مبنايی 
دستاويز يکی از مسائل مهم در حوزه حقوق اسناد تجاری يعنی محل برات1 است. بر همين اساس 
محل برات عبارت است از )طلب و اعتباری كه براتکش بر اساس وجود آن در سررسيد اقدام به 
صدور برات می كند( )اسکينی،همان،ص66(. مبنای وضع تئوری محل بر آن است كه اّوالً برات گير 
بی شک بر مبنای يک رابطه مبنايی تحت اين عنوان معّرفی شده و ثانياً فرد دارنده با دارا شدن سند 
و محّل آن از حوادثی كه ممکن است در حين صدور تا سررسيد رخ دهد هم چون ورشکستگی 
براتکش در امان باشد. ازسوی ديگر دارنده بالواسطه درصورتی كه اقدام به انتقال سند نمايد مالکيت 
آن نيز به صورت قهری منتقل می شود.در حقوق تجارت ايران صاحب نظران و اساتيد در پذيرش 
ورّد تئوری مزبور بر نظر واحد نيستند. گروهی با توّجه به نشانه هايی پراكنده كه در قانون تجارت 
آمده هم چون مواد 27۴و27۵ قانون تجارت از يکسو كه به طورضمنی اشاراتی نموده وماده2۹1 قانون 
مزبور از سوی ديگر كه در شيوه و سياقی صريح تر به بيان مطلب پرداخته است قائل به پذيرش اين 
نظريه البتّه با شرايط و آثار خاّصی هستند)همان،ص67(. گروهی ديگر با رّد استدالل گروه اّول پذيرش 
اين نظر در حقوق ايران را مردود می دانند)فخاری،1۳72،ص11۳(. در اليحه قانون تجارت نيز هم چنان 

Consideration  .1
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به مراتب پيچيده تر بوجود آمده چنان كه  ابهام آور حفظ شده است وحتّی وضعی  اين وضعيّت 
حکم ماده 2۹1ق.ت در اليحه حذف شده است.با اين حال به نظر می رسد می توان تئوری محل را تا 
حدودی در حقوق تجارت ايران پذيرا شد. نخست بايد پذيرفت كه هرچند وجود و پذيرش كامل 
اين نظر می تواند در ارتقای سطح امنيّت و به تبع آن استفاده بيشتر از اسناد تجاری كارگشا باشد 
ليکن عدم تصريح قانون گذار در به رسميت شناختن تئوری محل مانع تحّقق چنين نظری است در 
ثانی مبانی حقوق مدنی به عنوان شاخه مادر و تکميل كننده قواعد حقوق تجارت می تواند راه گشا 
باشد. می توان گفت اگر در زمان صدور برات طلب برات كش از برات گير مسّلم وحال باشد در اين 
صورت بر مبنای قواعد كلی حقوقی و به طور خاص موضوع انتقال طلب كه در حقوق مدنی از آن 
بحث می شود بايد قائل به انتقال مالکيت برات بود)كاتوزيان،1۳۹1،ص27۳(1و به نظر می رسد برخالف 
نظر برخی قبول يا نکول برات گير صرفاً از حيث آثار مترتب بر سند تجاری و تعّهدات مرتبط با آن 
واجد آثاری است وتاثيری در انتقال محل به دارنده نخواهد داشت هرچند كه زمانی می توان از جنبه 
برات وتعّهدات مندرج در آن به برات گير مراجعه كرد كه مقّررات وضوابط مرتبط بدان رعايت شود 
)نعمت اللهی،1۳۸۹،ص107(. از همين رو در صورت بروز موارد خاّصی هم چون ورشکستگی برات كش 
فرد از وارد شدن در غرماء بی نياز است. اين امر را می توان بدين صورت توجيه كرد كه در جريان 
اسناد تجاری از صدور تا پرداخت ما با دو شأن مدنی و تجاری روبرو هستيم و قبول يا نکول تنها در 
حوزه تجاری قابل بحث است زيرا حوزه حقوق تجارت واسناد تجاری عرصه نوآوری های خاّص 

و ويژه همانند مسؤوليت تضامنی است.

2(انتقال و ضمانت
اقداماتی  با اين حال پس از صدور ممکن است  صدور برات آغاز دوران حيات برات است. 
در روی برات به منظور انتقال يا تضمين پرداخت برات انجام گيرد.بر همين اساس ظهر نويسی و 
ضمانت در برات پيش بينی شده است. ظهر نويسی برای انتقال سند درنظر گرفته شده هرچند كه 
ممکن است برای مقاصد ديگری نيز به كار آيد .از سوی ديگر اقدام به ضمانت از مسوولين برات 
در جهت تضمين هر چه بيشتر برات ، عالوه بر وجود ويژگی مسؤوليت تضامنی می تواند صورت 
پذيرد. ويژگی مشترک اين دو نهاد براتی را بايد در اختياری بودن آن جويا شد.اين در حالی ست كه 
برای مثال اخذ قبولی برات هرچندبه صورت عادی اختياری است ولی در شرايطی ممکن است اخذ 

قبولی اجباری يا ممنوع شود.

1.  البته خود اين استاد گرانقدر در جايی ديگری با اشاره به لزوم قبولی از سوی برات گير پذيرش اين نظر را با ترديد روبرو می دانند. 
ر.ک به نعمت اللهی، 1۳۸۹،ص106 به بعد
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2-1(ظهر نویسی برات1
ظهر نويسی در برات يا به منظور انتقال سند انجام شده كه از آن به عنوان ظهرنويسی ناقالنه نام برده 
می شود و يا در جهت اهداف ديگری به كار می رود كه از آن به ظهرنويسی غير ناقالنه تعبير می گردد.

2-1-1(ظهر نویسی ناقالنه
مقتضای  بايد  اساس  همين  بر  است.  برات  انتقال  نويسی  ظهر  كاربرد  ترين  اصلی  و  اولين 
اطالق ظهرنويسی را انتقال برات دانست و ظهرنويسی به مقاصد ديگر را نيازمند تصريح در سند 
)دمرچيلی،1۳۹0،ص۵11(.برات يک سند مالی بوده و افراد به جای پول نقد از آن در معامالت خويش 
بهره می برند. از همين رو بايد اين امکان را داشته باشد كه بتواند همانند پول در معامالت بعدی افراد 
نيز مورد استفاده قرارگيرد. احکام حاكم بر ظهرنويسی برات در اليحه قانون تجارت به موجب مواد 

71۹ تا 727 بيان گرديده است.
نام برد.  بايد از شرايط ماهوی و شکلی در برات  برای ظهر نويسی برات همانند صدور آن 
بااين حال آنچه در سند مزبور بيشتر حائز اهميّت است شرايط شکلی آن می باشد كه با ويژگی شکل 
گرايی و فرماليسم حاكم بر اسناد تجاری نيز در موافقت است. به موجب ماده 71۹ اليحه )ظهر نويسی 
با درج هويت و امضای ظهرنويس و هويت شخصی كه برات به نام او ظهرنويسی می شود محقق 
می گردد. ممکن است تاريخ ظهرنويسی و نشانی ظهرنويس نيز در برات درج گردد(. به ظاهر در 
اليحه قانون تجارت امکان ظهر نويسی سفيد امضا متنفی شده زيرا ذكر هويت شخصی كه برات 
برای او ظهرنويسی می شود از اركان برات تلّقی شده است. اين در حالی است كه در قانون تجارت 
هرچند صدور برات در وجه حامل مردود دانسته شده  ولی در ماده 2۴6 به طور ضمنی صدور 
برات به صورت سفيد امضا به ظاهر امضا امکان پذير دانسته شده است. با اين حال بعضی اساتيد 
امکان ظهرنويسی سفيد امضا را به موجب قانون تجارت نمی پذيرند )افتخاری،همان،ص۹2( ولی غالب 
ايشان اين ظهر نويسی را صحيح بر شمرده اند)اسکينی،همان،ص۹۹(. اين ترتيب اليحه را می توان محل 
اشکال دانست. زيرا امکان ظهر نويسی سفيد امضا می تواند يک ويژگی مثبت بويژه باتوجه به عدم 
امکان صدور برات در وجه حامل برشمرده شود كه قابليت نقل وانتقال سريعتر را به دنبال دارد. در 
كنوانسيون ژنو نيز به موجب ماده 1۳ مجوز ظهرنويسی سفيد امضا داده شده و شرط چنين ظهرنويسی 
را درج آن در ظهر)پشت( سند برشمرده است زيرا اين كنوانسيون امضای خالی در روی برات را 
حمل بر ضمانت می داند)ماده ۳1(. در ماده 71۹ اليحه در كنار امضا از لزوم درج هويت ظهرنويس 

Endorsment  .1
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نامبرده شده است. اين در حالی است كه امضا اصوالً خود معّرف هويّت فرد می باشد.به نظر می رسد 
اين دستور قانون گذار با توّجه به عرف حاكم بر جامعه ايرانی كه برخالف ديگر نقاط دنيا امضای 
شخص به شکل خطوطی بوده و جدای از نام فرد می باشد قابل توجيه است.در حالی كه در اغلب 

ديگر كشورها همان طرز نوشتن نام فرد به شيوه منحصر بخودش امضا تلّقی می گردد.
ظهر نويسی در لغت به معنای پشت نويسی است.اين امر سبب شده كه بعضی بر اين باور باشند 
كه عمل انتقال و ظهرنويسی الزاماً بايد در پشت برات صورت گيرد)افتخاری،همان،ص۹1(. با اين حال 
به نظر می رسد همان گونه كه بعضی اساتيد نيز متذّكر شده اند معنای لفظی ظهرنويسی نبايد اين ذهنيّت 
را ايجاد كند كه ظهرنويسی جهت انتقال حتماً بايد در پشت انجام شود،بلکه بايد معنای حقوقی آن 
را درنظر گرفت چه در پشت برات چه در روی آن)اسکينی،همان،ص۹۸(. با اين حال اين معنای لفظی 
می تواند به عنوان يک اماره بکار گرفته شود. به موجب ماده 720 اليحه در صورت تحّقق امضا طبق 
شرايط حاكم بر ظهرنويسی در ظهر)پشت( برات،چنان چه عبارت صريحی دال بر ضمانت بودن آن 
درج نشود، امضای مزبور حمل بر ضمانت می شود. اين ماده در مقام رفع يکی از اختالفات رايج در 
زمينه اعمال حقوقی انجام شده در برات كاربرد دارد. اساتيد حقوق تجارت در پاسخ به اين پرسش 
كه امضای ساده در پشت سند تجاری داّل بر ضمانت است يا ظهرنويسی به دو دسته تقسيم شده اند: 
گروهی با توّجه به عرف حاكم بر جامعه به خصوص در سفته و چک اين چنين امضايی را ضمانت 
دانسته)ستوده تهرانی،همان،ص۵0 و دمرچيلی،همان،ص۵1۳( ولی در نقطه مقابل برخی برای استحکام هرچه 

بيشتر اين اسناد حکم به ظهرنويسی داده اند)اسکينی،همان،ص12۴(.
هرچند انتقال پذيری يکی از ويژگی های اصلی برات به شمار می آيد با اين حال اين امکان انتقال 
را نمی توان خصيصه ذاتی آن دانست. از همين رو مسؤول برات می تواند با قيد و تصريح به عدم 
امکان انتقال در سند خود را در برابر دارنده ناشناس مصون دارد. در بند7 ماده 22۳ قانون تجارت 
از لزوم قيد نام شخصی كه برات در وجه يا حواله كرد او صادر می شود نام برده شده كه عبارت 
حواله كرد به نوعی ناظر بر قابليّت انتقال سند است. بر همين اساس غالب اساتيد بر اين باورند كه 
عدم وجود اين عبارت مانع انتقال نيست ولی خط خوردن آن در سند مانع انتقال است.البته در اين 
بين ميان اساتيد اختالف نظر است گروهی برات را كاًل فاقد هرگونه قابليّت انتقال خواه مدنی و خواه 
تجاری می دانند)صقری،1۳۸0،ص121( و گروهی نيز صرفاً قابليت ظهرنويسی يعنی انتقال واجد اثر 
حقوقی تجاری را منتفی می دانند)اسکينی،همان،ص۹6(. در اليحه جديد در مقام شرايط صدور نامی از 
عبارت حواله كرد نيست با اين حال ماده 72۳ بيان می دارد:در صورت منع صريح انتقال برات با عبارتی 
هم چون غيرقابل انتقال، چنان چه مشروط عليه اقدام به انتقال برات كند، فرد منع كننده انتقال می تواند 
در برابر منتقل اليه و ايادی بعدی او به شرط مزبور استناد نمايد. بنابراين بايد گفت شرط عدم انتقال 
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صرفاً در روابط ميان مشروط له و منتقل اليه و ايادی بعد از او جاری است. از همين رو افراد اخير در 
روابط شان با يکديگر نمی توانند به اين شرط استناد كنند. در ماده 11 كنوانسون ژنو عدم ذكر حواله كرد 
مانع انتقال دانسته نشده است ولی قيد عدم حواله كرد يا هر اصطالح معادل مانع قابليت ظهر نويسی آن 
می گردد. در ادامه، اين ماده در صورت انتقال چنين سندی، قائل به جريان احکام انتقال عادی در سند 
است. ماده 1۵ كنوانسيون مزبور نيز به اعتبار درج شرط ممنوعيت ظهرنويسی مجّدد توّسط ظهرنويس 

اشاره می كند و حکم به عدم مسوؤليت وی در برابر ايادی متعاقب شخص انتقال گيرنده می دهد.

2-1-2(ظهرنویسی غیر ناقالنه
در كنار ظهرنويسی ناقالنه به عنوان مهم ترين كاربرد ظهرنويسی، كاربردهای ديگری نيز برای 
اين عمل حقوقی درنظر گرفته شده است. »اعطای وكالت به ديگری جهت وصول« و »وثيقه گذاری 

برات« را می توان اقسام ظهرنويسی غير ناقالنه برشمرد.

2-1-2-1(ظهرنویسی وکالتی
در حقوق مدنی افراد برای اعمال حقوق و وظايف خويش، انعقاد معامالت و انجام ايقاعات و 
به طور كلی انجام اعمال حقوقی، همان گونه كه خود مستقيماً وارد عمل شده و به انجام اين اعمال 
و اقدامات اقدام ورزند؛ می توانند به وسيله انتخاب وكيل اين اهداف را محّقق سازند. ظهرنويسی 
وكالتی را می توان به نوعی منبعث و نشأت گرفته از همين مقّررات و قواعد كلی نمايندگی و وكالت 
دانست با اين حال تفاوتهای عمده ای كه ريشه در ماهيّت فعاليّتهای تجاری دارد فارق اين دو نهاد 

مدنی و تجاری است. 
در ظهر نويسی وكالتی  ظهر نويس به فردی كه سند به نفع او ظهرنويسی شده نيابت می دهد 
جهت اخذ وجه برات اقدامات الزم را به انجام برساند. بنابراين شخص اقدام به انتقال برات نمی كند 
به اعمال حقوق ظهرنويس و از جمله وصول آن ست ولی مالک  تنها مجاز  و ذينفع ظهرنويس 
سند نخواهد شد)مرتضوی،همان،ص12۴(. در اليحه قانون تجارت)ماده 722( برخالف قانون تجارت 
ظهرنويسی وكالتی صراحتاً مورد اشاره قرارگرفته و از سوی مقنّن قانون گذاری شده است. بر اين 

اساس مهم ترين ويژگی های ظهرنويسی وكالتی در اليحه را می توان به اين نحو احصاء نمود:
نخست: مقتضای اطالق ظهرنويسی وكالتی نسبت به وكالت مدنی دامنه گسترده تری دارد زيرا 
نه فقط مطالبه وجه بلکه امکان واخواست و طرح دعوی نيز برای وكيل فراهم است. در حالی كه در 
حقوق مدنی می بينم مقتضای وكالت در هر مورد به مراتب محدودتر بوده و برای مثال امکان طرح 
دعوی توّسط وكيل صرفاً در صورت داشتن اذن و نيز رعايت مقّررات آيين دادرسی مدنی ممکن 
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است )مالک مواد66۴ق.م و باب دوم مواد ۳1 الی ۴7 ق.آ.د.م(. با اين حال گروهی از اساتيد بر اين باورند كه 
بهتر است اختيار وكيل فقط در محدوده وصول سند تفسير شود )همان،ص10۹(.

دّوم: از آنجا كه با ظهرنويسی وكالتی انتقالی انجام نمی شود از همين رو مسؤوليت وكيل نيز 
در همان محدوده مسؤوليت موّكل خواهد بود. در واقع ظهرنويسی وكالتی سبب نخواهد شد كه 
مسؤولين ديگر برات بتوانند جز درباره ايراداتی كه دربرابر موّكل قابل طرح است به ايرادات و امور 
ديگر در برابر وكيل استناد نمايند زيرا وكيل دارنده برات نيست و تنها نماينده دارنده اصلی در مطالبه 
وجه سند واقدامات مرتبط با آن  است. ماده 67۴ ق.م نيز كه موّكل را به انجام تعّهدات وكيل)به شرط 
آن كه داخل در حدود وكالت باشد( به علت همين نيابت ملزم می داند)كاتوزيان،1۳۸۹، ج ۴ص1۸0 و 1۸۹( 

خود ناظر بر همين مهم است.
سّوم: از آنجايی كه وكالت عقدی جايز است به موت وحجر هريک از طرفين)وكيل يا موّكل( 
منفسخ خواهد شد)ماده 67۸ ناظر بر ماده ۹۵۴ ق.م(. با اين حال رعايت اين قاعده قانونی در حقوق اسناد 
تجاری)از طرف موّكل( به نحوی كه در قانون مدنی آمده اعتبار اين اسناد را مخدوش می سازد از 
همين رو بسياری از اساتيد سعی كرده اند كه با استفاده از راهکارهای متنّوعی هم چون قائم مقامی 
تجاری اين قاعده را تعديل سازند)ستوده تهرانی،همان،ص 6۳(. در ماده 722 اليحه تکليف اين امر نيز 
مشّخص شده است. به موجب ماده مزبور فوت و حجر موّكل)ظهر نويس( اثری بر وكالت اعطايی كه 
از طريق ظهرنويسی داده شده ونيز آثار آن نخواهد داشت مگر آن كه صراحتاً ظهرنويس خالف آن را 
در برات تصريح كرده باشد كه در اين صورت وكيل موّظف است بالفور سند را در اختيار قائم مقام 

و نماينده متوفّی يا محجور قرار دهد.
موكل  اذن  به  نياز  توكيل  در  اذن  تجارت  حقوق  672ق.م(  كّلی)ماده  مقّررات  به  بنا  چهارم 
دارد)كاتوزيان،همان،ص170(. با اين حال قاعده مزبور در حقوق تجارت و در ظهر نويسی وكالتی تا 
حدودی تعديل شده است  ماده 722 اليحه به وكيل اين امکان را می دهد كه با ظهر نويسی دوباره 
برات )تحت عنوان وكالت( ديگری را وكيل در اخذ حقوق برات و اقدامات مرتبط با آن نمايد. 
می توان اين حکم قانون گذار را نشأت گرفته از فلسفه و مبنای برات كه همان ماهيّت تجاری آن است 
دانست زيرا در دنيای تجارت و سرمايه، پول ومبادله آن حرف اّول را می زند نه ويژگی های اشخاص.

2-1-2-2(ظهرنویسی وثیقه ای
ظهرنويسی وثيقه ای بدين معنا است كه دارنده سند بدون آن كه به دنبال اتنقال مالکيت سند به 
ديگری باشد با ظهرنويسی آن اقدام به وثيقه گذاری سند در نزد ديگری نموده و درمقابل اقدام به اخذ 
پول يا مالی از او كند. بمعنای ساده تر فرد با اخذ پول يا مالی از ديگری مديون او شده و برای تضمين 
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بازپرداخت وام ودين خود در موعد مقّرر، سند تجاری متعّلق به خود را در نزد دائن و طلبکار به وثيقه 
می گذارد كه چنان چه در فرارسيدن موعد دين و يا تخّلف از شرايط مقّرر در عقد وثيقه ظهرنويس 
از پرداخت دين خويش خودداری نمايد، طلبکار با طّی مراحل قانونی وجه سند را مطالبه ودريافت 
نمايد. مهم ترين كاربرد وثيقه گذاری سند تجاری را می توان در جريان عمليّات بانکی وبويژه اخذ 
وام و اعتبار از مؤّسسات مالی و بانک ها جويا شد. در قانون تجارت ظهرنويسی وثيقه ای پيش بينی 

نشده است وبرهمين اساس مباحث گوناگونی در پذيرش يا رّد چنين ظهرنويسی بيان شده است.
در اليحه قانون تجارت به موجب ماده 72۴ »هرگاه برات به عنوان وثيقه ظهرنويسی شود شخصی 
كه برات به نفع او ظهرنويسی شده است تمام حقوق دارنده سند را دارد....« با اين حال از آنجا كه اين 
نوع از ظهرنويسی دربرگبرنده انتقال سند نيست فردی كه بنفع او ظهرنويسی صورت گرفته نمی تواند 
اقدام به انتقال سند بوسيله ظهرنويسی كند از همين رو در ادامه ماده آمده است كه ».....درصورت 
ظهرنويسی مجّدد به عنوان انتقال، دارندگان بعدی به عنوان وكيل در وصول وجه محسوب می شوند«. 
اين حکم را می توان در اصل قابليّت ظهرنويسی جويا شد زيرا فردی كه ظهرنويسی به نفع او صورت 
گرفته هرچند مالک سند نخواهد بود ولی می تواند از حقوق دارنده سند كه از آن جمله وصول وجه 
سند می تواند بهره ببرد. ماده 1۹ كنوانسيون ژنو كه به ظهرنويسی وثيقه ای پرداخته انجام ظهرنويسی 
توسط ذينفع را دال بر اعطای وكالت می داند هرچند كه به او اين امکان را می دهد تا از كليّه حقوق 

دارنده سند برخوردار باشد.
اين سؤال ممکن است در اينجا به ذهن خطور كند كه علی رغم وجود ماده 77۴ ق.م بر لزوم 
عين بودن مال مرهونه چگونه می توان ظهرنويسی وثيقه ای را توجيه كرد؟ در پاسخ بايد گفت: اّوالً 
لزوم عين بودن مال مرهونه در قانون مدنی را می توان در رعايت مفاد ماده 772 قانون مزبور دانست 
كه قبض عين را از شرايط تحّقق رهن می داند)اسکينی،همان،ص11۹( با اين حال در سند برات كه خود 
سند و صورت آن از اهميّت ويژه برخوردار است به گونه ای كه بايد گفت: اعتبار سند برات ناشی 
از خود آن است و برهمين اساس نويسندگان قائل به وصف تجريدی سند تجاری شده اند)حسينی 

تهرانی،1۳6۴،ص10۴ به بعد بنقل از اسکينی،همان،ص120(.
ثانياً اين نکته را نبايد از نظر دور داشت كه مفهوم وثيقه الزاماً با مفهوم عقد رهن قابل تطبيق نيست 
بلکه وثيقه معنا و مفهومی گسترده تر دارد. از همين روست كه در كنار عقد رهن از كفالت وضمان نيز 
به عنوان ديگر وثايق پرداخت دين نامبرده شده است. وثيقه را در معنای عام آن می توان ترتيبی از سوی 
مديون يا شخص ثالثی تلّقی كرد كه با اخذ نظر مثبت دائن بر پرداخت دين داده می شود و هدف از 
آن، دادن تضمين بر وصول وجه و پرداخت دين در موعد مقّرر است. با اين حال در حقوق كشور ما 
اصوالً هرگاه سخن از وثيقه می شود بالفاصله اذهان حقوقی معطوف به عقد رهن كه بارزترين نوع 

وثيقه است می شود)نيک فرجام،1۳۹1،ص222(.
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2-2(ضمانت1
يکی از نهادها واركان برات و ديگر اسناد تجاری ضمانت محسوب می شود كه درجهت توثيق 
هرچه بيشتر اسناد تجاری واطمينان بخشی به دارنده در كنار امتيازات خاّص اسناد مزبور اعطاء 
می شود. برای بررسی اين نهاد وركن احتمالی در برات ابتدا بايد مختصری از قواعد كلی حاكم بر 

ضمان اّطالع داشته و سپس به بّررسی نقش ضمانت در حقوق تجاری واسناد مزبور بپردازيم.

2-2-1(قواعد کّلی حاکم بر ضمان
ضمان را به بر عهده گرفتن تعّهد و دين ديگری تعريف كرده اند )عقد ضمان( )شهيد ثانی، 1۳۸7، 
ص1۵1(. از سوی ديگر در تأليفات و آراء حقوق دانان از ضمان به عنوان تعّهد و مسؤوليّت نامبرده 
شده است)ضمان قهری و جبران خسارت()كاتوزيان،همان،ص221(. آنچه در موضوع بحث ما در اين 
دو معنا كاربرد دارد همان معنای نخست يعنی عقد ضمان است به اين معنا كه فرد در مقابل دائن و 
طلبکار از مديون ضمانت كرده كه دين او را در موعد مقّرر پرداخت نمايد. در ماهيّت وكاركرد ضمان 
در ميان نظامهای حقوقی تفاوت وجود دارد گروهی از آنجا كه ضمان را به عنوان يک وسيله احسان 
و حمايت از مديون می دانند قائل به انتقال دين در تحّقق عقد ضمان هستند. اين نظر كه در عالم 
حقوقی به عنوان نقل ذّمه به ذّمه شناخته می شود در قانون مدنی ايران به رسميّت شناخته شده است 
)ماده 6۸۴ و 6۹۸ق.م(. در سمت مقابل نظر ديگری كه بيشتر بر حمايت از دائن تأكيد دارد بر اين باور 
است كه ضمان نوعی وثيقه در جهت حمايت از دائن است )همان،ص22۵(و از همين رو تأثيری بر 
انتقال دين به ضامن نداشته وتنها ذّمه ضامن را در كنار مضمون عنه يا همان بدهکار اصلی مشغول 
نگاه می دارد بی آن كه از تعّهد مديون كاسته شود. اين نظر را به عنوان ضّم ذّمه به ذّمه می شناسند كه در 
غالب نظامهای حقوقی به كار گرفته می شود. در قانون تجارت ايران نيز به موجب مواد ۴02 به بعد 

نظريّه ضّم ذّمه به ذّمه به رسميّت شناخته شده است. 

2-2-2(ضمانت در اسناد تجاری2
يکی از ابواب ورود ضمان )در معنای عقدی( در حقوق كشور ما را می توان در باب اسناد تجاری 
و به طور خاص سند برات جويا شد. به طور كّلی ضمانت در حقوق اسناد تجاری را می توان به دو 
صورت يافت. نخست ضمانت قهری است كه تحت عنوان مسؤوليّت تضامنی شناخته شده ودر جای 
خود مورد بِررسی قرارخواهد گرفت. نوع دوم كه به طور خاص موضوع بحث ما قرار می گيرد انعقاد 
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عقد ضمان و ضمانت توّسط شخص ثالث از يکی از مسؤولين برات است. اليحه قانون تجارت 
برخالف قانون تجارت مواّد خاّصی را عالوه بر مواد متعدّدی كه در جای جای اليحه آمده به ضمانت 

اختصاص داده است.
به موجب ماده 72۹ اليحه: »ضمانت با درج هويّت و امضاء ضامن و تعيين هويت مضمون عنه 
محّقق می شود.....«. بر همين اساس می توان گفت برای تحّقق ضمانت تجاری در اين ماده دو دسته 
شرايط الزم است: نخست شرايطی كه بايد از جانب ضامن در تحّقق ضمان رعايت شود. دوم رعايت 
شرايطی كه از سمت مضمون عنه و شخصی كه از او ضمان صورت می گيرد الزم الّرعايه است. با 

اين حال ضمانت اجرای اين دو دسته شرايط با هم متفاوت است.
برای تحّقق ضمان نخست فردی كه قصد ضمانت از يکی از مسؤولين برات را دارد بايد پس از 
ذكر نام خود اقدام به امضای برات كند. امضای برات بالواقع نشانه قصد فرد ورضايت فرد بر تحّقق 
عمل حقوقی ضمانت است. از سوی ديگر به واسطه اصل شکل گرايی و فرماليسم حاكم بر اسناد 
تجاری امضا شرط الزم و اصلی تحّقق ضمانت در اسناد تجاری است)كاويانی،همان،ص112(. بر همين 
اساس ضمانت در برات به صورت شفاهی امکان پذير نيست و چنين ضمانتی را نبايد امضای تجاری 
حاكم بر برات دانست. هم چنين برخالف ماده ۳1 كنوانسيون كه ضمانت در روی برگه ضميمه1 را نيز 
معتبر می داند هم چنان همانند قانون تجارت چنين حکمی توّسط قانون گذار ايرانی به رسميّت شناخته 
نشده است. در اين زمينه گروهی از اساتيد ضمن معتبر دانستن اصل ضمانت آن را مشمول مقررات 
ضمان تجاری نمی دانند)اسکينی،همان،ص12۵(. ماده 72۹ عالوه بر امضاء ذكر نام و هويّت ضامن را 
الزم می داند كه شايد بتوان دليل ذكر چنين حکمی را عرف حاكم بر جامعه ما مبنی بر جدايی قيد 
هويّت از امضا دانست. در ادامه ماده 72۹ اليحه قانون گذار در يک ابتکار جديد اّماره ای در خصوص 
مکان ضمانت در سند تجاری )روی سند يا پشت آن( بيان نموده است.به موجب اين مقّرره »....جز 
در امضای برات دهنده و برات گير صرف درج امضاء روی برات ضمانت تلّقی می شود.....« بنابراين 
اگر در روی يک برات با يک امضای ساده روبرو باشيم كه در كنار آن نشانه ای داّل بر ضمانتی يا 
ظهرنويسی بودن قيد نشده باشد بايد آن را حمل بر ضمانت كرد. اين حکم را می توان به نحوی مکّمل 
حکم ماّده 720 اليحه دانست كه صرف امضاء در ظهر برات را حمل بر ظهرنويسی بيان كرده است. 
اين گونه اّمارات می توانند ضمن حفظ ارزش سند تجاری و ارتقاء آن نوعی ضابطه بندی به اسناد 
تجاری نيز ببخشد. در كنار شرايط الزم برای شخص ضامن ماّده 72۹ ذكر هويّت مضمون عنه را الزم 
برشمرده است. مبنای اين حکم را بايد در مسؤوليّت تضامنی ضامن و مضمون عنه دانست. با اين حال 
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ماده مزبور در قسمت اخير خود به موجب يک اّماره و حکم تکميلی عدم ذكر هويّت را موجب بطالن 
ضمان ندانسته و اعالم می دارد: »....در صورت عدم تعيين مضمون عنه در برات، ضمانت از طرف 
برات گير خواهد بودمگر در صورت عدم قبولی كه از طرف براتکش محسوب می شود«. مبنای اين 
حکم نيز توجه به متعّهد اصلی برات است كه در صورت قبول، برات گير ودر صورت نکول نيز بدليل 
ناقص بودن سند قاعدتاً براتکش است. اين در حالی است كه ماده ۳1 كنوانسيون ژنو ظهرنويسی 
بدون قيد نام مضمون عنه را حمل بر ضمانت از براتکش كرده است. اين موضع كنوانسيون ژنو را 
بايد در راستای اين قاعده كّلی ديد كه افراد بيشتری از مسؤوليّت معاف گردند)كاويانی،همان،ص116(. 
با اين حال به نظر می رسد نگاه قانون گذار داخلی در اين باره منطقی تر و با ماهيّت برات منطبق تر باشد.
قسمت اخير ماده 2۴۹ق.ت بيان می دارد: »....ضامن فقط با كسی مسوؤليّت تضامنی دارد كه از 
او ضمانت می كند...« اين در حالی است كه هرچند ضامن به نوعی نسبت به ديگر مسوؤلين برات 
دارای مسوؤليت فرعی است ولی بايد توّجه داشت كه هدف از ضمانت و در مقام باالتر هدف از 
ايجاد اسناد تجاری و قراردادن مزيّتهای فوق العاده برای آن گردش هرچه بيشتر اين اسناد و به وجود 
آوردن اطمينان خاطر برای اشخاص جهت استفاده از اين اسناد است. از همين رو فرعيّت بخشی 
مطلق به ضمانت كه ظاهر ماده 2۴۹ به بيان آن می پردازد با مصلحت اين اسناد در تضاد است چرا 
كه استناد به ظاهر ماده مزبور مارا وامی دارد كه هرگونه مسوؤليّت ضامن و ايرادات قابل طرح در 
برابر او را نسبت به مضمون عنه بسنجيم)مرتضوی،همان،ص1۴۵(. بر همين اساس در ماده 7۳0 اليحه 
عالوه بر آن كه ضامن در كنار ديگر مسؤولين برات مسؤول شناخته شده در ماده 7۳2 اليحه نيز 
قانون گذار بيان می دارد: »ضامن در حدود مسؤوليّت مضمون عنه مسؤول است. مسؤوليت ضامن 
جز در مورد ايرادات مربوط به شرايط شکلی برات و بطالن ضمانت همواره اعتبار دارد.« بر همين 
اساس نوعی استقالل و فرعيّت توامان در برات درنظرگرفته شده است تا بتوان تا آنجا كه ممکن 
است اعتبار ضمانت را نگاه داشت. از يکسو برای مراجعه به  ضامن بايد تکاليف خاصی هم چون 
رعايت مواعد را درنظرگرفت)صقری،همان،ص1۴6( ولی ضامن نمی تواند به همه ايرداتی كه ممکن 
است مضمون عنه وی برای رهايی از مسؤوليّت بتواند به آنها استناد كرده)همانند عدم اهليّت( تمّسک 
جويد)اسکينی،همان،ص1۳1(. ماده ۳2 كنوانسيون ژنو نيز حکمی مشابه ماده 7۳2 اليحه داشته وبه 

استثنای نقص شکلی در ساير موارد ضمانت برات گير را معتبر می داند.

۳(حقوق وتضمینات دارنده برات
برات به عنوان يک سند تجاری كه از وصف جانشينی برخوردار بوده، زمانی هرچه بيشتر در 
تعامالت مالی و تجاری در ميان مردم و بويژه فّعالين اقتصادی به كار می رود كه از يک سند عادی 
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به در آمده و بتواند هرچه بيشتر در ميان اين افراد مورد استفاده قرار گيرد. از همين روست كه بايد 
برای دارنده آن امتيازات خاّص و ويژه قرار داد و برای افرادی كه اقدام به قيد تعّهد و امضا در برات 

می كنند،التزام باالتری نسبت به اسناد عادی درنظرگرفت.

۳-1(مسؤولیّت تضامنی
مسؤوليّت تضامنی عبارت است از مسؤوليت بدهکاران متعّدد برای تأديّه دين به نحو تضامن و 
يکسان بودن مسؤوالن برات در برابر دارنده جهت اخذ تمام يا بخشی از مبلغ سند)افتخاری،همان،ص۹۸(. 
مسؤوليت تضامنی بالواقع نوعی ضمان و تضمين از ديگری است كه به حکم قانون بوجود می آيد. 
مبنای ايجاد مسؤوليت تضامنی در برابر دارنده را می توان در آن دانست كه هريک از مسؤولين برات 
با امضا خود به نوعی پرداخت سند در سررسيد را تضمين می كنند)همان،ص۹۸(. ماده 7۳0 اليحه 
قانون تجارت كه جايگزين ماده 2۴۹ ق.ت شده است در اينباره بيان می دارد: »براتکش، قبول كننده، 
ظهرنويسان و ضامن در برابر دارنده مسؤوليت دارند. دارنده برات در صورت عدم تأديّه و عنداالقتضاء 
پس از انجام واخواست می تواند برای وصول كل وجه سند به هركدام از آنها مراجعه كند....«. برای 
مطالبه وجه واعمال مسؤوليت تضامنی از سوی دارنده رعايت اين شرايط الزم است: نخست مراجعه 
در سررسيد و عدم پرداخت وجه، دوم اعتراض1 ظرف مهلت مقّرر و واخواست سند و درنهايت 

رجوع و طرح دعوی عليه تمام يا برخی از مسؤولين طی مواعد قانونی)كاويانی،ص12۸و12۹(.
شايد بتوان مهم ترين نوآوری و تحّول اليحه جديد را در آن دانست كه در مواردی و برای برخی 
افراد امکان حذف و مصون ماندن از مسؤوليت تضامنی را فراهم آورده است)همان،ص127(. بر همين 
اساس در ماده 7۳6 اليحه آمده است: »هريک از ظهرنويسان می توانند با تصريح به عدم مسؤوليت در 
متن سند خود را از مسؤوليت ماده مقّرر در ماده 7۳0 معاف نمايند«. با اين حال اين مزيّت را نمی توان 
درباره براتکش در نظر گرفت زيرا او خالق وايحاد كننده برات است وتا زمان پرداخت مسؤول  باقی 
خواهد ماند چنان كه در ماده كنوانسيون ژنو شرط عدم مسؤوليت پرداخت را برای براتکش باطل 
می داند. برای ضامنين نيز عالوه بر ماده 7۳2 كه سابق بر اين اشاره شد حذف مسؤوليت تضامنی 
عاقالنه نيست چرا كه او به اين دليل ضمانت كرده كه در صورت عدم تاديه در سررسيد پرداخت 

آن را انجام دهد.

۳-2(اصل عدم استناد ایرادات
در سند برات ما با دو گونه تعّهد روبرو هستيم. نخست تعّهد پايه و منشا كه بيانگر رابطه حقوقی 

Protest  .1
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مبنايی بين طرفين بوده و سند بر آن اساس صادر می گردد برای مثال شخص ملکی را خريداری 
نموده و اقدام به صدور سند جهت پرداخت وجه می نمايد. نوع دوم تعّهد موجود در برات را، 
به عنوان تعّهد براتی می شناسند كه ريشه در اصل شکل گرايی و لزوم تجميع حقوق ناشی از سند 
در خود آن دارد)دمرچيلی،همان،ص۴۸1(. چنان كه در مثال فوق تعّهد كّلی فرد بر پرداخت ثمن معامله 
كه با انعقاد بيع ايجاد می شود تعّهد منشا ولی تعّهد فرد بر پرداخت ثمن كه ناشی از امضای برات 
است تعّهد براتی ناميده می شود و انعکاس دهنده تعّهد مبنايی است. وصف جايگزينی سند تجاری 
و نيز تمايل قانون گذاران بر استفاده بيشتر از اسناد تجاری سبب شده است كه تعّهد براتی از اهميّت 
خاصی برخوردار بوده و تالش شود با وضع اصول و قواعدی، برای افراد اطمينان خاطر بيشتری 
فراهم گردد)مرتضوی،همان،ص۳۵(. بر همين اساس اصل مشهور عدم قابليت استناد ايرادات و ادعاها 
طراحی و مورد استناد قرارگرفته است. به موجب اصل مذكور متعّهد سند نمی توان در برابر دارنده 
با حسن نيّت به ايرادات مبنايی ميان مسوولين استناد نموده و خود را معاف از اجرای تعّهدات 
بداند)اسکينی،همان،ص10۹و كاويانی،همان،ص121وصادقی مزيدی،همان،ص2۵( .با اين حال در قانون تجارت 
ايران ماده مستقّلی برای بيان اصل مزبور بيان نشده است )برزش آبادی،1۳۹0،ص12۸( و از همين رو اساتيد 
در مقام ارائه دليل  بر وجود اين اصل در حقوق تجارت بداليلی هم چون اطالق مواد 2۳0و2۴۹ ق.ت 
)اسکينی،همان،ص110(يا اجماع بين حقوق دانان اشاره كرده اند)ستوده تهرانی، همان،ص77(. خوشبختانه در 
اليحه قانون تجارت اين ايراد برطرف شده و ماده 7۳۵ اليحه در اين ارتباط بيان می دارد: »هيچ يک 
از مسؤوالن برات در برابر شخصی كه حق رجوع به او را دارد نمی تواند جز به ايرادات مربوط به 
شرايط شکلی و بطالن تعّهد براتی به ايراد ديگری استناد نمايد«. در مواد ديگر نيز به طور غيرمستقيم 
به بيان اين اصل اقدام شده است كه از آن جمله به ماده 7۳2 در بيان شرايط شکلی ضمانت در برات 
می توان استناد كرد. در كنوانسيون ژنو ماده خاّصی به بيان اين اصل اختصاص نيافته است، هرچند در 
مواد گوناگون مفهوم اين اصل بيان شده است. از جمله قسمت اخير ماده 16 كنوانسيون بيان می دارد: 
».....درصورتيکه به هر عّلت مالکيت شخص نسبت به برات سلب شود دارنده ای كه حقوق خود را 
به طريق مذكور در پاراگراف قبل ثابت نمايد ملزم به برگرداندن سند نيست مگر آن كه برات را با سوء 

نيّت تحصيل و يا مرتکب تقصير عمده در تحصيل آن شده باشد«.

۳-۳(قبولی و نکولی برات
صدور برات به عنوان مرحله اوليّه حيات برات تلّقی می شود چرا كه صدور برات صرفاً يک عمل 
حقوقی ميان براتکش و دارنده است)كاويانی،همان،ص101(. با اين حال سند برات در نهايت بايد توسط 
برات گير پرداخت گردد. از همين رو است كه الزم است دارنده رضايت خود را از طريق پذيرش سند 
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و اعالم اراده بيان دارد)عباسی،1۳۸۵،ص۹۵(. اين پذيرش برات را در اصطالح قبولی برات می نامند و 
در نقطه مقابل عدم پذيرش برات را نکول برات گويند. ممکن است گفته شود كه قبولی برات اماره 
مديون بودن برات گير به براتکش است ولی در به نظر می رسد با توجه وضعيّت حقوق ايران و بويژه 
عدم پذيرش صريح تئوری محل پذيرش اين نظر دشوار است. در اليحه جديد مواد خاصی به بحث 
قبولی اختصاص يافته است با اين حال با نگاهی به اين مواد درمی يابيم به جز در دو مورد تغيير خاصی 
در اليحه انجام نشده است. نخست: انحصار صدور قبولی در برات بوسيله امضا در برات است 
درحالی كه قانون تجارت اين امکان پذيرفته شده است كه صدور برات بوسيله مهر و امضا صورت 
بپذيرد)اسکينی،همان،ص ۸1(. دومين تغيير عمده در اليحه را كه در تطبيق با كنوانسيون ژنو نيز می باشد 
می توان امکان سلب مسوؤليّت توِسط براتکش و ظهرنويسان در مورد نکول برات دانست)ماده 716 
اليحه( بگونه ای كه دارنده امکان استفاده از تسهيل قانونی قانونی كه در زمينه نکول برات وجود دارد 
يعنی مطالبه ضامن و ياحال شدن دين را از دست می دهد و بدين ترتيب بايد تا سررسيد منتظر باشد؛ 
تا بتواند به فرد مورد نظر مراجعه كند. پيشبينی چنين امکانی در برات را بايد اوالً در راستای شکل 
گرايی در اسناد تجاری و در ثانی بواسطه كم اهميّت تر بودن نکول برات در مقايسه با عدم پرداخت 
آن دانست.از سوی ديگر پيش بينی چنين امکانی در برات برای مسوؤلين برات نوعی آسودگی خاطر 
الاقل تا سررسيد برات فراهم می آورد. در ماده ۹ كنوانسيون ژنو نيز ضمن برشمردن مسوؤليت نکول 
برات برای براتکش به امکان سلب مسوؤليت وی در اين زمينه اشاره می كند ولی سلب مسووليت 
عدم تاديه را نمی پذيرد. با اين حال كنوانسيون ژنو چنين شرطی را تنها درباره مشروط له معتبر می داند 
كه اين مورد در ماده 716 اليحه نيز آمده است و به هريک از مسوؤالن برات اين اجازه داده شده كه 

چنين شرطی را بنفع خود در برات قيد كند. 
در صورتيکه برات با نکول مواجه شود اين امکان پذيرفته شده است تا فرد ديگری به جای 
برات گير برات را قبول كند اين عمل را در اصطالح قبولی ثالث گويند. در اليحه قانون تجارت دو 
اصالح عمده در باب قبولی ثالث صورت گرفته است. نخست لزوم موافقت دارنده با قبولی است در 
حالی كه در قانون تجارت اين امر ذكر نشده بود و از همين رو برخی بر اين باورند كه در شرايطی 
موافقت دارنده اجباری است)عباسی،همان،ص۹6(. دوم امکان رجوع دارنده ؛صرفاً به مسوؤالن قبل از 
آن كسی كه قبولی از طرف او صورت می گيرد.)ماده 71۸ اليحه( حال آن كه قانون تجارت امکان 

مراجعه دارنده به تمامی مسوؤالن را پذيرفته است)ماده 2۴0ق.ت(.

۳-۴(مطالبه برات
يکی از مهم ترين اوصاف اسنادتجاری كه در ارتباط تنگاتنگ با فلسفه ايجاد اين اسناد می باشد 
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»وصف جايگزينی« است. اين ويژگی اسناد تجاری ناشی از تمايل تجار و بازرگانان و در مراحل بعد 
دولتها بر عدم استفاده از وجوه نقد در معامالت است تا بدين ترتيب هم امنيت معامالتی بيشتری 
فراهم گردد و هم گردش تجاری و اقتصادی مطلوب تری حاصل گردد. بر همين اساس مطالبه و 
پرداخت اين اسناد از اهميّت ويژه ای برخوردار است)صقری،همان،۹۵( تا از يکسو افراد داخل در 
سند از وضعيت برات در سررسيد آن آگاه شوند و از سوی ديگر افراد رغبت بر استفاده از اين 
اسناد داشته باشند وااّل هيچ تاجر و فعال اقتصادی از اين گونه اسناد كه مشخص نيست پرداخت 
می گردد يا خير استفاده نخواهد كرد. مبحث محوری پرداخت و مطالبه برات را بايد در نهاد سررسيد 
برای آن كه  وعده برات جست و جوكرد. در وعده و سررسيد دارنده مکّلف است  يا اصطالحاً 
بتواند از حقوق و مزايای قانونی استفاده كند تکاليف و وظايف خويش را انجام دهد..از همين رو 
سررسيد سند تجاری عالوه بر حِق مطالبه برای دارنده تکاليفی را نيز بر دوش وی می نهد. موضوع 
مّدت دار بودن معامالت تجار و پرداختهای اعتباری تّجار نيز اهميّت پرداختن به مساله سررسيد 
ومطالبه آن را دوچندان می كند زيرا هرچند صدور برات به صورت بدون وعده كه در قانون از آن 
به عنوان برات به رؤيت نامبرده می شود پذيرفته شده است با اين حال خاصيّت تجاری اين سند آن 
را غالباً برای معامالت مدت دار مناسب می سازد. قانون گذار در ارتباط با مطالبه سند برای دارنده 
سه وظيفه عمده را در نظر گرفته است: مراجعه در سررسيد، اخذ واخواستو طرح دعوی در مهلت 
قانونی)اسکينی،همان،ص1۳۴(. به موجب ماده 27۹ ق.ت و 762 اليحه، مطالبه وجه بايد در روز سرسيد 
صورت گيرد با اين حال برخالف ماده ۳۸ كنوانسيون ژنو كه تا دو روز بعد نيز مهلت ارائه و مطالبه 
در نظر گرفته است قانون گذار مهلت اضافه ای جهت مطالبه سند مّدنظر قرار نداده است با اين حال 
از آنجا كه طبق ماده 2۸0 ق.ت و 76۳ اليحه ده روز مهلت برای تقاضای واخواست درنظر گرفته 
شده است بنابراين تا انقضای اين ده روز نيز می توان برای مطالبه و برخورداری از مزايای سند اقدام 
كرد)كاويانی،همان،ص17۹(. يکی از تغييرات اليحه قانون تجارت را بايد عدم لزوم اخذ واخواست عدم 
تاديه درموارد فوت و ورشکستگی برات گير دانست)ماده 76۴( در حالی كه ماده 2۸2 ق.ت به طور 
مطلق دارنده را موظف به ارائه واخواست می نمود. بااين حال بهتر بود قانون گذار اعتراض نکول را نيز 
به عنوان يکی از مصاديق اين معافيّت قرار می داد؛ همان گونه كه كنوانسون ژنو در ماده ۴۴ عمل نموده 
است.در اليحه جديد در يک تقليد و برداشت ناقص از كنوانسيون ژنو اين امکان فراهم شده است 
كه دارنده از واخواست سند در صورت اشتراط در سند معاف گردد ولی اين شرط را صرفاً درباره 
مشروط عليه معتبر می داند)ماده 7۴۴( ولی ماده ۴6 كنوانسيون درصورت اشتراط توسط براتکش 
شرط مزبور را در برابر تمامی ايادی سند مؤثر می داند)همان،ص1۸2(. در اليحه به سياق قانون تجارت 
دارنده موظف شده است پس از اخذ واخواست با ارسال اخطاريه يد قبلی خود را باخبر نمايد با 
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اين حال در يک اصالح مفيد ضمانت اجرايی را نيز برای او و يد قبلی مستنکف درنظر گرفته شده 
است كه به موجب آن مسوول جبران خسارت وارده به ايادی قبلی است)همان،ص1۸۴( كه از وقوع 
واخواست بی خبر مانده اند )مواد 76۸ اليحه و ۴۵ كنوانسيون ژنو(. مهلت طرح دعوی پس از تهيه 
واخواست نيز در اليحه از دو سال و يکسال مندرج در مواد 2۸6 و 2۸7 ق.ت به ترتيب به شش ماه 
و سه سال كاهش يافته است كه می تواند به تسريع در جريان مطالبه اسناد كمک كند)76۹ و 770 

اليحه(.

نتیجه گیری
در مطالب بيان شده كوشيده شد زوايايی از اليحه قانون تجارت ترسيم شود. بی شک بررسی و 
بيان تمامی نکات اليحه جديد هم از حوصله خوانندگان خارج است و نيز در ظرف زمانی محدود 
اين مقاله نمی گنجد. با اين حال تالش بر اين بوده است كه بتوان مهم ترين اين تغييرات را بررسی 
نموده و نيز تاثيرات مثبت يا منفی آن را ارزيابی نمود. می توان مهم ترين نکات اليحه اخير را در چند 

بند به شرح ذيل خالصه نمود:
در اليحه جديد سعی شده است تا ضمن حفظ روح كلی حاكم بر قانون تجارت1۳11 با انجام 
تغييراتی، ضمن رفع ايرادات بتوان از لحاظ حقوقی نيز اليحه مزبور را در سطح قابل قبول تری از 
لحاظ حقوقی و تکنيکی قرارداد. بر همين اساس بايد از اقدامات مثبتی چون پيش بينی وثيقه گذاری 
اسناد كه احتمال هرنوع شائبه ای در صّحت يا بطالن چنين عملی را منتفی می نمايد يا تصريح به 
اصل بنيادين عدم استناد ايرادات كه می تواند از احتمال صدور آرايی كه بر مبنای اصول كلی حقوق 

مدنی صادر می شود يعنی تاثير ايادی و حوادث قبلی بر ايادی بعدی، نام برد. 
يکی از نکات كه به صورت ملموسی خود را در چهارچوب مقررات اليحه نشان می دهد، تاثير 
پذيری قانون گذار از مقررات و كنوانسيونهای بين المللی و به طور خاص كنوانسيون 1۹۳0 ژنو است 
كه بايد اين اقدام را به فال نيک گرفت. اميد آن می رود كه اين امر در تدوين قوانين و مقّررات ديگر 
نيز توّسط قانون گذار ضمن رعايت اصول شرعی به كار گرفته شود تا زمينه رشد و ارتقای سيستم 

حقوقی ايران  هرچه بيشتر فراهم گردد.
با وجود نکات مثبت فراوان اليحه قانون تجارت می توان به بعضی خألهايی كه در اليحه مزبور 
اين نواقص را به ديده اغماض  بتوان  وجود دارد اشاره كرد. هرچند كه به نظر نويسندگان شايد 
نگريست و اميد داشت كه در آينده مرتفع گردد. از مهم ترين اين خألها عدم تصريح بر تئوری محل 
و وضع هم چنان مبهم اليحه قانون تجارت در اين موضوع اشاره كرد. بايد اين نکته را متذكر شد كه 
حتّی سخت گيرترين نظامهای حقوقی )همانند ايتاليا( نيز كه از پذيرش اين نظريه طفره می رفته اند 
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رفته رفته تحت فشار افکار عمومی حقوقی )بويژه بانکداران( سعی كرده اند با اصالحاتی اين تئوری و 
نظريه را در قوانين خود وارد كنند چراكه به دارنده برات نوعی مصونيّت و امتياز باال در برابر ايرادات 

احتمالی مسوولين برات داده و آنها را از وصول وجه سندشان مطمئن خواهد ساخت.
در پايان ذكر اين نکته خالی از لطف نيست كه اميد آن می رود باتصويب هرچه زودتر اليحه 
مزبور و طی مراحل قانونی و الزم االجرا شدن آن  همگامی بيشتری ميان قوانين تجاری و نيازهای 

جامعه ايجاد گردد. ان شاء اهلل

منابع و مآخذ
1- اسکينی،ربيعا،حقوق تجارت )برات، سفته، چک، قبض انبار، اسناد در وجه حامل(،چ يازدهم، تهران، نشر سمت

2- افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳ ) اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق بهادار و اسناد حمل و نقل(، چ اول، تهران، نشر 
ققنوس

۳- برزش آبادی، حمزه، جايگاه اصل عدم توجه به ايرادات اسناد تجاری در حقوق ايران، مجله گفتمان حقوقی،مشهد، 1۳۹0، 
شماره 1۹ 0 20

۴- دمرچيلی، محمد و حاتمی، علی و قرائی، محسن، قانون تجارت در نظم حقوقی كنونی، چ چهاردهم، تهران، نشر آوا
۵- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد سوم، چ دوازدهم، تهران، نشر دادگستر

6- شهيد ثانی )زين الدين بن الجبعی العاملی(،  الروضه البهيه فی شرح لمعه دمشقيه، چ پنجم، تهران، نشر مجد )بکوشش 
اسداهلل لطفی(

7- صادقی مزيدی، رسول، حقوق اسناد تجاری )با نگرش به اسناد و كنوانسيون های بين المللی(، چ اول، تهران، نشر جنگل
۸- صقری، محمد، حقوق بازرگانی اسناد، تهران، چ اول، تهران، شركت سهامی انتشار

۹- عباسی، علی اكبر، حدود مسؤوليت امضا كنندگان اسناد تجاری، پايان نامه كارشناسی ارشد حقوق خصوصی )استاد راهنما 
صقری ، محمد و استاد مشاور پاسبان، محمد رضا( دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مركز

10- فخاری، امير حسين، مسووليت امضا كنندگان اسناد تجاری،مجله تحقيقات حقوقی ،تهران، 1۳7۴، شماره 16 و 17
11- قوامی، منوچهر، تعريف سند و اعتبار و اهميت اسناد تجاری از نظر فقه اسالمی و قانون تجارت، نشريه بانک و مسکن، 

تهران، 1۳۸۳،شماره ۴1، 
12- كاتوزيان، ناصر، عقود معين، جلد چهارم )عقود اذنی و وثيقه های دين(، چ ششم، تهران، شركت سهامی انتشار

1۳- كاتوزيان، ناصر، نظريه عمومی تعهدات، چ ششم ،تهران، نشر ميزان
1۴- كاويانی، كوروش، حقوق اسناد تجاری، چ پنجم، تهران، نشر ميزان

1۵- گروه علمی موسسه چتر دانش، اليحه قانون تجارت، چ اول، تهران، نشر گنج دانش
16- مرتضوی، عبدالحميد، قواعد عمومی اسناد تجاری، تهران، چ اول، تهران، نشر جنگل

17- نعمت اللهی، اسماعيل، تئوری محل در برات و عقد حواله، مجله حقوق خصوصی، قم، 1۳۸۹، شماره 17
1۸- نيک فرجام، كمال، رهن و وثيقه اسناد براتی در حقوق ايران و انگلستان، مجله ديدگاههای حقوق قضايی، تهران، 

1۳۹1،شماره ۵7



ونداليسم و بررسی حقوقی آن در قانون مجازات اسالمی

كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، پرديس بين الملل دانشگاه گيالن سميه قديم زاده 

مقدمه
ونداليسم، تخريب گرايی، 

)Vandalism(؛
به معنای تخريب و ويرانی عمدی 
و آگاهانه اموال عمومی، به هر دليلی، 
از سوی افراد و اعضای جامعه می باشد. 
نام  »وندال«،  كلمه  از  گرفته  واژه  اين 
يکی از قبيله های ژرمن-اسالو ساكن 
در ميان دو رودخانه اودر-ويستول، در 
قرن پنجم ميالدی است كه به نواحی 
و سرزمينهای اطراف حمله و هجوم 
می بردند و به تخريب و تاراج اموال و 
اماكن آنها می پرداختند.از اين رو، واژه 
ونداليسم به معنای »ويرانگری« می باشد.
ونداليستی  رفتار  های  مصداق 
مانند تخريب و  فراوان است،  بسيار 
شهری،  مبلمان  سبز،  فضای  نابودی 
رنگ پاشی ديوارها، شکستن شيشه ها، 
معابر،  به چراغ های  آسيب  و  صدمه 
كتابهای كتابخانه های عمومی، تابلوهای 
اتوبوس  تبليغاتی،  تراكتهای  راهها، 
تلفن،  های  كيوسک  شهری،  های 
مجسمه های ميدان ها، آثار تاريخی و... .
در واقع ونداليسم شامل از بين 
بردن »آنچه متعلق به همگان است«، 

می باشد، لذا نتايج و عواقب آن نيز 
به طور مستقيم و غير مستقيم، عموم 

جامعه را درگير می سازد.
كه  می گردد  باعث  امر  همين 
ساالنه، جوامع،  جهت تعمير و ترميم 
موارد فوق، متحمل هزينه های گزاف 
و سنگينی گردند كه ضرر و زيان آن 
اداره  دولتهای  جمله  از  همه  متوجه 
دهنده  ماليات  شهروندان  و  كننده 
و  رفتن  هدر  كالم،  يک  در  و  است 
می باشد.  ملی،  سرمايه  شدن  ضايع 
صورت  و  شکل  به  را  ونداليسم 
كنونی، مساله ای ويژه جوامع مدرن و 
امروزی می دانند كه از تعدد و تنوع 
نظام ها و خرده فرهنگها ،گرايش ها 
گوناگون  و  مختلف  رويکردهای  و 
برخوردارند. با توجه به انواع و اقسام 
رفتارهای ونداليستی و شرحی كه در 
تعريف و تفسير آثار و نتايج زيانبارآن 
آمد، لزوم بررسی در اين زمينه، جهت 
ضرورت  و  موضوع  وتفسير  تعيين 
ايجاد راهکارها و برنامه هايی جهت 
پيشگيری و درمان آن آشکار می گردد. 
می توان پديده مذكور را از نظر فردی 
و اجتماعی مورد تحقيق و مطالعه قرار 

داده و در چارچوب حقوقی و قانونی 
به بررسی مصاديق و مفاهيم  مربوط و 
نيز مجازات ها و مکافات های مرتبط 
كه برای مقابله و مبارزه با اين معضل 

مخرب، پيش بينی شده اند، پرداخت.
هم چنين شکل و صورت نوين تر 
»ونداليسم  به  موسوم  ونداليسم، 
سايبری« كه پديده ای مقارن با جهانی 
و  است  ارتباطات  عصر  و  شدن 
با  كه  اينترنتی،  و  مجازی  فضاهای 
پيوستگی  و  وابستگی  مدرن  زندگی 
عميقی دارند را درگير ساخته اند، مورد 
تفسير و تحليل قرار خواهدگرفت. اين 
مقاله، يک مقاله گرد آوری و تحليلی 
می باشد كه بر پايه تحقيقات پيشين 
درباره ی موضوع و نيز تجزيه وتحليل 
نظريات  و  ديدگاه ها  خالل  از  آنها، 
روانشناسی و جامعه شناسی، سعی در 
شناخت ومعرفی اين پديده از زوايا و 
ابعاد مختلف  و متفاوت نموده است 
حقوقی  تجويزات  و  تمهيدات  به  و 
وقانونی در مواجهه با آن پرداخته است.

علل و عوامل بروز و ارتکاب وندالیسم
از لحاظ تئوری می توان موضوع ونداليسم را با سه رويکرد خرد، ميانه و كالن مورد مطالعه و 

بررسی قرارداد، كه در زير به آنها می پردازيم.
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رویکرد خردگرایانه؛  دالیل روانشناختی
از اين ديدگاه موضوعات اجتماعی، قابل تقليل به پديده های روانشناختی هستند و می توان 
زمينه های فردی را در بروز آسيب شناسی اجتماعی ، به عنوان مالک و معيار مورد ارزيابی قرار داد. از 
اين رو روانشناسان، عوامل و داليل زيادی را در توضيح و تفسير رفتارهای ونداليستی برشمرده اند. مانند 
هيجان طلبی، عقده گشايی، تاثير پذيری، انزوای اجتماعی، ناايمنی، ناكامی، بی قدرتی، سرخوردگی 
محروميت نسبی، فقر اقتصادی، از هم گسيختگی خانوادگی و ... در هر صورت، اكثر آنها روی اين 
موضوع اتفاق نظر دارند كه سر زدن اعمال ونداليستی از يک شخص اكتسابی بوده و تا حد زيادی به 

فرآيند اجتماعی شدن و محيط تربيتی و تجربی وی برمی گردد.
عوامل و داليلی كه مثال زده شد باعث می گردند تا شخص به نوعی به تخليه روانی، فرونشاندن 
خشم، انتقام جويی و مواجهه با يأس بپردازد و خشم و پرخاشگری خود را، در قالب رفتارهای 
به خاطر عواملی  اموال عمومی گرداند. هم چنين فرد ممکن است  اشيا و  به  ونداليستی، معطوف 
هم چون شکست های خانوادگی، احساسی و عاطفی، تحصيلی، شغلی و مالی دست به رفتارهای 
ونداليستی به مثابه راه چاره ای جهت بيرون انداختن هيجانات و انرژی های منفی خويش، اقدام كند.

عمدتا، گفته شده است كه ونداليسم در دو صورت نمود و ظهور بيشتری دارد:
1-1-1- ونداليسم در خانواده ای غير مطمئن و با والدينی سر درگم و فاقد نظم و برنامه، كه در 
مورد فلسفه زندگی اجتماعی خويش، قائل به ارزش و اعتقاد ويژه ای، نيستند؛ در اين صورت اعضای 
آن ممکن است خود را مقيد و پايبند به اصول خاصی ندانسته و يا در مواجهه با مسائل مختلف دچار 
ترديد و تعارض گردند كه همين عوامل باعث ايجاد احساس درماندگی، قدرت طلبی و پرخاشگری 
گردد و آنرا با رفتارهای ونداليستی نشان دهند ونيز برعکس، خانواده ای با نظم و انضباط  بسيار سخت 
گيرانه و غيرقابل انعطاف  كه فرزندان در آن فاقد استقالل و با اعتماد و عزت به نفس پايينی به بار 
می آيند، در اين صورت ممکن است رفتارهای ونداليستی به عنوان آينه ای از بی قدرتی، ناامنی و عقده 

گشايی، از آنها سر زند.
بريدگی و گسستگی پيوند بين ارزشهای اجتماعی آرمانی)تحميل شده از سوی نهادهای پرورشی 
دولت، خانواده، مدرسه، رسانه و...( با آنچه به منزله ارزشهای اجتماعی واقعی)شرايط  فرهنگی و 
عرفی حاكم بر جامعه( مطرح است، كه احساس از خودبيگانگی و آنومی را در فرد ايجاد می كند 
واحتمال  دارد او رفتار ونداليسمی را به عنوان واكنش و عکس العملی نسبت به اين حس تضاد و 

تعارض، برگزيند. 
بايد اضافه كرد، گاهی رفتارهای ونداليستی به داليلی هم چون ارضای نيازهای درونی و يا نوعی 

احساس مسرت و خشنودی، هيجان خواهی و حتی تفريح و سرگرمی ايجاد می شود.
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هم چنين الزم به ذكر است كه  بعضی اوقات ، وندالها به طرز هدفمند و با نيتی خاص، به طور 
گروهی و دسته جمعی ، مرتکب اعمال خراب كارانه می گردند؛ مانند اعتراض، انتقام و ... )رفتارها 
و اعمال مخرب ومستهلک كننده وندالهای طرفدار، تماشاگر، تيم گرا در حين برگزاری مسابقات 

ورزشی ويا اعتراضات و جنبش های سياسی، اجتماعی و انقالب ها(.
بااين كه  آثار و عواقب اين مورد اخير بسيار گسترده و عميق به نظر می رسد، )به علت دسته جمعی 
بودن ودر معرض ديد بودن( اما نتايج و نشانه های مداوم و مستمر ونداليسم را می توان در نوع اول، 
يعنی رفتارهای ونداليستی فردی و يا در گروه های كوچک، جستجو كرد كه معموال دور از ديد عموم 

و به طور مخفيانه انجام می شوند.

رویکرد میانه گرایانه؛ دالیل روانشناسی اجتماعی
در بحث روانشناسی اجتماعی، عوامل و داليلی كه باعث بروز و ظهور رفتار يک فرد، تحت تاثير 

ديگر افراد جامعه، می گردد، مورد مطالعه قرار می گيرد.
به عبارتی می توان »تاثير رفتار متقابل بين انسان ها« را در مورد پديده ونداليسم در چارچوب 
روانشناسی اجتماعی قرار داد. به عنوان مثال رفتارهای وندالها در حين برگزاری مسابقات ورزشی  
فستيوال ها، راهپيمايی ها، كنسرت ها و ... ؛ بدون طرح و نقشه از پيش تعيين شده و فقط تحت تاثير 
حضور ديگران و در تقليد و تبعيت از آنها صورت می گيرد، كه فقط در »جو مکانی و زمانی« قابل 
تفسير و توضيح می باشد. روانشناسان اجتماعی معتقدند،  رفتار و اعمالی كه از شخص در فضای 
جامعه سر می زند به علل و عواملی در راستای »رفع نياز« صورت می گيرد كه در بعد روانشناسی 
به نمونه هايی از آنها اشاره گشت؛  به همين ترتيب، عدم بروز و ظهور رفتارهای ونداليستی فردی 
در حضور ديگر اشخاص جامعه نيز، به نوعی به موضوع نظارت و كنترل غير رسمی اجتماعی، بر 
می گردد كه رابطه تنگاتنگی با جامعه شناسی دارد.با قرار دادن فرد در شبکه ی روابط گروهی و دسته 
بندی كنشگران،  می توان به درک و فهم واكنش های فرد بر اساس يک كليت  در روانشناسی اجتماعی 

رسيد.می توان گفت، بسته به شرايط محيطی موجود، وندالها رفتارهای دوگانه ای را انجام می دهند؛ 
ارتکاب به اعمال ونداليستی در حضور ديگران، حتی زياده روی و افراط، جهت جلب توجه 
ونشان دادن جرات و جسارت در هماهنگی و همراهی با گروه، كه در اين صورت از ديده شدن و 

شناخته شدن بيمی ندارد.
1-2-2- عدم ارتکاب به اعمال ونداليستی در حضور ديگران، بدليل ترس از پيگرد قانونی و 
مخفی كاری در اين زمينه در شرايط و موقعيتی كه نظارت و امنيت قوی و محکم اجتماعی وجود دارد.
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رویکرد کالن گرایانه؛ دالیل جامعه شناختی
و  آسيب ها  بروز  اجتماعی، خود موجب  مسائل  بررسی  روند  در  متغيرهای ساختاری كالن، 
ناهنجاری های مختلف و متعدد می گردند، زيرا مسائل اجتماعی برخاسته از كليت روابط ساختاری 

در جامعه هستند)به نقل از فرجاد،1۳6۳، 1۳1(. 
در بررسی و مطالعه جامعه شناختی، از آنجايی كه پديده ونداليسم از لحاظ موضوعی و مفهومی در 
زمره جرايم و بزهکاری ها قرار می گيرد، می توان از زاويه ديد انحرافات اجتماعی به آن نگريست. در 
ديدگاهی كل نگر، دوركيم و مرتون و پارسونز، اعتقاد دارند هرگونه رفتار بزهکارانه بر اثر ناسازگاری 
و عدم تطبيق با محيط اجتماعی، ظاهر می شود. در بحث »آنومی« دوركيم با اشاره به چند پاره شدن 
وابستگی و پيوستگی فرد و جامعه،  در نتيجه مسائل و بحرانی هايی مثل ركود اقتصادی و... كه به 
ابهام وآشفتگی اجتماعی وسرانجام به بهم ريختگی وجدان جمعی منجر می گردد، به تبيين و تفسير 
كژ رفتاری می پردازد. در شرايطی كه انسجام اجتماعی ضعيف و سست می گردد و حالت و وضعيت 
هنجار گسيختگی )آنومی( ايجاد می گردد، با افزايش آمار جرم و بزهکاری مواجه می گرديم كه 
ونداليسم يکی از آنهاست. فرد به مثابه عکس العمل در قبال  سردرگمی و بی سازمانی،  پريشانی  و 
بی نظمی اجتماعی ، به ناهمنوايی با جامعه می پردازد. اين می تواند افزايش رواج رفتارهای ونداليستی 

در دوره های بحرانهای اجتماعی، اقتصادی، سياسی و ... را توجيه كند.
كلووارد و اوهلين، كوهن و ميلر با مورد توجه قرار دادن مفهوم »خرده فرهنگ های بزهکاری« به 

توضيح و تبيين كژرفتاری پرداخته اند.
كوهن می گويد: بزهکاری از يک فرهنگ فرعی، كه واكنشی در مقابل شکست ناشی از حصول 

هدف های كلی است، نشأت می گيرد)صارمی،12۸،1۳۸0(.
ميلر در جواب وی ادعا می كند كه افراد، با زندگی در ميان طبقات اجتماعی فرودست و الگوبرداری 
از خرده فرهنگ آنها، به طرف اعمال غيرقانونی و كژ رفتاری های اجتماعی كشيده می شوند )قنادان و 

همکاران ،1۳۸۴، 206(.
او با نسبت دادن نقش پررنگ تر و موثرتر »خودمختاری« در طبقه پايين و نيز مورد اهميت 
قرار ندادن نقش حفاظتی و خدماتی پليس، بيان می كند كه، آنان تمايلی به احترام و اطاعت از قانون 
نداشته و بيشتر به سمت و سوی اعمال مجرمانه، سوق پيدا می كنند.زيرا در اين مواقع ممکن است، 

هنجارهای فرهنگی جامعه ی مادر با هنجارهای خرده فرهنگ ،متفاوت و يا متعارض باشد.
كلووارد و اوهلين  با بيان، ساختار فرصتهای مشروع،  شخص را بر مبنای ارزش ها و هنجارهای 
نهادينه شده و اهداف فرهنگی در يکی از آن دو جای می دهند، با اين شرح، افراد با غير قابل 
دسترس بودن ابزار و امکانات مشروع، در نيل به اهداف اجتماعی، متوسل به راه ها و روش های غير 
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مشروع در رسيدن به آنها می گردند، ونداليسم نيز با در نظر گرفتن عدم امکان دستيابی به فرصت ها 
و امتيازات اجتماعی و فرهنگی برای بعضی از اقشار و طبقات جامعه، به منزله راه كاری جهت نشان 
دادن اعتراض، انزجار اخالقی، ستيزه ارزشی و سركوب استفاده می كنند. ماتزا، بر خالف كلووارد و 
اوهلين، برای اعمال و رفتارهای انسانی آزادی عمل و حق انتخاب قائل شده است و می گويد بسياری 
از جوانان، صرفا بدون آگاهی از نتيجه عمل خود، به سمت كج روی كشيده می شوند و فقط با اين 
عمل تفريح می كنند. كج روی آنها  فعاليتی است، گه گاهی و پراكنده كه بنابر موقعيت جايگزين رفتار 
می شود)صارمی 1۳۸0: 12۹و12۸(. آن ها به استفاده از فنون خنثی سازی بدون احساس تقصير، گه گاهی 
خارج از چارچوب اخالق و قانون عمل می كنند، در ديدگاه او می توان پاره ای از رفتارهای ونداليستی 

ناشی از تحريک جمعی و يا اقليت جوانان را توضيح داد.
وندالها با داليلی هم چون رفع مسئوليت، انکار قربانی، سرزنش كردن، وفاداری و ... ممکن است 
كارها و اقدامات خود را توضيح دهند. اغلب صاحب  نظران و محققان، ونداليسم  را به مثابه جنايتی 

خرد و از انواع بزهکاری جوانان به شمار آورده اند )محسنی تبريزی 1۳7۹: 1۹۴-1۹۵(.
با تکيه بر تعاريف ابتدايی »از خود بيگانگی« زيمل و ماركس، سمين با اشاره به رواج و توسعه 
اين مفهوم در جامعه معاصر آنرا در نتيجه ساختار ديوان ساالری و نيز نحوه كنترل و مديريت جامعه 
بر سيستم پاداش ها و امتيازات اجتماعی می داند، كه منجر به احساس بی معنايی، بی هنجاری، انزوای 
اجتماعی، خود بيزاری می گردد و در نهايت به نارضايتی و مخالفت با، هرآنچه متعلق به سيستم 
ساختاری اجتماعی  است، می انجامد؛ لذا با مطالعه برروی زندگی وندالها و بررسی موقعيت و شرايط 
آنها، همان طور كه از تحقيقات و پژوهش های پيشين بر می آيد، می توان به عوامل شيوع و شدت آن 

در جوامع در حال گذر  و فاقد امکانات و فرصتهای تحرک اجتماعی پی برد. 
ساترلند در نظريه پيوند افتراقی خود به تاثير ميزان ارتباطات و ميزان هم جواری و يا هم نشينی 
افراد با اشخاص كج رو يا منحرف تاكيد دارد؛ بر اين اساس هرچقدر افراد بيشتر در معرض محيط 
انحراف آميز قرار بگيرند، تاثيرپذيری آنها نيز افزايش می يابد، وی معتقد است، انحرافات آموخته 

می شوند و كنش گران در انجام نقش خود عامليت دارند.
هيرشی می گويد، اعمال بزهکارانه در زمان شکسته شدن و يا ضعف پيوند فرد با اجتماع  افزايش 
می يابند و نيز اعتقاد داشت به اين كه اصوال افراد دارای خاصيت هنجار بودن ناهنجار بودن هستند، 
نکته اين است كه جامعه چه رفتاری با فرد داشته باشد؛ وقتی وابستگی، تعهد، درگيری و اعتقاد فرد 
به جامعه كم شود، شاهد وقوع جرم خواهيم بود، كه باعث فقدان هم نوايی وعدم كنترل رفتارهای 
فردی می شود. تعهد فرد به جامعه، علت اصلی كنترل درونی خود بوده و كنترل بيرونی رسمی و غير 

رسمی نيز در ميزان و شدت آن رابطه مستقيم دارند.
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تئوری های بزهکاری و كج رفتاری اجتماعی بسيار متعدد ومتنوع بوده و هر كدام از زاويه ديد 
خود به موضوع نگريسته اند، كه می توان با استناد و الگو قرار دادن هر كدام، در قالب موضوع، به 

تحقيق و آزمايش در اين باره پرداخت كه  به برخی از آنها اشاره شد.
تحقيقات و پژوهشها، با موضوع ونداليسم، در مورد بعضی از داليل وعوامل وقوع و نيز نتايج و 
يافته های خويش اتفاق نظر دارند؛ آمارها نشان می دهد ميزان و شدت رفتارهای وندالی در پسران 
بيشتر از دختران، در بيکاران بيشتر از شاغالن می باشد؛ در هر صورت رابطه معنا داری، بين موقعيت  
و پايگاه اجتماعی افراد)سواد، وضعيت اقتصادی، محل زندگی، طبقه اجتماعی( ، با موضوع ونداليسم 

گزارش شده است.
ونداليسم يا تخريب اموال عمومی در زمره آن دسته از انحرافات و كج رفتاری هايی است كه 
در جوامع جديد و بيشتر در بين جوانان و نوجوانان ديده می شود. ژانورن)1۹6۳( ويلکسين)1۹۹7(
هوبر)1۹۹1( و گلداستون)1۹۹۸( آنرا مرضی مدرن دانسته اند، كه به مثابه معضل اجتماعی تا نيم 
قرن پيش مطرح نبوده است، ونداليسم در شهرهای بزرگ و پر جمعيت از رواج و فراوانی زيادی 
برخوردار است، كه می توان آن را به صنعتی شدن جوامع و گسترش شهرنشينی به همراه آثار و 
نتايجی كه با خود به همراه آورده اند مربوط ساخت، )سرمايه داری و تخصصی شدن و .... ( وندالهای 
كهن،  در هجوم و حمالت خود چيزی را ويران می نمودند كه خود نساخته بودند، اما وندالهای 
امروزی چيزی را نابود می سازند كه، متعلق به جامعه خويش است. ژانورن، از ونداليسم، به عنوان، 
نوعی بيماری جهانی خرابکاری، در عصر مدرن و به مثابه پديده ای نام می برد كه به تخريب آثار 

هنری و تاريخی و دشمنی با علم و صنعت ودر يک كالم، تمدن، می پردازد.
 

جرم انگاری وندالیسم
در هر صورت، ونداليسم، به هر دليل و علتی كه روی دهد، از اشکال آشکار جرم و بزه به حساب 
آمده و فاعل و كننده ی آن، مستوجب مجازات است، به برخی از مصايق و مستندات،  در قانون 

مجازات اسالمی، در رابطه به آن اشاره خواهد شد :
ماده ۵۵۸- هر كس به تمام يا قسمتی از ابنيه، اماكن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی-تاريخی 
يا مذهبی كه در فهرست آثار ملی ايران به ثبت رسيده است، يا تزئينات، ملحقات، تاسيسات، اشياء 
و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور كه مستقال نيز واجد حيثيت فرهنگی  
تاريخی يا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس از 1 تا 10 سال 

محکوم می شود.
ماده 61۸- هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد، موجب اخالل 
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نظم و آسايش و آرامش عمومی گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد، به حبس از ۳ ماه تا 1 سال 
و تا )7۴( ضربه شالق محکوم خواهد شد.

 ماده 676 - هر كس ساير اشياء منقول متعلق به ديگری را آتش بزند، به حبس از 6 ماه تا ۳ سال 
محکوم خواهد شد.

ماده 677- هر كس عمداً اشياء منقول و يا غير منقول متعلق به ديگری را تخريب نمايد يا به هر 
نحو كاًل يا بعضاً تلف نمايد و يا از كار اندازد، به حبس از 6 ماه تا ۳  سال محکوم خواهد شد.

ماده 6۸7- هر كس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومی از قبيل شبکه های آب وفاضالب، 
برق، نفت، گاز، پست ، تلگراف ،تلفن و مراكز فركانس و مايکروويو)مخابرات( و راديو و تلويزيون 
و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشی و نيروگاه های برق و خطوط 
انتقال نيرو و مخابرات و دستگاه های توليد و توزيع و انتقال آنها كه  به هزينه يا سرمايه دولت يا با 
سرمايه مشترک دولت و بخش غير دولتی يا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ايجاد شده 
و هم چنين در عالئم راهنمايی و رانندگی و ساير عاليمی كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تامين 
تاسيسات فوق يا شوارع و جاده ها نصب شده است،  مرتکب تخريب يا ايجاد حريق يا ازكارانداختن 
يا هر نوع خرابکاری ديگر شود، بدون آن كه منظور او اخالل در نظم و امنيت عمومی باشد، به حبس 

۳ تا 10 سال محکوم خواهد شد.
طبق تبصره 2 اين ماده، مجازات شروع به جرايم فوق 1 تا ۳ سال حبس است.

ماده 6۸۸- هر اقدامی كه تهديد عليه  بهداشت عمومی شناخته شود، از قبيل آلوده كردن آب 
آشاميدنی يا توزيع آب آشاميدنی آلوده، دفع غير بهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زائد، 
ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، زباله در خيابان ها و كشتار غير مجاز دام؛ استفاده غير مجاز 
فاضالب خام يا پس آب تصفيه خانه های فاضالب، برای مصارف كشاورزی ممنوع می باشد و 
مرتکبين چنان چه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتری نباشند به حبس تا 1 سال محکوم 

خواهند شد.
بايد اضافه كرد، به دليل نزديکی مفاهيم و تعاريف مربوط به جرايم ونداليستی، با پاره ای از جرائم 
ديگر، هم چون جعل،سرقت و... ،می توان از قوانين و مقررات مربوط به آنها نيز در جرم انگاری 

ونداليسم ، بهره برد.

وندالیسم سایبری؛ حمالت فله ای 
تخريب كنترل نشده ی محيط وب، كه صدمات و ضربات جبران ناپذيری به صاحبان سايت ها، 
مراكز داده ها و شركت ها وارد می كند و تا حد زيادی امنيت آنها را زير سؤال می بَرد و به عبارتی ديگر، 
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نوع نوينی از رفتارهای ونداليستی، كه مختص به گسترش و توسعه فضاهای مجازی )خدمات رسانی، 
خريد و فروش الکترونيکی، آگاهسازی و ارتباطات اينترنتی( می باشد، موسوم به »ونداليسم سايبری« 
است، كه می تواند، به سبب علل و داليلی هم چون عوامل سياسی و اقتصادی و تعصبات دينی  
مذهبی، كنجکاوی و عاليق شخصی انجام گيرد. درهر صورت ونداليسم سايبری، هم چون ونداليسم 
اجتماعی، آثار و عواقب مضر و مخربی در پی دارد. وندالهای سايبری، بيشتر وب سايت ها را  هدف 
خود قرار می دهند و با نفوذ و وارد شدن به آنها به تغيير و تعويض شکل و محتوای اصلی به شکل 
و محتوای خنده دار، سياسی، غير اخالقی و ... به آنان آسيب می رسانند، اين عمل می تواند، باعث 
ايراد خسارات جبران ناپذيری به وبسايتهای شركت های تجاری، احزاب سياسی، با از بين بردن 
هويت و ماهيتشان، گردد. ونداليسم سايبری،  فقط از سال 2000 تا 2001 بيش از ۵ برابر شده است 

)سروستانی1۳۸۹: 260/261(. 
نمونه هايی از ونداليسم سايبری در هک و حمالت اينترنتی جهان و ايران قابل ارائه اند:

تمامی  ناگهان  رايانه ای،  افزار  نرم  يک  روسيه،  و  گرجستان  جنگ  حين  در   ،200۸ سال  در 
فعاليت های اينترنتی را از كار انداخت و دسترسی به خدمات بانکی در تفليس، پايتخت گرجستان، 

را دچار مخاطره كرد. 
در سال 2007، يک وندال سايبر، در استونی، با حمله به صفحه اصلی و شماره تماس اينترنت 

رايگان شركت اسکايپ ،تمام امور دولتی كشور را فلج كرد.
در سال 201۵، حمله ی سايبر وندالی دولت اسالمی داعش، به حساب توييتر و يوتيوب ستاد 
فرماندهی آمريکا، منجر به ايجاد اختالل و اشکال در شبکه های اينترنتی آن  و سرقت پاره ای اسناد شد. 

our iran حمله به وبگاه پرشين بالگ - حمله به ديتا سنتر شركت
در هر صورت، ونداليسم سايبری، هم چون ونداليسم اجتماعی، آثار و عواقب مضر و مخربی در 
پی دارد كه منجر به از بين رفتن »داراييهای اجتماعی« می گردد. بعضی از صاحب نظران اذعان نموده 
اند كه، بسياری از رفتارهای مجرمانه و بزهکارانه كه بدليل ترس از مجازات، در دنيای واقعی صورت 
نمی گيرند، به داليلی هم چون ناشناخته ماندن، سرعت و سهولت دسترسی،هزينه ی كمتر، عدم نياز 

به ابزار و آالت  و ... در شبکه های اينترنتی انجام می شوند.

جرم انگاری وندالیسم سایبری
در قانون جرائم رايانه ای، در باب مقابله و مبارزه با ونداليسم سايبری، پيش بينی هايی به عمل آمده 

است، كه به برخی از آنها می پردازيم:
ماده 1- هر كس به طور غير مجاز به داده ها يا سيستم های رايانه ای يا مخابراتی كه بوسيله تدابير 
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امنيتی حفاظت شده است، دسترسی يابد به حبس از ۹1 روز تا 1 سال، يا جزای نقدی از ۵ تا20 
ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 6- هر كس به طور غير مجاز باعث تغيير داده قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانه داده ها 
شود و يا باعث تغيير داده ها و عالئم موجود در كارت های حافظه يا قابل پردازش در سيستم های 
رايانه ای يا مخابراتی يا تراشه ها، ايجاد يا وارد كردن متقلبانه داده ها يا عالئم، به آنها شود می تواند در 

تعريف ونداليسم سايبری قرار گيرد.
يا  يا مخابراتی  از سامانه های رايانه ای  به طور غيرمجاز داده های ديگری را  ماده۸ ـ هركس 
حاملهای داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا 
جزای نقدی از ده ميليون )10,000,000( ريال تا چهل ميليون )۴0,000,000( ريال يا هر دو مجازات 

محکوم خواهدشد.
ماده۹ـ هر كس به طور غيرمجاز با اعمالی از قبيل واردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، 
متوقف كردن، دستکاری يا تخريب داده ها يا امواج الکترومغناطيسی يا نوری، سامانه های رايانه ای يا 
مخابراتی ديگری را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از 6 ماه تا2  سال يا جزای 
نقدی از ده ميليون )10,000,000( ريال تا چهل ميليون )۴0,000,000( ريال يا هر دو مجازات 

محکوم خواهدشد.
يا  واژه  تغيير گذر  داده ها،  كردن  مخفی  قبيل  از  اعمالی  با  غيرمجاز  به طور  ماده10ـ هركس 
رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها يا سامانه های رايانه ای يا مخابراتی شود، 
به حبس از ۹1 روز تا 1 سال يا جزای نقدی از پنج ميليون )۵,000,000( ريال تا بيست ميليون 

)20,000,000( ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

یافته های تحقیق
مقاله حاضر، به مطالعه و بررسی پديده ونداليسم، از ابعاد و زوايای گوناگون و مختلف پرداخت؛ 
درديدگاه روانشناسی، مشخص گرديد كه، تجربيات فردی و شرايط محيطی، ممکن است منجر 
به برانگيختن عواطف و احساسات چند گانه ای در اشخاص شود كه يکی از آنها روی آوردن به 

رفتارهای وندالی، برای خنثی سازی تنشها  و آشفتگی های درونی است.
در رويکرد جامعه شناسی، بيان می گردد كه، ساختارها و نظامهای اجتماعی به گونه ای شکل 
گرفته اند كه شرايط وموقعيت يکسان و برابر برای همه اشخاص جامعه، در برخورداری از امتيازات و 
امکانات جامعه،  فراهم نمی سازند و منجر به ايجاد وپيدايش فاصله طبقاتی و يا برهم ريختن انسجام 
اجتماعی می گردند، لذا ممکن است، شرايط از خود بيگانگی و يا آنومی، در جامعه حاكم گردد، كه 
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يکی از نتايج آن بروز رفتارهای ونداليسمی به منزله نوعی اعتراض ، انزجار و يا انتقام می باشد.
پروفسور گابريل موزر، استاد روانشناسی اجتماعی دانشگاه رنه دكارت فرانسه، می گويد: وندالها 
در اعمال خود مشخص كرده اند كه، احساس اجحاف و بی عدالتی دو انگيزه مهم برای خرابکاری و 

رفتارهای ويرانگرانه ی آنان است.) تبريزی و صفرشاهی،1۳۸۳، ص ۵-6( 
در هر صورت، به سبب ضرر و زيان های ناشی از  ونداليسم، كه هزينه های گزاف و سنگين 
مادی و معنوی را در جامعه به همراه دارد، برای مجازات و عقوبت عاملين آن در قانون مجازات 
اسالمی جرم انگاری گشته و با اشاره به پاره ای از مصاديق و مثالها، با آن برخورد و مقابله شده است.

نتیجه گیری
وندالها، ممکن است با هر انگيزه و يا محركی، خواه فردی و خواه اجتماعی،  دست به اعمال و 
رفتارهای تخريب گرانه و ويرانگر بزنند. شناخت اين عمل و عوامل در پيشگيری و درمان اين پديده، 

بسيار مفيد و موثر است.
می توان با »افزايش و تسهيل آموزش و رفاه«، احساس احترام و مسئوليت در فرد، را باالتر برد 
و نيز به »آرامش و امنيت فردی و اجتماعی« افزود تا، شرايط و موقعيت پرخاشگری و خشم، كه 
ونداليسم يکی از نشانه های آن است، كاهش يابد. ناظران و گردانندگان جامعه،  با برنامه ريزی مبتنی 
بر تحقيقات و يافته های علمی، بجای هزينه برای جبران اعمال ونداليستی، بهتر است در پس هزينه 
كردن جهت حذف و حل آن، برآيند. به هرحال، صرف نظر از هر دليل و عاملی كه، برانگيزاننده كنش 
و عمل يک وندال باشد، به علت آثار منفی آن در جامعه، در راستای برقراری نظم و امنيت اجتماعی، 
می بايست، مجازات و تنبيهات  دقيق و همه جانبه ای برای آن تعريف گردد تا از نقاط ابهام احتمالی، 

كه می تواند منجر به فرار از تمهيدات قانونی گردد، جلوگيری شود.

منابع و مآخذ
تبريزی، محسن،.صفرشاهی، علی، )1۳۸۳(، »ونداليسم)مبانی روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی و روانشناسی رفتار ونداليستی، 

در مباحث آسيب شناسی و كژرفتاری اجتماعی(«، نشر آن
صارمی، نوذر، )1۳۸0(، »انحرافات اجتماعی و خرده فرهنگهاب معارض«، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی تهران

صديق سروستانی، رحمت اله، )1۳۸۹(، »آسيب شناسی اجتماعی)جامعه شناسی انحرافات اجتماعی(«، نشر سمت
فرجاد، محمدحسين، )1۳7۴(، »آسيب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات«، انتشارات بدر

قنادان، حسين،. آقاغنی زاده، جهان،. كالنتری، محسن، )1۳۹1(، »آسيب شناسی نظم و امنيت در پارک های شهر تهران با استفاده 
از اصول و راهبردهای پيشگيری جرم از طريق طراحی محيطی«، فصلنامه نظم و امنيت انتظامی، شماره 1۹

محسنی تبريزی، عليرضا، )1۳7۹(، »بررسی ونداليسم در تهران«، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی دانشگاه تهران



مطالعه تطبيقی وحدت و تعدد در نظام مسئوليت مدنی ايران و فرانسه

دانشجوی دكتری حقوق خصوصی و كيل پايه يک دادگستری )كانون گيالن(عليرضا قنبری 

مقدمه 
ايران  مدنی  مسئوليت  نظام  در 
و  قراردادی  مسئوليت  عام،  بيان  به 
و  اصلی  موضوع  دو  قهری  ضمان 
پس  هستند.  متفاوت  ماهيت  دارای 
مدنی  مسئوليت  قانون  تصويب  از 
از  برگرفته  كه   1۳۳۹ سال  مصوب 
فرانسه  مدنی  مسئوليت  مقررات 
نظام  كه  می رسيد  به نظر  است، 
بيشترين  ايران،  در  مدنی  مسئوليت 
توجه را به عنوان »تقصير« دارد. در 
حالی كه مبحث ضمان قهری در قانون 
مدنی به عنوان منبع اصلی مسئوليت 
مدنی و جبران خسارت كه پيشينه ای 
فقه  پرتو  در  تاريخی  و  قوی  بسيار 
مدنی  مسئوليت  قانون  داشته،  اماميه 
سال 1۳۳۹ را تحت شعاع قرار داده 
»وجود  كه  گفت  نمی توان  ديگر  و 
حتی  يا  و  منحصر  مبنای  تقصير« 
مهم ترين مبنا در نظام مسئوليت مدنی 
حقوقی  نظام  در  ليکن  است.  ايران 
بر  عمدتاً  مسئوليت  مبنای  فرانسه 
تقصير استوار است. برای تبيين اين 
تفاوت در ماهيت، فرضيات متعددی 
بنيادين  مبانی  هستند.  بررسی  قابل 
دو  در  ضمان  مفهوم  و  مسئوليت 
نظام حقوقی مزبور چيست؟ در مقام 
مبتنی  خسارت  جبران  ادعای  طرح 
بر قرارداد در دو نظام حقوقی ايران 
و فرانسه، آيا مدعی تنها می تواند در 
پناه مسئوليت قراردادی ناشی از نقض 

تعهد، مدعی جبران خسارت گردد يا 
می تواند به استناد مسئوليت قراردادی 
و  اتالف  هم چون  قهری،  ضمان  و 
مطالبه  دعوی  اقامه  برای  تسبيب 
خسارت، اقدام نمايد؟ با توجه به مفاد 
ماده ۵1۵ قانون آيين دادرسی مدنی 
كه در مطالبه خسارت هم به مبنای 
به  هم چنين  و  قراردادی  مسئوليت 
مبنای ضمان قهری )اتالف و تسبيب( 
اشاره می نمايد، چنان چه مدعی فقط 
اقامه  قراردادی،  مسئوليت  مبنای  بر 
آيا  نمايد،  خسارت  مطالبه  دعوی 
حق خواهد داشت در صورت عدم 
از  يا عدم جبران بخشی  موفقيت و 
زيانهای وارده، به استناد ضمان قهری، 
جبران تمام يا بخش جبران نشده از 

خسارت را مجددا" مطالبه نمايد؟
 در نظام حقوق مسئوليت مدنی 
ماده 1۳۴1  در  رابطه  اين  در  فرانسه 
فرانسه  مدنی  قانون  اصالحی  طرح 
مقرر گرديده است كه: »در صورت 
هيچ  قراردادی،  تعهد  اجرای  عدم 
نمی توانند  متعهدله  و  متعهد  از  يک 
اعمال  از  قهری،  ضمان  انتخاب  با 
مسئوليت  بر  حاكم  ويژه  مقررات 
در  اين،  وجود  با  بگريزد.  قراردادی 
صورتی كه چنين عدم اجرايی منجر 
به ورود خسارت جسمی گردد، طرف 
ديگر قرارداد می تواند، به منظور مطالبه 
اين خسارت، قواعدی را كه  جبران 
برگزيند.  است،  مطلوب تر  او  برای 

»لذا در نظام حقوق مسئوليت مدنی 
فرانسه چنين تجويزی برای زيان ديده 
وجود دارد )ابراهيم شعاريان، 1۳۹۳، 

ص 6۹1(.
نقض  از  ناشی  مطالبه خسارت 
تعهدات قراردادی ناظر بر چارچوب 
بديهی است كه هر  قرارداد است و 
مطالبه  قرارداد  مفاد  استناد  به  آنچه 
يا  تعهدات و  ايفای  از  اعم  می گردد 
بايد  می  قراردادی،  خسارات  مطالبه 
در همان چارچوب صورت پذيرد و 
تجاوز از آن مسموع نيست و ليکن 
گاه نقض تعهدات قراردادی به منزله 
تجاوز به قواعد عمومی نيز محسوب 
می گردد و از اين جهت نيز به استناد 
در  ويژه  به  قرارداد  مفاد  از  تجاوز 
تقصير عمدی، امکان مطالبه خسارت 
از  دور  نيز  آن  چارچوب  از  خارج 
انتظار نيست. هم چنين می توان چنين 
تعبير نمود كه تخلف از مفاد قرارداد 
موجب ايجاد تعهد جديدی می گردد 
كه به كلی مستقل از تعهد اصلی ناشی 
از قرارداد است و لذا نمی تواند دنباله 

تعهد قراردادی تلقی شود. 
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مبحث یکم - مفهوم ضمان و مبنای ادعای مطالبه خسارت 
بند یکم- مفهوم ضمان در انواع مسئولیت 

الف( ضمان قراردادی و قانونی در حقوق ایران
مواد ۹۵1 تا ۹۵۳ قانون مدنی ايران تقصير را اعم از تعدی و تفريط دانسته و بيان می دارد كه 
تعدی، تجاوز از حدود اذن يا متعارف نسبت به مال يا حق ديگری است و تفريط نيز ترک عملی 
است كه به موجب قرارداد يا متعارف برای حفظ مال غير الزم می باشد. بنابراين قانون گذار در اين 
مواد در بيان تجاوز از حدود اذن و يا ترک عملی كه به موجب قرارداد الزم بوده نظر به نقض تعهدات 
قراردادی داشته و در بيان تجاوز از حدود متعارف و يا ترک عملی كه به موجب عرف الزم بوده نظر 
به مسئوليت قهری يا ضمان قهری نموده است. قانون گذار در خصوص تعدی ، به حدود اذن اشاره 
دارد و ذكری از قرارداد نمی نمايد. اما در خصوص تفريط، اشاره به قرارداد می كند. اذن در حقيقت 
مجوزی است كه از سوی مالک يا ماذون از سوی مالک برای تصرف در مال يا حقی صادر می گردد. 
در حقيقت اذن، رضای به انجام معامله است. ممکن است اذن، عام باشد مانند وكالت و يا اذن خاص 
مانند قرارداد كار يا وصيت. در قانون مدنی ايران بسياری از عقود، وابسته به اذن هستند مانند وديعه، 
عاريه، وكالت، مضاربه و .... در مقابل، برخی عقود نيز وابستگی به اذن ندارند. مانند بيع، اجاره، ضمان 
و ... برای مثال در عقد بيع با فرض عدم تسليم مبيع از سوی فروشنده و امکان تسلم از سوی مشتری  
نيازی به اذن فروشنده نيست و مشتری رأساً حق تسلم مبيع را خواهد داشت. البته منظور از عدم نياز 
به اذن در اين گونه عقود، اذن اختصاصی است كه متوجه طرفين قرارداد می گردد و ليکن بديهی است 
كه اعطای هرگونه اختيار به تصرف در مال يا حق ديگری نيازمند اذن عام قانون گذار خواهد بود. 
اذن، يک ماهيت حقوقی است و هر ماهيت حقوقی، عناصری دارد كه اجزاء سازنده آن است. برخی 
از عناصر اذن عبارتند از رضا و هم چنين امری كه كاشف از رضا باشد و ايجاد رابطه حقوقی بين 
طرفين دهنده اذن و ماذون نمايد)جعفری لنگرودی، 1۳۸0 ، ص 20(. پاره ای از اوصاف اذن كه در كليات 
بايد برشمرد شامل اذن انشايی و اذن غيرانشايی است كه اذن انشايی به صورت انشاء در ايجاب عقد 
است مانند اذن موكل به وكيل در عقد وكالت و اذن غيرانشايی كه مراحلی از تصور و تصديق پيش از 
عقد است تا جزم به اقدام به عقد حاصل گردد. ديگر از اوصاف اذن در رابطه با عقود اذنيه با وصف 
لزوم و جواز عقد است. )جعفری لنگرودی، 1۳۸0، ص ۴۳(. در خصوص اين كه اذن اعم از عقد است يا 
خود وجود مستقلی محسوب می گردد، برخی حقوق دانان اعتقاد بر آن دارند كه عقود اذنی همگی از 
امور انشايی هستند )بدان معنی كه اذن در انشای عقد و ناظر بر ايجاب و قبول صورت می پذيرد( و 
اذنی كه از مدلول ايجاب و قبول يعنی از عقد خارج باشد، خود يا اذن غير انشايی است مانند اين كه 
هرگاه مقام باالتر به زيردست خود ، امر اجراء فعلی را كند كه عقدی واقع نمی شود و مصداق ايقاع 
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نيز نيست، زيرا قصد انشاء و قصد نتيجه وجود ندارد و يا اذن انشايی است مانند كسی كه اذن در 
وكالت بدون مواالت می دهد )مواالت از عناصر عمومی عقود است( كه ايقاع است و اذن انشايی 
از شروط وجود ايقاع است )يعنی بايد انشای ايقاع بنمايد اگرچه نيازمند قبول نباشد(، پس اذن جدا 
از عقد هرگاه در امور انشايی باشد )به طور كلی( ايقاع است)جعفری لنگرودی، 1۳۸0، ص ۴۸(. دركتاب 
عروه الوثقی در مسئله پنجم از كتاب وكالت نيز چنين بيان گرديده است كه : لو اذن له فی التصرف 
فی ماله صح و افاد فائده الوكاله و اليحتاج الی القبول عندهم ايضاً و كذا لو امره بالتصرف او التمس 
منه ذلک و... ) سيد كاظم طباطبايی، 1۴2۹ ق، ص 1۸6 ( يعنی اگر )مالک( اذن به تصرف در مال خود بدهد 
و افاده از وكالت نمايد، نيازی به قبول ندارد و هم چنين است اگر او را امر يا خواهش به تصرف در 
آن نمايد. عبارت اين كه »اذن در تصرف، نيازمند قبول نيست« خود می تواند دليلی باشد بر اين كه از 
نظر فقهی نيز اذن، اعم از اذن در عقد و ايقاع است. بنابراين در مورد فوق يک اذن در انجام وكالت 
به عنوان اذن در عقد وكالت داده كه نيازمند قبول بوده تا عقد كامل گردد و يک اذن هم در تصرف 
در موضوع وكالت به عنوان اذن جدا از عقد به عنوان ايقاع داده كه نيازمند قبول نبوده است. در كتاب 
المبسوط نيز در مبحث اين كه توكيل در بيع مقتضی اذن در تسليم مبيع است چنين بيان گرديده كه 
اذا وكال رجال فی بيع مال له فباعه كان له ان يسلمه الی المشتری، الن اطالق االذن فی البيع يقتضی 
التسليم ، الن ذلک من موجبه و مقتضاه)شيخ طوسی ، 1۴2۵ ق ، ص ۳۸6(. يعنی »اگر كسی وكالت در 
فروش مال متعلق به خود را به ديگری بدهد، متضمن تسليم آن به مشتری نيز هست، زيرا مطلق اذن 
در بيع، مقتضی اذن در تسليم هم خواهد بود.« در اينجا نيز يکبار اذن در عقد بيع به عنوان قرارداد داده 
شده و در ضمن تلقی از اذن در تسليم مبيع كه ايقاع می باشد نيز گرديده است. لذا به نظر می رسد كه 
علت ذكر عنوان اذن در تعريف تعدی به اين كه تعدی تجاوز از حدود اذن است ناظر بر اذن در عقد 
و ايقاع می باشد. با اين ترتيب، تقصير شامل تجاوز از حدود اذن است خواه ناظر بر وجود قرارداد 
يا منصرف از آن باشد، و با تجاوز از حدود اين اذن، متخلف مکلف به جبران خسارت خواهد بود 
و هم چنين تقصير شامل تجاوز از حدود متعارف نيز تلقی می گردد كه متعارف عبارت است از آنچه 
ناظر بر عرف رايج و تلقی عامه و يا حکم قانون باشد كه تلقی از ورود زيان به عموم می نمايد و 
موجب تکليف به جبران خسارت است و تابع مسئوليت قهری است. در مقابل ، تفريط نيز به عنوان 
سوی ديگر تقصير، ترک عملی است كه يا به موجب قرارداد برای حفظ مال غير الزم بوده كه باز 
هم ناظر بر نقض تعهدات قراردادی و تخلف از مفاد مورد تراضی طرفين در قرارداد است و يا ترک 
عملی است كه حسب متعارف برای حفظ مال غير الزم بوده كه خارج از قرارداد و فقط ناظر بر عرف 
)رايج( و يا به حکم قانون تابع مسئوليت قهری است. در خصوص تفريط، قانون گذار تصريح به لزوم 
وجود قرارداد دارد، زيرا مطابق مقررات قانون مدنی ايران ترک عمل نسبت به ديگری حتی با فرض 



سال هشتم. شماره پانزدهم و شانزدهم. بهار و تابستان - پاييز و زمستان  1395  راه وکالتدو فصلنامه کانون وکالی دادگستری گیالن

79

لزوم اخالقی، تقصير تلقی نمی گردد. مگر اين كه مطابق قرارداد چنين تکليفی عهده ديگری گذاشته 
شده باشد. البته ممکن است از باب ضمان قهری موجبات الزام به جبران خسارت فراهم باشد، كه در 
اين صورت، متضرر از استناد به مفاد قرارداد منصرف و به ضمان قهری استناد خواهد نمود. بنابراين 
تقصير در مسئوليت قراردادی، نقض تعهدات ضمن قرارداد و تعهدات اذنی است خواه صريح يا 
ضمنی باشد و در مسئوليت قهری، نقض تعهدات عرفی و قانونی است. اين است كه اگر شخصی 
مال متعلق به ديگری را بدون وجود رابطه قراردادی تلف نمايد به حکم عرف كه همه افراد انسانی را 
مکلف به رعايت احتياط در رفتار و مسئول جبران خسارت وارده به ديگران می نمايد و هم چنين به 
حکم قانون كه خود متأثر از همين عرف مسلم اجتماعی است )ماده ۳2۸ قانون مدنی در باب اتالف( 

مسئول جبران خسارات وارده می داند. 
در تخلف از تعهدات قراردادی، اگرچه تخلف از قرارداد به تنهايی تقصير تلقی می گردد )ناصر 
كاتوزيان، 1۳۸7، ص116( و صرف اثبات نقض تعهد برای تسری مسئوليت قراردادی و جبران خسارت 
كافی است. اما در مواردی اثبات و احراز نقض تعهد قراردادی به تنهايی برای تحميل مسئوليت مفيد 
فايده قرار نمی گيرد و اثبات تقصير نيز الزم می آيد. آنجا كه فی مابين وكيل و موكل قراردادی تنظيم 
گرديده كه وكيل از حقوق موكل در دعوی مطروحه دفاع نمايد، با فرض عدم موفقيت وكيل و صدور 
حکم بر محکوميت و يا بی حقی موكل ، نمی توان رای قطعی صادره را دليل كافی برای تحميل 
مسئوليت قراردادی و تکليف جبران خسارت بر وكيل تلقی نمود. هم چنين در مواردی كه ميان بيمار 
و پزشک قراردادی منعقد می گردد كه او را درمان نمايد و درمان محقق به نتيجه مطلوب نمی گردد. 
بيمار يا وراث وی نمی توانند به صرف عدم تحقق نتيجه مطلوب حتی با فرض درج در قرارداد مدعی 
تکليف به جبران خسارت نسبت به پزشک گردند. در اين گونه موارد بايد ميان تعهد به وسيله و تعهد 
به نتيجه تفاوت قائل گرديد. آنجا كه تعهد متعهد، به وسيله است برای تحميل مسئوليت قراردادی 
بايد تقصير متعهد اثبات گردد و در مقابل آنجا كه تعهد متعهد، به نتيجه باشد صرف اثبات نقض تعهد 
قراردادی برای تحميل جبران خسارت ناشی از مسئوليت قراردادی كافی است. هم چنين در تعهد به 
نتيجه نيز با فرض اين كه متعهد ، وقوع حادثه خارجی و قهری را اثبات نمايد موجب نفی تقصير و 

رفع تکليف او به جبران خسارت خواهد بود )مواد 227 و 22۹ قانون مدنی(.

ب( مطالعه تطبیقی ضمان قراردادی و قانونی در حقوق فرانسه 
در  نظام حقوقی  بنای  به عنوان سنگ  تقصير  مفهوم  بار  اولين  برای  فرانسه،  نظام حقوقی  در 
زمينه مسئوليت مدنی توسط »دوما« مطرح شد. دوما اثبات جبران خسارت را مستلزم اثبات تقصير 
می دانست. وی بين تقصير قراردادی و تقصير غير قراردادی قائل به تفکيک شد و تقصير را به سه 
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قسم تقسيم كرد: تقصير جزايی- تقصير قراردادی- تقصيری كه غير از دو نوع اول است. مانند پرتاب 
نمودن چيزی از روی بی احتياطی كه موجب مسئوليت گردد. پس از او »پوتيه« بين جرائم مدنی و 
شبه جرم ها قائل به تفکيک شد و هر دو را از موجبات و منابع تعهد برشمرد. پوتيه عنوان كرد كه در 
كنار قرارداد، جرم، شبه جرم و شبه قرارداد، منبع ديگری از تعهد وجود دارد كه وجودش را به طور 
مستقيم از قانون می گيرد. اين تقسيم بندی توسط نويسندگان قانون مدنی پذيرفته شد. تحوالت بعدی 
به عمل آمده توسط ديوان عالی كشور فرانسه در زمينه مسئوليت ناشی از تقصير، موجب عقب نشينی 
مسئوليت ناشی از تقصير در برابر مسئوليتهای بدون تقصير شد. اما اصل كلی ناشی از تقصير حفظ 
گرديد. زيرا شورای قانون اساسی فرانسه در 22 اكتبر سال 1۹۸2 اين اصل را كه هر زيان ديده از 
تقصير، حق جبران خسارت از خود را دارد به طور رسمی پذيرفت و به طور غير مستقيم آن را به عنوان 
يک اصل اساسی مطرح كرد. امروزه منابع مسئوليت در حقوق فرانسه از يک سو شامل منابع ارادی 
است مانند قراردادهای دوجانبه و تعهدات يک جانبه و از سوی ديگر منابع غير ارادی شامل جرم 
شبه جرم و شبه قرارداد. اين تقسيم بندی به وسيله ی نويسندگان قانون مدنی پذيرفته شد، در زمان 
تنظيم قانون مدنی از يک طرف تمايل به مفهوم شبه قرارداد بود و از طرف ديگر تمايل بر تاييد يک 
گروه جديد تعهدات يعنی تعهدات يک جانبه بود و دوم منابع غيرارادی كه شامل جرم، شبه جرم 
و شبه قرارداد بود )احمد علی هاشمی، 1۳۸7، صص ۵ تا 7(. مسئوليتهای عام بسيار عينی ناشی از فعل 
اشخاص ديگر شامل مسئوليت كارفرمايان ناشی از فعل كارگران، مسئوليت استادكاران ناشی از فعل 
كارآموزان آنها و مسئوليت پدر و مادر ناشی از فعل فرزندان كوچک آنها همگی از مواردی است 
كه شامل مسئوليت های بدون تقصير می گردند. اين موارد به واسطه رأی ديوان كشور فرانسه در 2۹ 
مارس 1۹۹1 به گونه ای تکميل شده است كه امکان ايجاد مسئوليتهای ديگری، ناشی از عمل غير بر 
مبنای بند 1 ماده 1۳۸۴ قانون مدنی فرانسه فراهم شده است. با اين وجود تقصير از حقوق مسئوليت 
مدنی فرانسه حذف نشده است. عالوه بر مواد 1۳۸2 و 1۳۸۳ قانون مدنی فرانسه كه هم چنان به 
قوت خود باقی است، قلمروهايی وجود دارد كه تقصير در آنها تاثيری تعيين كننده دارد. )پاتريس 
ژوردن، 1۳۸۵، ص۴۴(  در نظام مسئوليت مدنی فرانسه، عمدی بودن تقصير شرط نيست و اين امر در 
آرای ديوان عالی آن كشور در موارد متعددی منعکس گرديده است. شعبه دوم مدنی ديوان عالی كشور 
فرانسه در رأی مورخ 2۳ نوامبر 1۹72 تصريح می نمايد كه اصوالً حتی اگر تقصير ارتکابی عامل زيان، 
عمدی هم نباشد، عمل وی ايجاد مسئوليت می كند. هم چنين همين شعبه ديوان عالی كشور فرانسه 
در رای مورخ ۸ می 1۹6۴ و شعبه سوم مدنی در رأی مورخ ۳ ژانويه 1۹7۹ و شعبه اول مدنی در 
7 فوريه 1۹7۹ تصريح نموده است كه الزم نيست تقصير مرتکب، عمدی باشد. حتی تقصير ممکن 
است ناشی از نقض متن قانون يا قاعده ای عرفی باشد )شعبه يک مدنی ديوان، 1۳ مارس 200۸(. و يا 
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رأی شعبه اول مدنی ديوان كشور فرانسه مورخ 27 فوريه 1۹۵1 كه بيان می دارد بر همين مبنا )نقض 
تعهد عرفی( دادگاه تجديدنظر، متصرف ساختمان را مسئول جبران خسارات وارده بر عابر پياده ای 
دانست كه به دليل يخ زدگی در جلوی آن ساختمان سرخورده بود. چرا كه متصرف ساختمان از تعهد 
عرفی پاشيدن خاكستر يا نمک برای جلوگيری از يخ زدگی ، استنکاف كرده بود. )اميرعباس بزرگمهر، 
بنابراين مفهوم تقصير در حقوق مسئوليت مدنی فرانسه از گستردگی برخوردار  1۳۹۴،ص 207(  
است و در عين حال ديگر از آن انحصار خاص گذشته برخوردار نيست و اين تلفيق در نتيجه آرای 

ديوان عالی كشور فرانسه به عنوان عالی ترين مرجع قضايی آن كشور فراهم گرديده است. 

بند دوم- مبانی مطالبه خسارت مبتنی بر وحدت و تعدد مسئولیت
الف( مبانی مطالبه خسارت در حقوق ایران

ترديدی نيست كه هر مدعی برای اقامه دعوی خود بايد دالئل و مبانی ادعا را به نحو منجز و 
روشن بيان نمايد. در قانون آيين دادرسی مدنی ايران، طی بندهای چهارم الی ششم از ماده ۵1 در 
شرائط دادخواست تصريح شده است كه خواهان بايد تعهدات و جهاتی كه به موجب آن خود 
را مستحق مطالبه می داند به طوری كه مقصود واضح و روشن باشد و هم چنين آنچه از دادگاه 
درخواست دارد با ذكر ادله و وسايلی كه برای اثبات ادعای خود دارد، بيان نمايد. از جمله اين دالئل 
و مبانی، مستندی است كه خواهان با تکيه بر آن اقامه دعوی مطالبه خسارت می نمايد. آيا اين مستند 
فقط قرارداد است يا بدون وجود قرارداد هم می توان مطالبه خسارت نمود؟ با وجود قرارداد، آيا 

می توان برای مطالبه خسارت به ضمانات قهری نيز استناد كرد؟ 
تبصره  ايران و خصوص  مدنی  دادرسی  آيين  قانون  ماده ۵1۵  نگارش  به نظر می رسد، شيوه 
يک آن، ملهم اين امر است كه اقامه دعاوی متعدد مطالبه خسارت به استناد تقصير و هم چنين به 
استناد ضمانات قهری هم چون اتالف و تسبيب )مطالبه خسارت تحت عنوان اجرت المثل( در يک 
دادخواست واحد، مجاز شمرده شده است. ذينفع می تواند به استناد قرارداد بيع موجود كه مورد نقض 
تعهد در تسليم به موقع مبيع قرار گرفته، در يک دادخواست دعوی مطالبه خسارت ناشی از تأخير در 
تسليم مبيع را اقامه نموده و ضمن آن، دعوی مطالبه اجرت المثل ملک موضوع دعوی كه در تصرف 
فروشنده باقی است را به استناد تسبيب در سلب امکان انتفاع از مبيع و به استناد اتالف در تفويت 
منافع حاصله در مدت محروميت از تسلط و تصرف در مبيع، نيز مطالبه نمايد. در هر صورت منشاء 
و مبنای طرح دعوی، قرارداد واحدی بوده كه به استناد آن خواسته های متعدد با ادله متفاوت اقامه 
گرديده است. در ماده 17 قانون آيين دادرسی مدنی ايران رسيدگی به دعوای طاری در دادگاهی كه 
دعوای اصلی در آنجا مطرح شده است را منوط به وجود ارتباط و منشاء واحد دانسته است. واضح 
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است كه منظور قانون گذار از منشاء واحد , ادعای واحد يا دليل واحد نيست. چه اين كه رسيدگی به 
مدعيات متعدد را با منشاء واحد و دالئل متعدد، ضمن يک دادخواست تجويز نموده است. در ماده 
1۴1 قانون آيين دادرسی مدنی ايران در مبحث مربوط به دعوی متقابل نيز قانون گذار پذيرش آن را 
در يک دادرسی واحد ، منوط به وجود منشاء واحد يا ارتباط كامل دانسته و جهت رفع ابهام از مفهوم 
ارتباط كامل ، بيان می دارد كه بين دو دعوا وقتی ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر 
يک، موثر در ديگری باشد. اما پرسش اين است كه آيا می توان ادعای واحد را به اسباب متعدد، خواه 
در يک دعوی يا در دعاوی متعدد، تا جبران كامل خسارات وارده، اقامه نمود؟ مانند اين كه اگر مطابق 
قراردادی ، شخص متعهد شده باشد، مبيع كه ماده شيميايی به عنوان سموم دفع آفات نباتی و جهت 
مصرف در مزرعه كشاورزی از نوع محصول خاصی بوده و می بايست در موعد معينی نيز تسليم 
می گرديده، تحويل خريدار نمايد و در قرارداد تصريح به جبران خسارت در نتيجه تخلف از مفاد 
قرارداد شده و فروشنده از تحويل در موعد مقرر امتناع نموده و در نتيجه اين تخلف، خسارتی به 
مزرعه كشاورز خريدار وارد گردد، آيا وی می تواند در يک دعوی مطالبه خسارت، به استناد قرارداد 
خسارات وارده را از طريق شرط جبران خسارت )مسئوليت قراردادی( و مابقی را از جهت تسبيب 
)مسئوليت غيرقراردادی( مطالبه نمايد؟ يا همين مطالبه خسارت را در يک دعوی در قالب مطالبه از 
جهت شرط جبران خسارت در قرارداد و مابقی خسارات وارده را در دعوی ديگری از باب مسئوليت 

غيرقراردادی مطالبه نمايد؟ 
در مورد اقامه دعاوی متعدد، قانون گذار برخالف آنچه در خصوص تبيين اصطالح ارتباط كامل 
بيان داشته، توضيحی از منشاء واحد ارائه نمی دهد. اما منشاء و مبنا در دعاوی مطالبه خسارت ناظر بر 
وجود قراردادی كه از پيش تنظيم شده باشد، همان قرارداد موجود است. چه اين كه اگر مدعی به علت 
نقض تعهدات قراردادی، مطالبه خسارت نمايد در ابتدا می بايست تخلف از اجرای تعهد را اثبات و به 
استناد آن مطالبه زيانهای وارده را بنمايد و سپس با فرض پذيرش امکان طرح دعوی توأمان يا مستقل، 
در كنار استناد به نقض تعهد قراردادی، حق داشته باشد به قواعد ضمانات قهری هم چون اتالف و 
تسبيب نيز برای تقويت ادعای مطالبه خسارت تمسک جسته و بلکه در جايی كه خسارات وارده در 
استناد به نقض تعهدات قراردادی قابل اثبات نبوده يا به طور كامل جبران نمی گردند، در همان دعوی 

بر مبنای قرارداد موجود و با استناد به قاعده اتالف و تسبيب جبران زيان نمايد. 
ايرادی كه ممکن است مطرح گردد، آن است كه استناد به تقصير ناشی از نقض تعهدات قراردادی 
در چارچوب قرارداد موجود و بر مبنای آن صورت می پذيرد و ليکن استناد به قواعد ضمان قهری 
خارج از چارچوب قرارداد بوده و بلکه اساساً ضمان قهری به الزامات خارج از قرارداد موسوم بوده و 
در مقررات قانون مدنی و مواد 1۹۵ و 1۹6 قانون آيين دادرسی مدنی ايران بين اين دو تفکيک قائل 
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گرديده است. در هر قراردادی تعهداتی به طور صريح يا ضمنی قيد می گردند كه تابع شرايط همان 
قرارداد هستند. اما زمانی كه نقض تعهد صورت می پذيرد ، تعهدات تازه ای برای طرفی كه ناقض 
تعهد قراردادی بوده حادث می گردد كه پيشتر مورد توافق طرفين قرارداد، قرار نگرفته و در قرارداد 
نيز تصريح نشده است و بلکه فقط در نتيجه نقض تعهدات اصلی يا فرعی مندرج در قرارداد به وجود 
می آيند. به نظر می رسد لزومی نداشته باشد كه تعهدات جديد فقط در چارچوب قرارداد لحاظ گردد. 
چه حتی با فرض اين كه تمامی تعهدات قراردادی تحقق يافته و ليکن در جريان ايفای همان تعهدات 
قراردادی و بدون اين كه نقض تعهدی صورت پذيرفته باشد ، خساراتی به هريک از طرفين وارد 
آيد به اين كه تمام يا بخشی از مال موضوع عقد تلف گردد ، برای طرف متضرر حق مطالبه خسارت 
باقی خواهد بود. برای مثال اگر در عقد بيع ، تمام يا بخشی از مبيع مستحق للغير درآيد و مشتری به 
وجود فساد مزبور جاهل بوده باشد ، بايع عالوه بر تکليف به رد تمام ثمن بايد از عهده خساراتی كه 
به مشتری وارد آمده از باب تسبيب برآيد. چنين امری خصوصاً الزام به جبران غرامات، می تواند ناظر 
بر الزامات خارج از قرارداد به عنوان تسبيب باشد )ماده ۳۹1 قانون مدنی ايران(. هم چنين در جايی 
كه مبيع قبل از تسليم ، بدون تقصير و اهمال از سوی هريک از بايع و مشتری تلف شود، بيع منفسخ 
و ثمن بايد به مشتری مسترد گردد مگر آن كه طرفين به جهت جلوگيری از انفساخ عقد ، تراضی به 
تسليم عوض نمايند )ماده ۳۸7 قانون مدنی ايران(. اين قاعده تحت عنوان »ضمان معاوضی« است و 
به طور كلی انفساخ عقد در صورت تلف مبيع پيش از قبض و حتی تراضی بعدی طرفين به تسليم 
عوض متلف، از آثار معاوضه است. يعنی اگرچه جزء تعهدات مصّرح در قرارداد نيست و ليکن از 
جمله الزامات كلی ناظر بر  عقد بيع اين  است كه اگر مبيع پيش از تسليم حتی بدون تقصير طرفين 
تلف شود، از مال بايع خواهد بود و موجب انفساخ قهری عقد بيع است مگر اين كه طرفين به اخذ 
عوض تراضی نمايند. مطابق قانون مدنی در مواد ۹۵1 تا ۹۵۳ در تقصير، اراده مقصر به تجاوز از 
حدود اذن و يا ترک عمل برای حفظ مال غير، شرط الزم دانسته شده است. در ماده ۳2۸ قانون مدنی 
ايران، التزام به جبران خسارت در صورت تلف مال غير را اعم از تلف عمدی و غيرعمدی دانسته 
است. آنچه در ماده ۳۸7 قانون مرقوم به اهمال تصريح گرديده در لغت از ريشه »همل« به معنای 
چيزی را فروگذاشتن ، به خود واگذاشتن، به حال خود رها كردن، استوار نداشتن، غفلت، سستی 

ورزيدن، كاهلی ورزيدن و درنگ كردن است )مسعود انصاری و غيره، 1۳۸6، ص ۵0۳(.
تعاريف ياد شده جملگی داللت بر عناصر تقصير يعنی تعدی و تفريط دارند. بنابراين تفاوتی ميان 
تقصير و اهمال نيست و ممکن است قيد آن در ماده ۳۸7 قانون مدنی ايران، از باب تاكيد باشد. البته 
گفته شده كه از تاريخ نگارش ماده ۳۸7 و لحن بخش اخير آن چنين بر می آيد كه مقصود از »اهمال 
و تقصير« كوتاهی در نگاهداری از مبيع است و شامل »تقصير قراردادی« نمی شود. )ناصر كاتوزيان، 
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1۳71، ص 1۹۴( يعنی تقصير قراردادی، نقض تعهداتی است كه در عقد بدان تصريح گرديده و ليکن 
تقصير غيرقراردادی آن ست كه خارج از قرارداد و در نتيجه اهمال حاصل گرديده باشد كه مقصود از 
اهمال نيز همان تقصير ناشی از تعدی و تفريطی است كه جدا از نقض تعهدات قراردادی صورت 
پذيرفته باشد. اين ست كه در ماده ۳2۸ قانون مدنی ايران، اتالف را در هر صورت چه عمدی و چه 
غيرعمدی موجب ضمان دانسته است. يعنی همين كه رابطه عليت عرفی بين كار شخص و تلف 
موجود باشد )قابليت انتساب( ، برای فاعل ايجاد مسئوليت می كند و لزومی ندارد كه تقصير او احراز 

شود )ناصر كاتوزيان، 1۳۸7، ص 210(. 
در قواعد مربوط به مسئوليت قراردادی، همه جا سخن از نقض عهد است. اثبات بی تقصيری 
متعهد، آثار عهدشکنی را از بين نمی برد، او به چيزی زيادتر از بی تقصيری نياز دارد. بايد ثابت كند كه 
حادثه خارجی و احتراز ناپذير مانع وفای به عهد شده است )ناصر كاتوزيان، 1۳۸7، ص 1۵6(. در مورد 
ماده ۳۸7 قانون مدنی ايران، در باب تلف مبيع پيش از تسليم، چه بدون تقصير و اهمال و چه با تقصير 
و اهمال از سوی بايع، ضمان تلف عهده بايع قرار می گيرد. به اين بيان كه اگر فروشنده، مبيع را در سر 
وعده تسليم نکند، از نظر تخلف از مفاد قرارداد مرتکب اهمال و تقصير شده است، ولی اين تقصير، 
وضع او را از حکومت ماده ۳۸7 خارج نمی سازد و در اين فرض ، فروشنده به تعهد خود درباره 
تسليم مبيع وفا نکرده است و بايد زيان های ناشی از آن را جبران كند و برای مثال بايد بدل منافعی كه 
از خريدار تلف شده است بپردازد )ماده 226 ق.م ايران( و ليکن اگر مبيع در اثر حادثه خارجی تلف 
شده باشد، تنها ضمان معاوضی به عهده اوست )انفساخ قهری بيع( و تعارضی بين اين التزام قراردادی 
و ضمان قهری به وجود نمی آيد)ناصر كاتوزيان، 1۳۹0، ص ۹۵(. در ماده ۳2۸ قانون مدنی ايران، بيان شده 
است »هركس مال غير را تلف كند ضامن آنست و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اين كه از روی 
عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اين كه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب 
كند، ضامن نقص قيمت آن مال است.« تقصير در اتالف ناظر بر فعل مثبت مادی است و شامل ترک 
فعل نمی گردد. برخالف تسبيب كه تقصير در آن هم شامل فعل مثبت و هم ترک فعل است. در قانون 
مدنی ايران، ماده ۳۸7 به عنوان قاعده كلی در عقود تمليکی معوض به كار رفته است. چنان كه ماده 
۴۸۳ قانون مرقوم در اجاره، مفاد ماده ۳۸7 را اعمال می كند. به موجب اين ماده »اگر در مدت اجاره 
عين مستاجره به واسطه حادثه ای كال يا بعضا تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده 
منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن، مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقيه )مدت( فسخ 
كند يا فقط مطالبه تقليل نسبی مال االجاره نمايد«. در اين ماده نيز قانون گذار به »حادثه« اشاره می كند، 
نه به تعدی و تفريط و لذا اجاره را از »زمان تلف« منفسخ می داند. ماده 6۴۹ ق.م ايران، در مبحث 
قرض می گويد : »اگر مالی كه موضوع قرض است بعد از تسليم، تلف يا ناقص شود از مال مقترض 
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است«. در جمله موارد مزبور، جبران زيان يا انفساخ قهری عقد ناشی از الزامات خارج از قرارداد 
مبتنی بر تلف و عيب و نقص، يا تسبيب در تلف و عيب و نقص است اگرچه فقط طرفين قرارداد و 
در چارچوب قرارداد حق مطالبه جبران خسارت را خواهند داشت. يعنی تکليف در رعايت تعهدات 
صريح و ضمنی عقد و هم چنين تعهدات ناشی از ضمان قهری ناظر بر طرفين عقد است. در تسبيب 
نيز وفق ماده ۳۳1 قانون مدنی ايران، »هركس سبب تلف مالی بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد 
و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد«. )ناصر كاتوزيان، 1۳71، 
ص 210( در تسبيب، تقصير شرط است و ليکن استناد به چنين امری در موردی كه نقض تعهدات 
قراردادی صورت نپذيرفته و بلکه در نتيجه تقصير هريک از طرفين خسارتی متوجه طرف ديگر 
گرديده، ناظر بر الزامات خارج از قرارداد است و طرف مقصر نيز مکلف به جبران خسارت خواهد 
بود. رای شعبه 12 دادگاه های تجديدنظر استان تهران، مورخ 1۳۸۴/۴/۸ در تاييد همين امر بيان می 
دارد : »دادگاه بدوی در خصوص دعوای شركت بيمه به دليل آن كه قصور خوانده در وقوع تصادف 
توسط افسر رانندگی محرز نگرديده و مطالبه خسارت قبل از اثبات تقصير موجه نيست، قرار عدم 
استماع دعوا صادر و دادگاه تجديدنظر نيز آن را تاييد كرده است«. )اميرعباس بزرگمهر، 1۳۹۴، ص 2۸(. 
به تعبير روشن تر اين كه با وجود قرارداد، مبنای اقامه دعوی جبران زيان ، همان قراردادی است كه 
فی مابين طرفين تنظيم گرديده و ليکن الزام به جبران زيانهای وارده، تعهدات تبعی و جديدی است 
كه در نتيجه نقض تعهدات قراردادی ناشی از تقصير يا در موارد الزامات خارج از قرارداد به عنوان 
ضمان قهری حاصل می آيد و در حقيقت استناد به تقصير و يا ضمان قهری به نحو توأمان يا مستقل، 
دالئلی است كه برای اثبات مطالبه ايفای تعهدات حادث )غير از تعهدات اصلی قرارداد مبنا( ناشی 
از تلف يا نقص در مال يا منفعت و هرگونه زيان وارده مورد استناد و بهره برداری قرار می گيرد. در 
فرض دوم، چه با عدم لزوم وجود تقصير مانند اتالف و يا لزوم وجود تقصير مانند تسبيب، اثبات 
تقصير شرط نيست و فقط نيازمند اثبات رابطه سببيت است. لذا حتی اگر فرد به شيوه متعارف رفتار 
نموده باشد كه مويد عدم تقصير او خواهد بود، ليکن چنان چه همين رفتار متعارف به هر دليل موجب 
اتالف مالی گردد و يا مسبب اتالف مالی شود و رابطه سببيت بين اتالف و عمل )حتی متعارف( 
شخص اثبات گردد، موجب مسئوليت او به جبران زيان وارده خواهد بود. در اين گونه موارد، ادعای 
ورود خسارت و التزام مسبب به جبران آن مستند به قرارداد نيست، بلکه می تواند استناد به قواعد 
تسليط و الضرر باشد. چنان كه در تزاحم ميان قاعده تسليط و الضرر، آنچه بر قاعده تسليط برتری    
می يابد، قاعده الضرر است. بنابراين هيچ كس نمی تواند مدعی گردد كه اگر چه رفتار او موجب 
ورود زيان به ديگری گرديده و ليکن چون طبق متعارف عمل نموده و تقصيری مرتکب نشده است 
لذا تکليفی به جبران خسارت نخواهد داشت! بلکه حتی با فرض عمل به متعارف، چنان چه منجر 



سال هشتم. شماره پانزدهم و شانزدهم. بهار و تابستان - پاييز و زمستان  1395  راه وکالتدو فصلنامه کانون وکالی دادگستری گیالن

86

به اتالف و يا سبب اتالف مال غير گردد، مکلف به جبران خسارت خواهد بود. تنها استثناء وارده، 
مربوط به حوادث قهری است كه چون قابل انتساب نبوده و خارج از اراده تلقی می گردد، می تواند 
موجب سلب مسئوليت در جبران خسارت گردد.)م.22۹ ق.م ايران( ليکن اين سلب مسئوليت، مطلق 
نيست و در فرض مزبور چنان چه عملی از سوی مکلف يا مرتکب رخ دهد كه به موجب قانون 
و يا عرف تقصير محسوب می گردد و اين عمل مقدم بر وقوع حادثه قهری باشد، حتی اگرچه كه 
سبب اتالف مال، حادثه قهری بوده و قابل انتساب به مکلف يا مرتکب نباشد، اما قانون گذار وی را 
مسئول جبران خسارت خواهد دانست )مالک ماده 27۸ ق.م .ايران(. لذا قانون گذار ايران در مواردی 
كه عنصر تقصير مفقود و يا غيرقابل اثبات است و ليکن خسارتی به ديگری وارد می آيد، وجود رابطه 
سببيت را الزامی دانسته است. نظريه اداره حقوقی مربوط به سال 1۳62 مويد اين امر است. اين نظريه 
چنين بيان می دارد: در فرضی ديگر، مالک كاميون هنگامی از نظر كيفری و مدنی مسئول است كه 
كاميون را در اختيار كسی گذاشته باشد كه فاقد گواهينامه رانندگی است، در غير اين صورت، مسئول 
نيست. در مورد ابتالی شاگرد راننده به اختالل حواس، مسئوليت كيفری يا مدنی راننده هنگامی 
محقق می شود كه اختالل حواس ناشی از بی احتياطی راننده يا به طور كلی ناشی از تقصير او باشد. 
بنابراين اگر رابطه سببيت وجود نداشته باشد مسئوليتی متوجه راننده نيست. در عين حال، اثبات اين 

عدم رابطه، با راننده است )مجموعه روزنامه رسمی سال 1۳62 به نقل از اميرعباس بزرگمهر، 1۳۹۴، ص ۳۳(.
 

ب( مطالعه تطبیقی- مبانی مطالبه خسارت در حقوق فرانسه 
در نظام مسئوليت مدنی فرانسه نيز صرف تقصير اعم از عمدی و غيرعمدی موجب مسئوليت 
به جبران ضرر است. شعبه دوم ديوان عالی كشور فرانسه در 2۳ نوامبر 1۹72 چنين رای داده است 
كه »اصوال« حتی اگر تقصير ارتکابی عامل زيان، عمدی هم نباشد، عمل وی ايجاد مسئوليت می كند 
)اميرعباس بزرگمهر، 1۳۹۴، ص 207(. در نظام حقوق مسئوليت مدنی فرانسه، عمل موجب مسئوليت 
ممکن است در درجه نخست، تقصير باشد. زيرا هرگونه تقصير زيان بار، لزوماً برای زيان ديده، حق 
جبران خسارت به وجود می آورد. تقصير، هم فعل موجب مسئوليت است و هم مبنای حق جبران 
خسارت. اين ويژگی، هم در مورد تقصير عام- كه در روابط با اشخاص ثالث ارتکاب می يابد- صدق 
می كند و هم در مورد تقصير قراردادی كه عبارت از عدم اجرای قرارداد است. اما به غير از تقصير، 
خسارات ناشی از حوادث و خسارات ناگهانی نيز می تواند منبع مسئوليت باشد. در اين حال، فعل 
موجب مسئوليت، ناشی از يک شیء يا يک شخص و به طور كلی تر، ناشی از يک رويداد )حادثه( 
است. در اين صورت مبنای حق جبران خسارت، ديگر خسارت ناشی از تقصير نيست و شايد 
تقصيری هم وجود نداشته باشد، بلکه اين مبنا، خطر است كه حادثه، نشان تحقق آن است. در اين گونه 
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موارد مبانی تعيين مسئول در اين مسئوليتهای غيرمستقيم، به مفهوم خطر برمی گردد زيرا مسئول كسی 
است كه ايجاد خطر می كند و بايد نتايج آن را بر عهده بگيرد )پاتريس ژوردن، ترجمه مجيد اديب، 1۳۸۵، 
صص ۵6-۵۹(. در نظريه غالب، ديگر ميان مسئوليت های قراردادی و عام، تفاوت ماهوی وجود 
ندارد و هر دو، يک كاركرد جبران كننده و شرايط واحد و آثار مشابهی به دنبال دارند. اگرچه نبايد 
مسئوليت های قراردادی و عام را به هم آميخت، اما نمی توان به طور كامل، رابطه قراردادی را كه پيش 
از خسارت وجود داشته است ناديده گرفت. بنابراين قرارداد اجرا نشده، حتی در صورت اجرا نشدن 
نيز به حضور خود ادامه می دهد زيرا اگرچه عدم اجرا، تعهد اصلی را به واسطه تغيير موضوع آن به 
كلی دگرگون می كند، اما الزام به جبران خسارت، چيزی جز تداوم آن نيست. در مسئوليت عام، امکان 
مطالبه رسمی وجود ندارد و اعتبار شروط راجع به مسئوليت و جبران خسارت در زمينه مسئوليت 
قراردادی، محدود به خسارت قابل پيش بينی است. رويه قضايی مراقب است كه حد و مرز دوگونه 
مسئوليت رعايت شود و لذا با جمع يا اختالط قواعد آنها مخالفت می كند و به زيان ديده اختيار كامل 
را نمی دهد كه يکی از اين دو گونه مسئوليت را انتخاب كند. در رای به تاريخ 21 مارس 1۹72 شعبه 
اجتماعی ديوان عالی كشور فرانسه، مندرج است كه »قاعده عدم جمع مسئوليتهای عام وقراردادی در 
برابر يک زيان ديده را به دليل عدم درج اين مسئوليت درباره وی  نمی پذيرد و در جستجوی آن 
برنمی آيد كه آيا مسئوليت قراردادی وجود دارد يا نه، بايد شکسته شود. »در رأی ديگری به تاريخ 
12 فوريه 2002 توسط شعبه بازرگانی ديوان عالی كشور فرانسه مندرج است كه مسئوليت ناشی از 
تقصيری كه احتماال در طی مدت پيش از قرارداد، ارتکاب يافته باشد دارای ماهيت عام است نه 
قراردادی.« در رأی مورخ 1۸ اكتبر 1۹۹۴ شعبه بازرگانی ديوان عالی كشور فرانسه قيد شده است كه 
»حق درخواست ابطال قرارداد، به علت نيرنگ، مانع از آن نيست كه كسی كه از مانورهای نيرنگ آميز 
زيان ديده است برای دريافت غرامت ناشی از اين مانورها، تحت عنوان مسئوليت عام )غير قراردادی( 

عليه مرتکب آن اقامه دعوا كند.« )پاتريس ژوردن، ترجمه مجيد اديب، 1۳۸۵، صص 6۳-61(. 

مبحث دوم - استناد به وحدت و تعدد مسئولیت و تاثیر آن در نظام جبران خسارت 
بنديكم- استناد به انواع مبانی مسئوليت، تقصير قراردادی و ضمان قانونی 

الف( امكان استناد در حقوق ايران 
در جملگی عقود اعم از معين يا نامعين ممکن است تعهدی به طور صريح در عقد ذكر گردد و 
ممکن است تعهدی به عنوان تعهد ضمن عقد بشمار آيد. آيا می توان ضمانات قهری را همان تعهدات 
ضمنی در عقود تلقی نمود؟ يا اين گونه تعهدات فقط الزامات خارج از قرارداد اعم از صريح يا ضمنی 
محسوب می گردند؟ اگر اين تعهدات همانند تعهد عام در جبران خسارت ناشی از تلف يا تسبيب 
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در تلف، الزامات خارج از قرارداد محسوب گردند، آيا با وجود قرارداد، مطالبه خسارت مستند به 
ضمانات قهری بايد الزاماً با استناد به رابطه قراردادی و فقط از سوی طرفين قرارداد صورت پذيرد يا 
اين كه نيازی به اين امر نبوده و در هر صورت طرفين بدون استناد به قرارداد هم حق مطالبه خسارت از 
طرف ديگر به استناد ضمانات قانونی يا قهری يا همان الزامات خارج از قرارداد را دارند؟ در مبحثی كه 
بيان گرديد ، ضمان بايع در موردی كه مبيع مستحق للغير درآيد و هم چنين ضمان بايع در مورد تلف 
مبيع قبل از قبض مشمول كدام  يک از عناوين فوق خواهند بود؟ تعهدات ضمنی در عقد بيع )تعهد 
قراردادی( يا الزامات خارج از قرارداد؟ در ماده ۳۹0 قانون مدنی چنين بيان گرديده است كه : »اگر بعد 
از قبض ثمن ، مبيع كالً يا جزئاً مستحق للغير درآيد بايع ضامن است اگرچه تصريح به ضمان نشده 
باشد«. يعنی تکليف بايع در رد ثمن بواسطه مستحق للغير درآمدن مبيع حتی اگر در عقد تصريح نشده 
باشد، مانع تکليف بايع در جبران خسارت نيست. ماده ۳۸7 قانون مدنی در موضوع تلف مبيع پيش 

از قبض چنين تصريحی ندارد.
ماده 220 ق.م چنين بيان می دارد كه: »عقود نه فقط متعاملين را به اجرای چيزی كه در آن تصريح 
شده است ملزم می نمايد بلکه متعاملين به كليه نتايجی هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب 
قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.« در ماده 221 ق.م نيز چنين تصريح شده است كه: »اگر 
كسی تعهد اقدام به امری را بکند يا تعهد نمايد كه از انجام امری خودداری كند در صورت تخلف 
مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اين كه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً 
به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد«. اين مواد به روشنی ميان تعهدات 
صريح و تعهدات ضمنی و تعهدات قانونی يا همان الزامات خارج از قرارداد تفکيک قائل گرديده 
است. بدان معنی تعهداتی كه در عقد ذكر می گردند، به عنوان تعهدات صريح و تعهداتی كه بر مبنای 
عرف بر طرفين يک قرارداد بار می گردند به عنوان تعهدات ضمنی و تعهداتی كه خارج از قرارداد و 
خارج از توافق طرفين و ناشی از الزامات قانونی باشند را تعهدات خارج از قرارداد يا ضمان قهری 
محسوب می دارند. لذا مبنای تعهد ضمنی در عقد با الزامات خارج از قرارداد تفاوت دارند و تعهدات 
ضمنی در عقود مبتنی بر عرف رايج هستند كه لزوماً نيازی به تصريح در عقد ندارند و ليکن ضمانات 
قهری تکليف قانون هستند. ممکن است ضمانات قهری پذيرش عرفی داشته و هم چنين در عقد 
ذكر گرديده يا نگردند، و ليکن در هر صورت بدون قيد صريح و ضمنی در عقد نيز موجب ضمان 
خواهند بود. لذا اگر فروشنده ای در نگاهداری مبيع اهمال كند و در نتيجه پيش از تسليم به خريدار، 
مبيع تلف شود، به موجب قواعد ضمان قهری مسئول تلف است. ولی از سوی ديگر چون اين شرط 
ضمنی در همه قراردادها وجود دارد كه طرفين بايد با حسن نيت در اجرای مفاد عقد بکوشند، تخلف 
از اين شرط )تقصير در نگاهداری مبيع( به خريدار حق فسخ می دهد. در چنين حالتی، خريدار در 
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انتخاب يکی از اين دو مبنا برای جبران خسارت خويش آزاد است، زيرا اين انتخاب به نظم قراردادی 
لطمه نمی زند)ناصر كاتوزيان، 1۳۸7، ص 122(. و لذا اين تعهد به مسئوليت در تلف مبيع پيش از تسليم 
هم مبنای ضمان قهری و هم مبنای تعهد ضمنی عرفی دارد. زيرا عقد بيع، عقد معوضی است كه هر 
يک از طرفين به موجب عرف و قانون تعهد دارند كه در مقابل دريافت عوض، معوض را تسليم 
نمايند. لذا وقتی مبيع پيش از تسليم به مشتری، تلف شود هرچند بدون تقصير و اهمال از سوی بايع، 
معوضی در مقابل عوض )ثمن( وجود ندارد و اين تعهد ضمنی عرفی بايع قابل ايفاء نخواهد بود 
كه در نتيجه، عقد بيع بدون اراده طرفين منفسخ می گردد، مگر اين كه طرفين بايع و مشتری به طريق 
ديگر تراضی نمايند. نتيجه انفساخ قهری به تعهد بايع در استرداد ثمن به مشتری )در صورت قبض 
ثمن( در حقيقت تعهد به جبران خسارتی است كه در نتيجه تلف مال حاصل گرديده و منافاتی با 
مفاد ماده ۳2۸ قانون مدنی در باب تلف نيز ندارد. زيرا جبران خسارت می تواند به شيوه های گوناگون 
صورت پذيرد از جمله رد مثل يا قيمت آن يا رد تفاوت قيمت مال مورد تلف و يا در صورت تراضی 
طرفين به رد بدل مال مورد اتالف، كه جملگی همان جبران خسارتی است كه در نتيجه فقدان مبيع، 
عهده بايع قرار گرفته است. بنابراين مبنای جبران خسارت در تلف مبيع پيش از تسليم هم می تواند 
تعهد ضمنی عرفی در رعايت تسليم عوضين در عقد بيع و هم می تواند ضمان قهری و الزام خارج از 
قرارداد به عنوان رد ثمن در مورد تلف باشد. بديهی است كه اگرچه برای استناد به ضمانات قهری در 
جبران خسارت ناشی از تلف ، نيازی به وجود قرارداد نيست. ليکن اين امر مختص به موردی است 
كه قراردادی فی مابين طرفين موجود نباشد و جبران خسارت در تلف مال، الزامی قانونی خواهد 
بود كه می تواند هم ناظر بر الزامات خارج از قرارداد و هم ناظر بر الزامات قراردادی اعم از صريح 
يا ضمنی باشد. بنابراين در جايی كه مطالبه خسارت ناشی از تلف مال، مستند به قرارداد است فقط 
طرفين قرارداد و يا قائم مقام آنها می توانند مطالبه خسارت نمايند و در حالتی كه قراردادی وجود 
ندارد مالک مال و يا قائم مقام او می توانند مطالبه خسارت كنند. تفاوت اين دو در اين است كه وقتی 
مال موضوع قرارداد تلف می گردد، با فرض اين كه طرف قرارداد، مالک مال موضوع معامله نبوده خواه 
اذن در معامله داشته يا نداشته و معامله فضولی ترتيب داده باشد ، هم طرف قرارداد به عنوان معامل يا 
متعامل و هم مالک اصلی مال ، حق مطالبه خسارت اعم از تلف عين يا منفعت و غرامات وارده را 
خواهند داشت. در اين قسمت، مطالبه خسارت از سوی طرف قرارداد ناشی از وجود قرارداد است و 
مطالبه خسارت از سوی مالک اصلی، ناشی از الزامات خارج از قرارداد خواهد بود. مواد 2۵۹ ، 261 
و 262 قانون مدنی در باب معامالت فضولی تصريح دارند كه در صورت تلف يا عيب مال موضوع 
معامله فضولی هم متصرف و هم مشتری ضامن اصل مال و منافع آن خواهند بود. بنابراين هم فضول 
و هم مالک هر دو حق مطالبه خسارت ناشی از تلف يا عيب مال موضوع قرارداد را دارند. ليکن اگر 
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تلف نسبت به مالی باشد كه مستند به هيچ قراردادی نيست و بلکه در اساس قراردادی وجود ندارد، 
فقط مالک مال يا قائم مقام قانونی او حق خواهند داشت كه مطالبه خسارت نمايند. 

ب( مطالعه تطبیقی- امکان استناد در حقوق فرانسه 
در حقوق فرانسه، نظريه وحدت و تعدد مسئوليت، مخالفان و طرفدارانی دارند. دوما و پوتيه 
از بانيان تفکيک بين مسئوليت قراردادی و قهری بودند. ايشان می گويند: »دومين اثر تعهدات اين 
است كه اگر يکی از طرفين قرارداد به تعهدات خود وفا نکرد )با توجه به قرارداد و چگونگی اجرای 
آن( يا نسبت به اجرای آن تاخير نمود، ملزم به جبران خسارت و منافع خواهد بود«. پوتيه منظور از 
الزام متعهد به جبران خسارت را ميزان ضرری می دانست كه از عدم ايفای تعهد به متعهد له تحميل 
شده است و نفعی را كه از آن محروم مانده است. بنابراين به نظر ايشان عدم اجرای قرارداد، سبب 
ايجاد تعهد نيست، بلکه خود قرارداد اگر به مرحله اجرا درنيايد، سبب ايجاد خسارت و محروميت 
از منافع است. همين ديدگاه توسط قانون گذاران در فصل سوم قانون مدنی فرانسه )آثار تعهدات( 
از باب سوم )قراردادها و تعهدات قراردادی به طور كلی( در مواد 11۴6 به بعد منعکس شده است. 
برخی ديگر معتقدند كه اين دو مسئوليت متفاوتند، زيرا خسارت قراردادی به لحاظ نقض يک توافق 
و قرارداد پيشين بوده كه متعهد و متعهدله را پيوند داده است و خسارت ناشی از آن تنها ادامه ی 
آن تعهد پيشين است كه موضوع آن عوض شده است. در حالی كه در مسئوليت قهری هيچ تعهد 
و توافق پيشين وجود نداشته و اين خسارت يک باره و بدون هيچ گونه سابقه ی قبلی ايجاد شده 
است. در مقابل نظرات طرفداران وحدت مسئوليت قراردادی و قهری، مسئوليت از آثار تعهدات و 
مسئوليت قراردادی تنها اثر ساده قرارداد نيست بلکه نقض قرارداد، تعهد جديدی است كه قانون برای 
آن مسئوليت قرار داده است. بنابراين بين دو مسئوليت دوگانگی در ماهيت نيست و اگر سخن از 
دوگانگی مطرح می شود مراد دو نوع ماهيت نيست بلکه دو رژيم مسئوليت است. »شارل سنکتلت« 
كتابی تحت عنوان مسئوليت ايمنی نوشت و تعدد مسئوليت قهری و قراردادی را بکلی مردود اعالم 

كرد و به جای آن مسئوليت ايمنی را مطرح كرد )سيد احمد علی هاشمی، 1۳۸7، صص ۸ تا 10(. 
رويه قضايی فرانسه به طور كلی و قاطع اختيار زيان ديده را در مطالبه خسارت ناشی از نقض 
قرارداد بر مبنای مسئوليت مدنی، رد می كند و اعتقاد دارد كه مسئوليت قراردادی را بايد بر مبنای 
نقض پيمان مطرح كرد و در تميز حدود آن، مفاد تراضی را محترم شمرد. به همين جهت يکی از 
دو طرف )زيان ديده( نمی تواند مفاد عقد را ناديده بگيرد و دعوی خسارت بر مبنای قواعد عمومی 
طرح كند. اما در مقابل نيز جمعی ديگر باور دارند كه قواعد عمومی مسئوليت )ضمان قهری( از 
احکام مربوط به نظم عمومی است و قرارداد خصوصی نمی تواند زيان ديده را از حمايتی كه قانون از 
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او می كند محروم سازد. در نتيجه زيان ديده می تواند، بر پايه مصلحت خويش يکی از دو مسئوليت 
قهری يا قراردادی را مبنای دعوی قرار دهد. 

بند دوم- تاثیر امکان استناد به وحدت و تعدد مسئولیت در نظام جبران خسارت 
الف( استناد به تقصیرقراردادی و ضمان قانونی در حقوق ایران به عنوان دلیل مطالبه خسارت یا منشاء آن؟
دليل بر وزن فعيل به معنای رهنما ، هادی و كاشف از مدلول و جمع آن ادله است. دليل چيزی 
است كه به آن استدالل می شود و گاهی هم به دال، دليل می گويند. از ديگر معانی دليل، برهان، 
حجت، سلطان و آيه است. هم چنين در علم اصول به هر آن چيزی كه با نظر صحيح در آن بر يک 
حکم شرعی عملی، به طريق قطع يا ظن استدالل می شود، دليل گويند. دليل موجب و يا سبب وجود 

مدلول نيست بلکه دليل كاشف از وجود آن است )مسعود انصاری و غيره ، 1۳۸6 ، ص ۹۸۵(. 
هم چنين دليل، چيزی است كه برای اثبات امری در خصوص دعاوی بکار می رود. قوانينی كه 
جنبه اثباتی دارند و كاشف از امری می باشند، دليل ناميده می شوند. در اين معنی دليل در مقابل 
اصطالح »اصل عملی« بکار می رود و در همين مورد عبارت معروف »االصل دليل حيث الدليل« گفته 
شده است. در اصطالح جمعی از دانشمندان علم اصول فقط به دليل قطعی، دليل گفته می شود و دليل 

ظنی را اماره می نامند )جعفری لنگرودی، 1۳70، ص ۳0۹(. 
موافق ماده 12۵7 قانون مدنی هركس مدعی حقی باشد بايد آنرا اثبات كند و مدعی عليه هرگاه 
در مقام دفاع، مدعی امری شود كه محتاج به دليل باشد، اثبات امر بر عهده اوست. در ماده 1۹۴ قانون 
آيين دادرسی مدنی دليل، اين چنين تعريف گرديده است: »دليل عبارت از امری است كه اصحاب 

دعوا برای اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد می نمايند.«
در حقوق، دليل در دو مفهوم به كار گرفته می شود، نخست در مفهومی اخص، به هر وسيله ای 
گفته می شود كه در قانون پيش بينی شده و در مرجع قضاوتی سبب اقناع وجدان دادرس به واقعيت 
امر مورد ادعا شود. دوم در مفهومی اعم، عمل فراهم آوردن وسايلی است كه وجدان دادرس را اقناع 
می نمايد)عبداهلل شمس، 1۳۸7، ص ۸1(. ارزش دعوی و هرگونه حقی وابسته به دليلی است كه برای 
اثبات آن به كار می رود. حقی كه با يکی از داليل قابل اثبات نباشد فاقد ارزش قضايی است و مدعی       
نمی تواند از دادگاه بخواهد كه اين حق را مورد حمايت قرار دهد. از اين جهت، دليل تکميل كننده 
حق دانسته شده است. بنابراين كسی كه دارای حقی می باشد نسبت به دليلی كه می تواند آن را اثبات 
كند نيز دارای حق است. در اين خصوص بايد گفت دليل زمانی می تواند مورد استناد و استفاده قرار 
گيرد كه در اثبات دعوی يا دفاع از آن موثر باشد و هر چيزی كه در اثبات يا دفاع از دعوی موثر نباشد 

دليل محسوب نمی گردد )علی مهاجری، 1۳۸7، ص 260(. 
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اهميت استناد به دليل در آن است كه موجب قطع و يقين می گردد و در نهايت فصل خصومت 
را موجب می گردد. به همين علت آنچه كه فقط موجب ظن و گمان شود از شمول دليل خارج 
می گردد و به آن اماره، اطالق می شود. در حقيقت امارات نتايجی هستند كه قانون يا دادرسان از پديده 
ای معلوم برای وصول به پديده ای مجهول استخراج كنند. امارات نيز می توانند مثبت دعوی باشند. 
دالئل نيز دارای عناصری هستند. از جمله اين عناصر آن ست كه دالئل مورد نياز دادگاه ها امور معنوی 
هستند. مانند اقرار و محتوای سند و ... ديگر آن كه دليل بايد خود امری معلوم باشد تا بتواند ذهن را به 
امری مجهول رهبری نمايد. معلوم بودن دليل بايد منجر به كشف مجهولی گردد. در غير اين صورت 
نمی تواند )حداقل( دليل قضايی محسوب گردد. فروض قانونی هم چون اصول عمليه از تعريف 
دليل خارج هستند، زيرا خاصيت اثبات امری را ندارند. مانند استصحاب. البته ادله اثبات دعوی فقط 
آنهايی نيستند كه در قانون نام برده شده است. مانند اقرار و سند و شهادت و سوگند. بلکه هر وسيله 
ای كه قاضی را به علم عادی رهنمون گردد از نظر قضايی حجت است )جعفری لنگرودی، 1۳7۵، ص 
۳1۸(. لذا وقتی كه دليل مصرحه قانونی مانند اقرار و سند و شهادت و سوگند موجود نباشد ، وجود 
اماره كه موجب علم قاضی به حقيقت امر گردد می تواند به عنوان دليل صدور حکم مورد استناد قرار 
گيرد. چنان كه در اصل 167 قانون اساسی قاضی مکلف گرديده كه كوشش كند حکم هر دعوا را در 
قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد به استناد منابع معتبر اسالمی يا فتاوی معتبر ، حکم هر قضيه را صادر 
نمايد و نمی تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگی به دعوا و 
صدور حکم امتناع ورزد. در ماده ۸ قانون اصالح پاره ای از قوانين دادگستری مصوب 13۵6/3/2۵ 
نيز تصريح شده است كه در رسيدگی به كليه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دليل برای اصحاب 
دعوی همان است كه در قانون آيين دادرسی مدنی پيش بينی شده ولی دادگاه می تواند هرگونه تحقيق 

و يا اقدامی را برای كشف واقع به عمل آورد. 
در مقابل آنچه از معنا و مفهوم دليل بيان گرديد ، مفهوم منشاء )يا سبب( متفاوت است. منشاء به 
اصل، مبداء و خاستگاه يک رخداد، تصرف و يا پديده گويند كه در واقع سبب پيدايی آن نيز هست. 

)مسعود انصاری و غيره، 1۳۸6، ص 1۹۸6( 
سبب )يا منشاء( مجموعه جهات موضوعی است كه توصيف قانونی شده و تعيين آن وفق بند ۴ 
ماده ۵1 قانون آيين دادرسی مدنی ضروری است. )شمس، عبداهلل، آيين دادرسی مدنی، شماره 106( منشاء 
به ضم در ميم، در اصطالح رايج در حقوق مدنی و فقه ، اثر حاصل از قصد انشاء است. مانند تمليک 
و تملک در عقد معوض ، منشاء است. )جعفری لنگرودی ، 1۳70 ، ص 6۹2( اما منشاء به فتح ميم، اعم از 
علت و سبب و مقدمات است. حتی تفکيک بين سبب و علت و مقدمات و شرط و منشاء گاه بسيار 
دشوار می نمايد. چنان كه در معنی سبب نيز در حقوق ايران به پيروی از فقه، آن در رديف اصطالحات 
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ديگر همانند: شرط، مانع، علت و مقتضی قرار گرفته است )جعفری لنگرودی، 137۵، ص 4۵۵(. اما به نظر 
می رسد در قانون مدنی،  اصطالح منشاء به فتح ميم بيشتر ناظر به مفهوم مبنايی آن است، چنان كه در 
دعوی فسخ قرارداد اجاره و مطالبه خسارات وارده به علت تعدی و تفريط در عين مستاجره، سبب و 
علت طرح دعوی، تعدی و تفريط مستاجر است كه برای اثبات آن الزم است دالئلی هم چون وجود 
قرارداد اجاره كه مبنای تحقق رابطه استيجاری فی مابين موجر و مستاجر گرديده و هم چنين موارد 
ورود زيان در تخريب اعيان يا سلب منفعت و مانند آن از خسارات مورد ادعا به دادگاه ارائه گردد 
تا امکان اخذ حکم بر حسب ادعای مطروحه صادر گردد. لذا منشاء و مبنای اقامه دعوی، قراردادی 
است كه پس از تحقق آن و بروز تخلف از مفاد آن مانند تعدی و تفريط، علت و سبب اقامه دعوی 
كه همان تعدی و تفريط است حاصل گرديده و بر اساس اين دو يعنی منشاء و سبب، اقامه دعوی 
شده است. يا در دعوی بطالن وقف، به علت مقاصد غيرمشروع موضوع ماده 66 قانون مدنی، مبنای 
اقامه دعوی، قرارداد وقف است و علت يا سبب طرح دعوی بطالن، عدم مشروعيت جهت آن يعنی 
مقصود غيرمشروع می باشد. يا در دعوی بطالن بيع بعلت عدم وجود مبيع موضوع ماده ۳61 قانون 
مدنی، مبنای اقامه دعوی بطالن، قرارداد بيع است و علت يا سبب طرح دعوی بطالن، عدم وجود 
مبيع در خارج می باشد. هم چنين در دعوی مطالبه اجرت المثل عين وديعه به طرفيت امين كه بدون 
اذن وديعه گذار، غير از جهت حفاظت، تصرفی در وديعه نموده و به نحوی از انحاء از آن منتفع شده 
است كه مبنای اقامه دعوی قرارداد وديعه و سبب طرح دعوی تخلف از مفاد قرارداد و تجاوز از 
حدود اذن است. در مقابل، داشتن ارتباط كامل، ناظر بر اسباب و منشآت متعددی است كه با يکديگر 
در ارتباط همه جانبه قرار دارند. لذا اقامه دعاوی متعدد با منشاء واحد حتی با ادله متعدد فاقد مانع 
قانونی است. در يک دعوی مبتنی بر قرارداد, منشاء واحد همان قرارداد تلقی می گردد و ليکن استناد 
به تقصير در اثبات نقض تعهدات قراردادی برای مطالبه خسارت از يک سو و استناد به اتالف در 
مطالبه خسارت از نوع ديگر در حقيقت می تواند استناد به ادله متعدد در دعاوی متعدد محسوب گردد. 
در اين قسمت، نقض تعهد قراردادی و هم چنين ورود خسارت، سبب و علت طرح دعوی است. 
موضوع مهم ديگر اين ست كه اگر در جايی منشاء قرارداد، و دعوی نيز فقط مطالبه خسارت باشد، 
آيا اين دعوی واحد مبتنی بر منشاء واحد را می توان هم مستند به تقصير در نقض تعهد قراردادی 
و هم مستند به اتالف و تسبيب در الزامات خارج از قرارداد نمود؟ با مداقه در ماده ۵1 قانون آيين 
دادرسی مدنی در مبحث شرائط دادخواست، می توان دريافت كه قانون گذار به خواهان اين حق و 
فرصت را می دهد تا برای اثبات ادعای خود به تمامی وسائل و ادله قانونی استناد نمايد. بديهی است 
كه اگر مبانی متعدد در طرح يک ادعا منجر به مدعيات گوناگون گردد، جز در مورد ماده 6۵ قانون 
فوق كه رسيدگی به همه آنها را با وجود ارتباط كامل مجاز دانسته، در ساير موارد دعاوی به تفکيک 



سال هشتم. شماره پانزدهم و شانزدهم. بهار و تابستان - پاييز و زمستان  1395  راه وکالتدو فصلنامه کانون وکالی دادگستری گیالن

94

مورد رسيدگی قرار خواهند گرفت و رسيدگی به دعاوی با مبانی و منشآت متعدد حتی با فرض 
ادله واحد، در يک دادرسی ممکن نيست. اما مورد بحث آنجاست كه فرد به استناد نقض تعهدات 
قراردادی و هم چنين الزامات خارج از قرارداد در صدد مطالبه خسارت برآمده است. بدان معنی كه 
خواسته و منشاء آن واحد و ليکن ادله متعدد است بدون اين كه لزوماً منجر به طرح مدعيات گوناگون 
گردد. در ماده ۵1۵ قانون آيين دادرسی مدنی نيز به طور كلی چنين بيان گرديده است كه خواهان حق 
دارد ضمن تقديم دادخواست، جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را به علت تقصير خوانده 
مطالبه نمايد و هم چنين حق دارد كه اجرت المثل را نيز از باب اتالف و تسبيب از خوانده مطالبه 
كند. با اين وصف آيا واقع امر اينست كه خواهان نمی تواند به استناد مفاد يک قرارداد به عنوان منشاء 
واحد، دعوی واحد، تحت عنوان مطالبه خسارت را با ادله متعدد هم چون نقض تعهدات قراردادی و 
الزامات خارج از قرارداد مطالبه نمايد؟ و آيا نقض تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد مبانی 
و منشآت متعدد هستند يا دالئل متعدد تلقی می گردند؟ اگر اثبات تقصير قراردادی و الزامات خارج 
از قرارداد، دو مبنا و منشاء متعدد تلقی می گردند به چه علت قانون گذار در ماده ۵1۵ ق.آ.د.م امکان 
طرح دعاوی مطالبه خسارت به استناد تقصير ناشی از نقض تعهد قراردادی و مطالبه اجرت المثل را 
بر اساس قواعد اتالف و تسبيب )الزامات خارج از قرارداد(، تجويز نموده است؟ در حالی كه اجرت 
المثل نيز از جمله خساراتی است كه هم می تواند مستند به مفاد قرارداد و هم مستند به ضمان قهری 
باشد. ليکن بديهی است كه رعايت ترتيب در اقامه دعوی و ابراز ادله الزم است. بدان معنی كه چون 
مفاد قرارداد مورد استناد هر دو طرف دعوی است، لذا دعوی مطروحه به عنوان مطالبه خسارت در 
بدو امر ناشی از نقض تعهدات قراردادی خواهد بود، زيرا اگر مدعی در بدو امر برای دعوی مطالبه 
خسارت به ضمان قهری استناد نمايد، خوانده حق خواهد داشت به مفاد قرارداد فی مابين استناد نمايد 
كه مستند مشترک ميان خواهان و خوانده است و ليکن اگر در نتيجه استناد به مفاد قرارداد، اثبات 
دعوی با محقق بودن ورود خسارت كه ناشی از نقض تعهدات قراردادی و يا حتی ايفای ناصحيح 
تعهدات قراردادی است، ميسر نگردد، مدعی حق خواهد داشت به استناد قاعده الضرر و قواعد 

ضمان قهری، به اثبات دعوی خود در مطالبه خسارات وارده بپردازد. 
انتهای ماده ۵1۵ ق.آ.د.م تصريح می نمايد »در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به خسارت بين 
طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد«. به نظر می رسد، اين بخش از ماده مرقوم 
نمی تواند توجيه كننده منع استناد هم زمان به اول، تقصير در نقض تعهد قراردادی و دوم، الزامات 
خارج از قرارداد باشد. چه اين كه منظور آن قيد روشی است كه طرفين قرارداد برای دريافت خسارت 
پس از تحقق نقض تعهد قراردادی در ضمن قرارداد، بر روی آن به توافق رسيده اند مانند وجه التزام. 
در حالی كه موضوع بحث ما آنجاست كه در قرارداد، وجه التزامی تعيين نگرديده و حاليه مدعی 
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می بايست ادعای ورود خسارت و سپس تعيين ميزان آن و در نهايت استحقاق خود در مطالبه آن را 
نزد محکمه اثبات نمايد. 

در قانون آيين دادرسی مدنی ايران، به دنبال ماده 1۹۴ كه به بيان تعريف از دليل می پردازد، در 
ماده 1۹۵ دالئلی كه برای اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها، اقامه می شود را تابع قوانين 
موقع انعقاد آنها دانسته مگر اين كه دالئل مذكور ادله شرعيه ای باشد كه مجری نبوده و يا خالف 
آن در قانون تصريح شده باشد و در ماده 1۹6 دالئلی كه برای اثبات وقايع خارجی از قبيل ضمان 
قهری، نسب و غيره اقامه می شود را تابع قانونی دانسته است كه در موقع طرح دعوا مجری می باشد. 
ممکن است با مالحظه اين مواد چنين به نظر برسد كه قانون گذار استناد به ضمان قهری را منحصر 
به وقايع خارج از عقد می داند و بنابر اين در مطالبه خسارات نمی توان هم به مسئوليت قراردادی و 
هم به ضمان قهری استناد نمود. به ويژه اين كه در ماده 1۹۴ به دالئل برای اثبات عقود و در ماده 1۹6 
به دالئل برای اثبات وقايع خارجی اشاره می كند و همين امر می تواند موهم آن باشد كه در جايی كه 
مطالبه خسارت مستند به قرارداد است، امکان استناد به ضمان قهری ممکن نيست. ليکن بايد گفت 
مواد 1۹۵ و 1۹6 قانون آيين دادرسی مدنی فقط در مقام بيان اين مطلب است كه استناد به مسئوليت 
قراردادی تابع قانون مجری در زمان انعقاد آن است زيرا برای اين كه بدانيم عقد يا قرارداد يا ايقاع 
يا تعهد، به چه دليلی قابل اثبات است بايد به قانون حاكم در زمان انعقاد آنها مراجعه نماييم، اگرچه 
در زمان طرح دعوی، قانون حاكم در زمان انعقاد منسوخ شده باشد. زيرا در عمل حقوقی ضرورتی 
ندارد كه قصد نتيجه خاص، حتماً در فرد وجود داشته باشد، بلکه ممکن است فرد نسبت به نتيجه 
جاهل باشد يا نتيجه عمل را اراده نکند، اما قانون، نتيجه خاصی را بر آن عمل بار نمايد هم چون 
امضايی كه توسط ثالث در ظهر چک يا سفته صورت می گيرد كه در اين حالت نتيجه امضاء را قانون 
و نه شخص امضاء كننده مشخص می كند. در مقابل، وقايع خارجی، وقايعی هستند كه مستقل از 
اراده و قصد آدمی، موضوع احکام وضعی قرار می گيرند. مانند اتالف مال غير، بلوغ و مانند آنها و 
ضمان قهری ضمانی است كه بدون اراده قبلی انسان بر انجام فعل يا ترک فعل موجب ضمان، برای 
او محقق می شود. اين وقايع، در اختيار زيان ديده نبوده كه بتواند دالئل مقرر در زمان وقوع واقعه را 
تکيه گاه ثابت و قطعی خود قرار دهد و مسئله اثبات اين وقايع نيز زمانی مطرح می شود كه دعوای 
مربوطه اقامه می شود. به همين جهت قانونی كه در موقع طرح دعوی مجری است، مناط خواهد بود 
)علی مهاجری، 1۳۸7، ص 262 تا 26۵(. به نظر می رسد علت بيان اين دو ماده، با لحاظ تفاوت در نوع 
مقررات قانونی قابل استناد، از جهت آن است كه در مسئوليت قراردادی دليل طرح ادعای مطالبه 
خسارت، تقصير متعهد است كه با نقض تعهدات قراردادی حاصل می گردد و با اثبات اين تقصير 
و اثبات ورود زيان، متعهد، مستحق مطالبه خسارت می گردد. در حالی كه در ضمان قهری همانند 
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اتالف، دليل مطالبه خسارت، لزوماً با اثبات تقصير متعهد فراهم نمی آيد و بلکه اتالف بدون تقصير 
نيز موجب التزام به جبران خسارت خواهد بود و در حقيقت استناد به ضمان قهری بر مبنای قواعد 

عمومی مسئوليت مدنی است.  
با اين وصف در جايی كه قراردادی فی مابين دو يا چند نفر تنظيم گرديده كه حاوی برخی شروط 
و تعهدات است. سپس هريک از طرفين قرارداد، آن شروط و تعهدات را نقض نموده و موجب ورود 
خسارت به سايرين گردند، منشاء ادعای زيان ديده در اقامه دعوی مطالبه خسارت، استناد به مفاد 
همان قراردادی است كه مورد نقض تعهد قرار گرفته است. اما دليل مدعی در اثبات اين ادعا چيست؟ 
يک دليل همان اثبات تقصير به عنوان تخلف از مفاد قرارداد و يا نقض تعهدات ضمن آن است. اما 
چنان چه متعهد در اجرای تعهد قراردادی مرتکب نقض تعهد نگرديده و بلکه در اجرای مفاد تعهد، 
مرتکب تعدی يا تفريط گرديده باشد. بدان معنی كه نسبت به آن گونه كه بايد تعهد را اجرا می نمود 
)به ويژه در جايی كه شيوه ايفای تعهد به روشنی مشخص نگرديده باشد و دارای عنوان كلی باشد( 
قصوری ورزيده و يا زياده از حد معمول و معقول عمل نموده باشد و از اين جهت موجبات ورود 
زيان به اطراف قرارداد و يا شخص ثالث خارج از قرارداد را فراهم نمايد، طرف قرارداد نمی تواند به 
تخلف از مفاد قرارداد استناد نمايد. زيرا آنچه منظور نظر طرفين در قرارداد بوده توسط متعهد به 
اجمال تحقق يافته است. مانند آن كه در عقد بيعی خريدار مکلف به تسليم مبيع مقدار ده تن گوجه 
فرنگی بوده باشد، بدون اين كه محل تسليم و زمان آن و شيوه تسليم به روشنی مشخص گرديده باشد. 
سپس فروشنده محصول را به شيوه ي دل خواه خود بسته بندی و در موعد مورد نظر خود برای 
خريدار، ارسال و تسليم نمايد و در اين ميان بخشی از محصول از ميان برود، خريدار نمی تواند مدعی 
نقض تعهد قراردادی از سوی فروشنده گردد. بلکه فروشنده نيز ادعا می كند كه به نحو اجمال آنچه 
مورد تعهد او بوده را عمل نموده است. ليکن در حقيقت فروشنده مرتکب تعدی و يا تفريطی گرديده 
كه منجر به اتالف تمام و يا بخشی از محصول شده و ليکن از اين جهت، خريدار حق خواهد داشت 
از باب قاعده اتالف و تسبيب، مطالبه خسارت نمايد. ايراد بر اين كه طبق قاعده اقدام، خريدار خود 
مسئول سهل انگاری در عدم ذكر محل و زمان و شيوه دقيق تسليم مبيع بوده و لذا حق مطالبه خسارت 
ندارد، پذيرفته نيست. زيرا تعهد به تسليم مبيع در كمال صحت و سالمت و به ميزان مندرج در قرارداد 
از تعهدات ضمنی و مستتر در عقد برای فروشنده بوده و تعدی و تفريط فروشنده موجب ورود زيان 
به خريدار گرديده كه الجرم از باب قاعده اتالف يا همان مسئوليت خارج از قرارداد مکلف به جبران 
آن خواهد بود. ماده ۳67 قانون مدنی نيز در بيان همين امر تصريح می نمايد كه تسليم عبارت است 
از دادن مبيع به تصرف مشتری به نحوی كه متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت 
است از استيالء مشتری بر مبيع. و يا در ماده ۳6۸ بيان می دارد كه تسليم وقتی حاصل می شود كه 
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مبيع تحت اختيار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را عمالً تصرف نکرده باشد. ماده ۳7۵ 
قانون مدنی نيز در مقام تعيين تکليف طرفين عقد در شيوه تسليم با وصف عدم ذكر در عقد به عرف 
و عادت اشاره كرده و بيان می دارد كه مبيع بايد در محلی تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده 
است مگر اين كه عرف و عادت مقتضی تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع، محل مخصوصی 
برای تسليم معين شده باشد. با استفاده از وحدت مالک در اين مواد، در جايی كه موعد و شيوه تسليم 
عقد مشخص نشده باشد متعهد مکلف خواهد بود حسب عرف و عادت اقدام نمايد، به نحوی كه 
خسارتی به متعهد له وارد نگردد. تنها سبب معاف كننده متعهد در ورود خسارت به متعهد له آن است 
كه با وصف رعايت روش متعارف به سببی خارج از اراده متعهد خسارتی به متعهد له وارد آيد. لذا 
اگر چه منشاء و مبنای ادعای خسارت فقط، قراردادی است كه فی مابين طرفين تنظيم گرديده و 
هيچ يک از ايشان نمی تواند هيچ گونه خسارتی را خارج از چهارچوب قرارداد مطالبه نمايد، ليکن 
مطالبه خسارت در چهارچوب قرارداد هم به استناد مسئوليت قراردادی و هم مسئوليت غيرقراردادی 
قابل مطالبه است. مانند آن كه در عقد بيع مورد مثال باال، متعهدله فقط می تواند خساراتی كه بر 
محصول موضوع عقد وارد گرديده از باب تقصير و هم چنين از باب قاعده اتالف و تسبيب، مطالبه 
نمايد و ليکن با فرض اين كه وی قصد داشته با محصول گوجه فرنگی مبادرت به تهيه كنسرو نمايد 
، حال نمی تواند مدعی گردد كه چون در نتيجه از بين رفتن محصول گوجه فرنگی متحمل خسارت 
تفويت منفعت بعدی در عدم امکان تهيه كنسرو گرديده، حال متعهد له بايد آن خسارت را نيز به 
استناد قاعده اتالف جبران نمايد. زيرا اين ادعا خارج از چهارچوب قراردادی است كه منشاء مطالبه 
خسارت است و متعهدله بيش از آن را از اين جهت مسئول نخواهد بود. بلکه از جمله شرائط ضرر 
قابل مطالبه آنست كه ضرر مسلم باشد و مطالبه ضرر بالقوه و احتمالی در حقوق ايران به سختی قابل 
پذيرش است. در تلقی »از دست دادن احتمال« به عنوان خسارت و ارزيابی آن به تناسب درجه 
احتمال ، بايد حركت فکر چنين آغاز شود كه بختی قابل اعتنا است كه به ظن قوی يا يقين به جلب 
منفعت يا دفع ضرری منتهی شود و به بيان ديگر نتيجه ضروری آن باشد )ناصر كاتوزيان، 1۳۸7، ص 
2۸۴(. در خصوص شخص ثالث نيز همين امر جاری است كه اگر در اجرای مفاد عقد توسط هر يک 
از طرفين، خسارتی به ثالثی وارد گردد، صرف اين كه ثالث طرف عقد نبوده دليل عدم حقانيت او در 
مطالبه خسارت نيست و بلکه ثالث در اجرای قاعده اتالف يا تسبيب حق مطالبه خسارت را خواهد 
داشت. لذا در صورت وجود قرارداد و نقض تعهدات قراردادی، طرف متضرر هم به استناد قاعده 
تقصير در چارچوب قرارداد و هم به استناد اتالف و تسبيب به عنوان ضمان قهری می تواند اقامه 
مبنا را  بتوان هر دو  اين كه  باشد در  امر ترديد  بادی  البته شايد در  دعوی مطالبه خسارت نمايد. 
به صورت طرح در دادخواست واحد و برای ادعای واحد اقامه نمود. يعنی ممکن است گفته شود كه 
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مدعی نمی تواند در يک دادخواست هم به استناد تقصير قراردادی و هم به استناد ضمان قهری برای 
تقويت ادعا، مطالبه جبران خسارت نمايد. زيرا خواهان بايد ادله و مبنای مشخصی را برای طرح دعوا، 
اقامه نمايد و زمانی كه به دو مبنا استناد نمايد، هم خوانده و هم دادرس در بالتکليفی قرار خواهند 
گرفت كه در نهايت بر اساس كدام مبنا به دعوی خواهان رسيدگی و فصل خصومت نمايد. اما وقتی 
استناد به نقض تعهدات ضمن قرارداد اعم از تعهدات صريح و ضمنی را در كنار استناد به ضمان 
قهری به عنوان ادله اثبات دعوی مطالبه خسارت تلقی گردد، چه منعی خواهد داشت كه هر دو دليل 
در يک دعوی واحد و در يک دادخواست واحد ابراز گردد؟ البته بديهی است كه دادرس در ابتدای 
امر به مبنای مشترک يعنی مفاد قرارداد خواهد پرداخت و ليکن اگر در مفاد قرارداد برای جبران زيان 
قطعيت يافته وارده به مدعی، دليلی برای اثبات ادعا به دست نيايد، به نظر می رسد كه مدعی حق 
خواهد داشت، ادعای خود را با اتکاء به ضمان قهری مطرح و اثبات نمايد. هم چنين ليکن اگر مدعی 
در دادخواست تقديمی خود فقط بر مبنای تقصير قراردادی اقامه دعوی نموده و موفق به اخذ حکم 
مقتضی در جبران خسارت نگرديده باشد مانعی نيست كه مجدد به استناد ضمان قهری و قواعد اتالف 
و تسبيب اقامه دعوی مطالبه خسارت كند. بديهی است كه اگر در دعوی مطروحه نخست، بخشی از 
خسارات وی جبران گرديده باشد در دعوی ثانوی فقط خسارات جبران نشده مورد حکم قرار 
خواهند گرفت. اين امر موافق با قاعده فقهی »الضرر« نيز هست كه در اسالم هيچ ضرر جبران  نشده 
ای نبايد وجود داشته باشد. البته ممکن است اين موضوع كه اقامه دعوی به استناد كداميک از اين 
دالئل )تقصير قراردادی يا ضمان قهری( مقدم بر ديگری است محل بحث باشد. نخست به نظر 
می رسد به استناد ماده ۵1۵ قانون آيين دادرسی مدنی مدعی حق داشته باشد كه به هريک از مستندات 
خود در اقامه دعوی تمسک جسته و برای مثال ابتدا به استناد مسئوليت قراردادی اقامه دعوی مطالبه 
خسارت نمايد و بعد در خصوص خسارت جبران نشده به ضمان قهری در نقض تعهدات استناد 
كرده و بر همين اساس اقامه دعوی نمايد. ليکن بايد توجه داشت كه در اقامه دعوی فقط به ادعای 
خواهان توجه نمی شود و بلکه دفاع خوانده نيز مطمح نظر است. بنابراين آنچه كه در اقامه دعوی از 
سوی خواهان و دفاع خوانده مشترک می باشد، وجود قراردادی است كه فی مابين تنظيم گرديده 
است. چه اين كه هر قراردادی متضمن تعهدات و شروط متقابلی است كه توسط هر دو طرف مورد 
توافق قرار گرفته و در هر زمان، هر دو طرف حق استناد به مفاد قرارداد با تمامی تعهدات و شرائط 
آن را خواهند داشت. در جايی كه خواهان حق داشته باشد به ميل و اراده خود و با وجود قرارداد فی 
مابين، در ابتدا فقط با استناد به ضمان قهری اقامه دعوی نمايد، به يقين حق دفاع خوانده برای استناد 
به مفاد قرارداد تضييع می گردد. زيرا وجه مشترک ميان مدعی و خوانده، وجود قرارداد مبناست. اما 
پس از رسيدگی به ادعای مدعی بر مبنای مسئوليت قراردادی و وجود خسارات جبران نشده، مدعی 
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بر اساس قواعد عمومی مسئوليت و ضمان قهری مطالبه خسارت جبران نشده را می نمايد و خوانده 
نيز با لحاظ تحقق موجبات رسيدگی بر مبنای ضمان قهری، مکلف به پاسخگويی خواهد بود. بنابراين 
خواهان به عنوان مدعی در مطالبه جبران خسارت، حق دارد ابتدا به استناد تقصير قراردادی اقامه 
دعوی نمايد و سپس در خصوص خسارات جبران نشده، به استناد ضمان قهری )قاعده اتالف يا 
تسبيب (، اقامه دليل بعدی و يا حتی با استناد به دليل مزبور يعنی ضمان قهری، دعوی مجدد مطرح  
نمايد. آنجا كه مدعی در ابتدا به دليل تقصير قراردادی، اقامه دعوی نموده باشد و حکم قطعی در 
خصوص ادعای وی مبنی بر عدم حقانيت، نسبت به تمام مورد ادعا و يا بخشی از آن صادر گردد و 
سپس مدعی به استناد دليل ديگر يعنی ضمان قهری اقامه دعوی جبران خسارت باقی مانده را بنمايد، 
خوانده نمی تواند به ايراد امر مختومه موضوع بند ششم از ماده ۸۴ قانون آيين دادرسی مدنی در عدم 
استماع دعوی خواهان استناد نمايد. زيرا اگر مدعی به استناد قرارداد موجود فی مابين اقامه دعوی 
نموده و ادله وی در قرارداد برای اخذ حکم به نفع وی نسبت به جبران تمام يا قسمتی از خسارات 
وارده كافی نبوده، نمی تواند مانع از اقامه دعوی به استناد دليل ديگر برای جبران خسارات جبران نشده 
وی گردد و اين منع، با قاعده الضرر و لزوم دادرسی عادالنه منافات خواهد داشت. در خصوص 
اين كه در اقامه دو دعوی متعدد و مستقل به استناد تقصير قراردادی و ضمان قهری، هريک از اين دو 
دليل به نحو مستقل مورد استناد قرار گرفته و بنابراين با فرض اين كه دعوی نخستين به استناد تقصير 
قراردادی اقامه گرديده و منجر به صدور حکم مقتضی در جبران تمام يا قسمتی از خسارات وارده به 
مدعی نگرديده، هنوز دليل ديگری باقی است كه مورد استناد و رسيدگی قرار نگرفته و آن دليل، استناد 
به قاعده اتالف يا تسبيب به عنوان ضمان قهری است. از سوی ديگر، سبب در مسئوليت قراردادی، 
غير از سبب مسئوليت قهری است. پس شکست در يک دعوا، مانع طرح دعوا بر مبنای سبب جديد، 

نخواهد بود )اميرعباس بزرگمهر، 1۳۹۴، ص 7۴(.
با اين وصف در دعاوی مسئوليت، اگر نظريه تعدد سبب پذيرفته شود، هم طرح دعوی به استناد 
مسئوليت قراردادی و قهری به صورت توأمان و هم به صورت مستقل پذيرفته است. ليکن اگر نظريه 
وحدت سبب پذيرفته شود چنين امکانی در هيچ صورت ميسر نخواهد بود. در رويه قضايی ايران 
آراء مختلفی در اين زمينه مالحظه می گردد. در برخی از آراء قضايی صادر شده در ايران در خصوص 
مسئوليت قراردادی و خارج از قرارداد نيز چنين برمی آيد كه دادرسان محاكم در ايران افزون بر استناد 
به مسئوليت قراردادی موضوع ماده 221 قانون مدنی ، به قواعد عام اتالف و تسبيب نيز استناد جسته 
اند. دادنامه شماره ۳0۸ مورخ 26  مرداد ماه 1۳70 شعبه ششم دادگاه حقوقی 1 تهران در موردی 
كه در قرارداد وجه التزام تعيين گرديده است و ليکن خواهان درخواست جبران خسارت می نمايد، 
دادگاه چنين صدور رای نموده است كه »نظر به اين كه وجه التزام چيزی جز خسارت ناشی از عدم 
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انجام تعهد نيست منتها خسارتی است كه طرفين راجع به ميزان آن توافق نموده اند و نظر به اين كه 
به داللت محتويات پرونده كوتاهی خواندگان را در اجرای تعهدات خود نشان می دهد، بنابراين 
خواندگان را به پرداخت خسارت حاصل از عدم انجام تعهد به مبلغ يک ميليون و سيصد و بيست 
هزار ريال از باب تسبيب و قاعده الضرر و مواد 2۳0  و2۳1 قانون مدنی محکوم می نمايد. از رای 
فوق تجديدنظرخواهی گرديده و در نهايت در دادگاه تجديدنظر حکم تاييد می شود«. )ابراهيم تقی 
زاده، 1۳۹۴، صص ۴07-۴0۸( در اين رأی، دادرس وجود وجه التزام را به عنوان حکم قطعی بر لزوم 
پرداخت خسارت مقطوع در حق خواهان تلقی و در اين خصوص خود را فارغ از رسيدگی دانسته 
و در قسمت دوم از جمله خسارات جبران نشده كه بيش از وجه التزام بوده، مبادرت به رسيدگی 
بر مبنای ضمان قهری نموده و حکم به محکوميت خوانده صادر می نمايد. بديهی است كه اگر در 
قرارداد وجه التزامی تعيين نشده بود، دادرس مکلف بود در ابتدا بر اساس مبنای قرارداد مشترک، 
مبادرت به رسيدگی و صدور حکم نمايد و سپس نسبت به خسارات باقی مانده )در صورت وجود( 
بر اساس ضمان قهری رسيدگی و صدور حکم نمايد. ليکن بايد توجه داشت كه چون مطابق ماده 
2۳0 ق.م ايران، امکان مطالبه خسارات مازاد بر وجه التزام به صراحت منع گرديده، لذا پذيرش امکان 

مطالبه خسارات مازاد بر وجه التزام با اشکاالت جدی مواجه است. 
علی ايحال، با فرض اين كه استتناد به مفاد تقصير قراردادی را يک دليل و استناد به مسئوليت 
غيرقراردادی را دليل ثانوی تلقی نماييم، استناد به هر دو دليل در يک دعوی مطالبه خسارت مانعی 
نخواهد داشت و ليکن چون دليل قراردادی، وجه مشترک ميان طرفين دعوی است، لذا دادرس به 
جهت رعايت دادرسی عادالنه مکلف است در ابتدا به دليل قراردادی رسيدگی نموده و سپس به 

قواعد عمومی مسئوليت مدنی يا ضمان قهری رسيدگی و اصدار حکم نمايد.
 

ب( مطالعه تطبیقی- استناد به تقصیر قراردادی و ضمان قانونی در حقوق فرانسه 
به عنوان دلیل مطالبه خسارت یا منشاء آن؟

در نظام حقوق مسئوليت مدنی فرانسه، خواهان با وجود قرارداد، حق دارد دعوی خود را بر 
مبنای مسئوليت غير قراردادی اقامه نمايد و چنين استنادی به عنوان مبنای دعوی لحاظ می گردد. ليکن 
خوانده نيز حق دارد به اين امر ايراد نمايد. در اين حالت قاضی به ايراد رسيدگی نموده و در صورت 
عدم پذيرش ايراد، به دعوی بر مبنای مسئوليت غير قراردادی يا قهری رسيدگی خواهد نمود. اما 
زمانی كه ايراد را وارد بداند، تکليف قاضی چيست؟ در قانون آيين دادرسی مدنی سابق فرانسه؛ اين 
امر تحصيل دليل تلقی و منع گرديده بود و ليکن برابر اصالح قانون آيين دادرسی مدنی جديد فرانسه 
در ماده 12 بندهای 1 و2، اختيارات قاضی در هدايت دعوی بيشتر شد و به قاضی تکليف می نمايد 
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كه دعوی را بر مبنای صحيح توصيف نموده و مبنای نادرست را تصحيح نمايد. لذا اگر قاضی 
تشخيص دهد كه ايراد خوانده وارد است، تکليف دارد آن را بر اساس مسئوليت قراردادی بنا نهد و 
به آن رسيدگی نمايد. در جايی كه خوانده اساساً ايراد ننمايد و قاضی راساً چنين ايرادی را مالحظه 
كند، مبنای قانونی صريحی برای اقدام قاضی وجود ندارد. ديوان كشور فرانسه نيز آراء مشتت در 
اين زمينه صادر نموده است. در مواردی به قاضی حق داده است كه راساً اقدام و دعوی را بر مبنای 
صحيح آن رسيدگی نمايد و در مواردی نيز قاضی از اين امر منع گرديده است. در مواردی كه دعوی 
مطالبه خسارت خواهان، توامان به استناد مسئوليت قراردادی و مسئوليت غيرقراردادی اقامه گردد، 
در نظام حقوقی فرانسه، قاضی حق دارد هر رژيمی را كه صالح می داند، اجرا كند. ليکن نخست 
مکلف است بر مبنای مشترک يعنی مسئوليت قراردادی به ادعا رسيدگی نمايد و در صورت منفی 
بودن شرائط مسئوليت قراردادی برای جبران تمام خسارات مورد ادعا، می تواند بر اساس مسئوليت 
قهری رسيدگی نمايد. ليکن در حال حاضر محاكم فرانسه با كمی مسامحه با اين مسئله برخورد می 
نمايند و به نوعی ميان مسئوليت قراردادی و قهری پيوند برقرار كرده اند. به طوری كه اكنون قضات 
می توانند دادخواست را بر اساس مسئوليت قراردادی بپذيرند، ولی دالئل را بر اساس مسئوليت قهری 
ارزيابی كنند )ابراهيم تقی زاده، 1۳۹۴، صص ۴0۵-۴06(. بنابراين در نظام حقوق مسئوليت مدنی فرانسه نيز 
همانند نظام مسئوليت مدنی ايران، ارجحيت بخشيدن به دليل غيرقراردادی نسبت به دليل قراردادی با 
چالش های جدی قانونی روبروست و تنها رويه قضايی است كه درصدد برآمده تا به نحوی لزوم تقدم 

و تاخر در اقامه دعوی و استناد به دليل قراردادی و دليل غيرقراردادی را از ميان بردارد. 
 

نتیجه 
از مجموع دالئل ارائه شده می توان چنين نتيجه گرفت كه هيچ مانع منطقی و مبتنی بر عمومات 
فقهی و حقوقی، برای اين امر وجود ندارد كه زيان ديده بتواند يک يا هر دو مبنای مسئوليت قراردادی 
و قهری را به عنوان تعدد مسئوليت در جبران خسارت، برای اثبات حق خويش برگزيند. اين امر نه با 
نظم عمومی منافات دارد و نه مخالف اراده قانون گذار ايران است. از يک سو در هر قراردادی، شروط 
صريح و ضمنی وجود دارند كه می توانند مبنای مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی 
گردند. در هر قراردادی يک شرط ضمنی ثابت وجود دارد كه طرفين بايد با حسن نيت در اجرای 
مفاد عقد بکوشند و تخلف از اين شرط ضمنی موجب تکليف به جبران خسارات وارده است. 
بنابراين اگر شخصی به استناد تخلف از مفاد قرارداد، يک دعوی و سپس جهت خسارات جبران 
نشده خود از باب اتالف و تسبيب دعوی مطالبه خسارت مطرح نمايد، يا اين كه در يک دعوی از هر 
دو دليل استفاده نمايد، به لحاظ منطقی و حتی قانونی مانعی برای جبران تمام خسارات وارده به زيان 
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ديده وجود ندارد. چنان چه ايراد شود كه ميان دليل و سبب تفاوت است، در پاسخ استدالل اين است 
كه سبب، مبنای الزام به جبران خسارت است و دليل، نيز مستند اثباتی در تحميل اين الزام به شمار 
می رود. ميان اين دو، تفاوتی در ماهيت عرفی وجود ندارد. سبب می تواند علت و دليل الزام باشد. در 
عرف نيز ميان اين دو، تفاوت بارزی وجود ندارد. اين كه خواهان به سبب نقض تعهدات قراردادی و 
يا به سبب نقض تعهدات عمومی ناشی از ضمان قهری، اقامه دعوی الزام به جبران خسارت نمايد در 
حقيقت به دليل نقض تعهدات قراردادی و به دليل نقض تعهدات عمومی ناشی از ضمان قهری، اقامه 
دعوی نموده است و از اين جهت ميان سبب و دليل وجوهات مشترک بسياری است كه تفاوت های 
اين دو را بسيار كمرنگ می نمايد. در رويه قضايی ايران در موارد مشابه، نظرات مختلفی در زمينه قبول 
تعدد مسئوليت برای جبران خسارت، ارائه گرديده است. برای مثال در مورد مطالبه خسارت مازاد 
بر ديه و امکان يا عدم امکان مطالبه مازاد خسارات دريافتی كه در نتيجه اقامه دعاوی متعدد مطالبه 
می گردد برخی آراء صادره از ديوان عالی كشور قابل ذكر است. رای وحدت رويه ديوان عالی كشور 
به شماره 61۹ مورخ 6 آبان ماه 1۳76 در خصوص مطالبه ارش مازاد بر ديه و نفی امکان اقامه دعاوی 
متعدد در خصوص مطالبه خسارت با منشاء واحد مقرر می دارد كه »ارش اختصاص به مواردی دارد 
كه در قانون برای صدمات وارده بر اعضاء بدن ديه تعيين نشده باشد. درماده ۴۴2 قانون مجازات 
اسالمی برای شکستگی استخوان اعم از آن كه بهبودی كامل يافته و يا عيب و نقص در آن باقی بماند، 
ديه معين شده است كه حسب مورد همان مقدار بايد پرداخت گردد. تعيين مبلغی زائد بر ديه با ماده 
مرقوم مغايرت دارد«. هم چنين در رأی اصراری شماره 16 مورخ 2 مردادماه 1۳6۹ ديوان عالی كشور 
نيز در اين رابطه بيان گرديده است كه »دادگاه كيفری يک در مورد ... حکم به پرداخت چند ديه 
صادر كرده است در حالی كه در مورد از كار افتادن پاها كه بر اثر قطع نخاع بوده، حکم داده است كه 
مطالبه ضرر و زيان ديگری عالوه بر ديه، فاقد مجوز قانونی است.« در مقابل رای اصراری به شماره 
6 مورخ ۵ تيرماه 1۳7۵ در مقام تجويز امکان اقامه دعاوی متعدد در خصوص مطالبه خسارت با 
منشاء واحد، بيان می دارد كه »نظر به اين كه از احکام مربوط به ديات و فحوای مواد قانون راجع به 
ديات، نفی جبران ساير خسارات وارده به مجنی عليه استنباط نمی شود و با عنايت به اين كه منظور از 
خسارت و ضرر و زيان وارده همان خسارت و ضرر و زيان متداول عرفی است، مستفاد از مواد 1 و 
2 و ۳ قانون مسئوليت مدنی و با التفات به قاعده كلی الضرر و هم چنين قاعده تسبيب و اتالف، لزوم 
جبران اين گونه خسارات بالاشکال است.« نظريه مشورتی شماره 7-۳170 مورخ 2۴ مردادماه 1۳۸۸ 
بيان می دارد كه »با توجه به رای شماره 6 مورخ 1۳۸۵ هيئت عمومی ديوان عالی كشور و عنايت به 
ذيل ماده ۹ قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری مصوب 1۳7۸ و مستفاد 
از مواد 1 و 2 و ۳ قانون مسئوليت مدنی و التفات به قواعد الضرر و تسبيب و اتالف، مطالبه ضرر 
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و زيان ناشی از جرم كه مازاد بر ديه و ارش باشد، به نحوی كه در استعالم آمده، فاقد اشکال قانونی 
است )اميرعباس بزرگمهر، 1۳۹۴، صص ۴1-۴0(. 

بنابراين در حال حاضر رويه قضايی عمدتاً تمايل به تجويز امکان مطالبه خسارات قراردادی به 
استناد مفاد و شروط ضمن قرارداد و هم چنين مسئوليت قهری دارد. به ويژه اين كه چون آراء وحدت 
رويه قضايی در حکم قانون و برای محاكم الزم االجرا می باشند، با توجه به رای وحدت رويه 
ديوان عالی كشور به شماره 61۹ مورخ 6 آبان ماه 1۳76، نظريه تعدد مسئوليت حداقل در نظام پرداخت 
ديه، پذيرفته نشده است و ليکن بعيد است كه بتوان رای مزبور را به ساير موارد هم چون دعاوی 
حقوقی مطالبه خسارت، تسری داد. در تحليل اين رای بايد به ماهيت ديه توجه نمود. در حقوق 
كيفری ايران، ديه هم مجازات و هم خسارت است. ماده 1۴ ق.م.ا مصوب 1۳۸۸، ديه را مجازات اعالم 
نموده است. در ماده 17 نيز آن را تعبير به مال )به مفهوم خسارت( می نمايد. در ماده ۴۵6 ق.م.ا سابق، 
خسارات مازاد بر ديه قابل مطالبه بود و ليکن در قانون جديد، مفاد اين ماده، حذف گرديد و بنابراين 
به استناد رای وحدت رويه شماره 61۹ مورخ 6 آبان ماه 1۳76، عمل گرديد. ليکن در ماده ۴۵۴ قانون 
1۳۸۸، هم چنان بر جنبه مسئوليت مدنی ديه و امکان دريافت خسارات مازاد بر ديه صحه نهاده است. 
در اين ماده مرقوم شده است كه :»ادله اثبات ديه، عالوه بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالی 
است«. بنابراين حکم عدم امکان مطالبه خسارات مازاد بر ديه، جنبه كيفری و خاص داشته و قابل 

تسری به موارد ديگر در باب مطالبه خسارات متعدد به اسباب و دالئل متعدد نيست. 
در جايی كه در قراردادی وجه التزام تعيين گرديده باشد، زيان ديده به استناد مقررات ماده 2۳0 
ق.م، نمی تواند جبران خسارات مازاد بر ميزان وجه التزام كه جبران نشده باقی مانده است را مطالبه 
كند. زيرا قانون گذار در ماده 2۳0 قانون مدنی، دادرس را از صدور حکم محکوميت خوانده به بيشتر 
يا كمتر از آنچه كه به موجب وجه التزام ملتزم شده است، منع می نمايد. زيان ديده نمی تواند از استناد 
به مفاد وجه التزام مندرج در قرارداد صرف نظر نمايد و به استناد ضمان قهری، مطالبه خسارت كند، 
زيرا وجه التزام، شرط محدوديت مسئوليت است كه مورد تراضی طرفين قرارداد قرارگرفته و بدون 

تراضی طرفين، قابل چشم پوشی نيست. 
برای تبيين امکان استناد و تمسک به مسئوليت قراردادی و قهری در فرضی كه قراردادی فی مابين 
طرفين وجود دارد، بايد به متن صريح ماده 221 قانون مدنی توجه خاص نمود. در اين ماده قانون گذار  
بيان می دارد كه : »اگر كسی تعهد به امری را بکند يا تعهد نمايد كه از انجام امری خودداری كند در 
صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اين كه جبران خسارت تصريح شده و 
يا تعهد عرفاً بمنزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد«. موضوع هر قراردادی، 
تعهد به انجام يا ترک عملی است. اما تعهد به انجام يا ترک عمل لزوماً به موجب قرارداد حاصل 
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نمی آيد. تعهد يک طرفه می تواند در قالب تعهد به انجام يا عدم انجام عملی صورت پذيرد، در 
حالی كه قرارداد تلقی نمی شود. زيرا در هر قرارداد، دو طرف متعهد و متعهدله وجود دارند. بنابراين 
مفاد ماده 221 اعم از تعهدات قراردادی و غيرقراردادی است. اما اگر تعهد فقط از سوی يک طرف 
صورت پذيرد، با اين اشکال مواجه می گردد كه آيا امکان الزام به ايفای تعهد يک طرفه وجود دارد؟ 
مانند اين كه اگر كسی تعهد نمايد به مدت سه سال به موسسه ای خيريه، كمک مالی كند. سپس از 
انجام اين تعهد يک طرفه سرباز زند. بديهی است كه نمی توان وی را ملزم به ايفای تعهد يک طرفه 
نمود زيرا چنين تعهدی به منظور التزام متعهد نبوده و فقط جنبه احسان دارد. اما اگر در نتيجه تخلف 
از اين تعهد يک طرفه، خسارتی به طرف مقابل وارد آيد، آيا طرف مقابل حق مطالبه خسارت را 
خواهد داشت؟ در ماده 221 قانون مدنی، قانون گذار به جای اصطالح »متعهدله« از اصطالح »طرف 
مقابل« استفاده نموده است. چنين كاربردی بدون علت نبوده و در حقيقت قانون گذار در تقرير ماده 
221 قانون مدنی، نظر به صرف تعهدات قراردادی نداشته تا از عبارت متعهد و متعهدله استفاده 
نمايد. زيرا فقط در صورت وجود قرارداد است كه يک طرف متعهد و طرف ديگر متعهدله محسوب 
می گردد. در برخی موارد ديگر نيز، هم چون تعهدات يک طرفی، ممکن است اساساً متعهدله وجود 
نداشته باشد. بنابراين منظور از طرف مقابل، می تواند هر شخص حقيقی و يا حقوقی باشد كه به 
واسطه تخلف از انجام تعهد توسط متعهد، متحمل زيان گرديده است. خواه متعهدله يک قرارداد بوده 
و يا شخص ثالثی باشد. با توجه به اين كه قرارداد به صرف ايجاب و قبول واقع می گردد )م.1۸۳.ق.م( 
و كتبی يا شفاهی بودن آن فقط طريق اثبات تعهد است. لذا در ماده 221 به وجود و لزوم قرارداد، 
اشاره نمی كند. بلکه به طور اعم، هر تعهد مثبت يا منفی را مشمول مقرره خود نموده است. حال با 
فرض توجه به مفهوم اخص آن يعنی وجود قرارداد اعم از كتبی يا شفاهی كه موضوع بحث است، 
اگر تخلف از مفاد قرارداد صورت پذيرد، مطابق مفاد همين ماده قانونی، متعهد در سه صورت مسئول 
جبران خسارت طرف مقابل می باشد. تصريح به جبران خسارت در مفاد قرارداد و يا تعهد عرفاً به 
منزله تصريح باشد، و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. پرسش اين است كه تصريح به چنين 
ترتيبی، بيانگر لزوم رعايت آن در مطالبه خسارت قراردادی است؟ يعنی در هر تعهد قراردادی، در 
صورت تخلف از ناحيه متعهد، متعهدله لزوماً اگر در قرارداد تصريح به جبران خسارت شده باشد، 
بايد فقط به استناد قرارداد، اقامه دعوی نمايد و حق نخواهد داشت كه به تعهد عرفی به منزله تصريح 
در جبران خسارت استناد كند؟ و اگر چنين تعهد عرفی هم وجود داشته باشد، آنگاه حق ندارد كه از 
ساير موارد منصرف گرديده و فقط به ضمان قهری استناد نمايد؟ يا منظور قانون گذار اين است كه 
در صورت وجود قرارداد و تخلف متعهد، متعهدله فقط می تواند از شرط جبران خسارت تصريح 
شده در قرارداد استفاده كند و ساير موارد مورد تصريح در ماده 221 فقط مربوط به مواردی است كه 



سال هشتم. شماره پانزدهم و شانزدهم. بهار و تابستان - پاييز و زمستان  1395  راه وکالتدو فصلنامه کانون وکالی دادگستری گیالن

105

قرارداد يا تصريح قراردادی وجود نداشته باشد؟ برای يافتن پاسخ بايد به متن ماده 220 قانون مدنی 
مراجعه نمود. در اين ماده تصريح شده است كه عقود نه فقط متعاملين را به اجرای چيزی كه در 
آن تصريح شده است ملزم می نمايد بلکه متعاملين به كليه نتايجی هم كه به موجب عرف وعادت 
يا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند. به نظر می رسد اين ماده قانونی، ابهام ماده 
221 را رفع می كند. بدان معنی كه الزامات قراردادی منصرف به آنچه در قرارداد تصريح شده است، 
نمی گردد و بلکه هر سه بند مندرج در ماده 221 قانون مدنی، شامل تخلف از تعهدات موضوع قرارداد 
خواهد بود. اما در خصوص لزوم يا عدم لزوم رعايت ترتيب مندرج در ماده 221 قانون مدنی برای 
مطالبه خسارت، به نظر می رسد كه كلمه »يا« در مقام بيان لزوم رعايت ترتيب نبوده و بلکه در مقام 
بيان شيوه های جبران خسارت است. زيرا در ماده 220 قانون مدنی، طرفين را به كليه نتايج اعم از 
آنچه مصرح در قرارداد است و يا عرفا به منزله تصريح بوده يا ضمان قانونی باشد، ملتزم می داند و 
وجه ترجيحی مالحظه نمی گردد. با وصف مراتب اگر تخلف از تعهد به موجب قانون موجب ضمان 
باشد، حتی با وجود تصريح يا عدم تصريح در قرارداد، موجب ضمان خواهد بود. اگر در استناد به 
تصريح جبران خسارت در قرارداد، بخشی از آن جبران نشده باقی بماند و ليکن از طريق ديگر مانند 
ضمان قهری قابل جبران باشد، با لحاظ اين كه طرفين به استناد ماده 220 قانون مدنی به كليه نتايج 
حاصله از قرارداد )اعم از نتايج مربوط به تعهدات و نتايج مربوط به تخلف از تعهدات( ملتزم هستند 
نمی توان متعهدله را از مطالبه خسارت جبران نشده محروم نمود. ماده 226 قانون مدنی نيز در مقام 
بيان كلياتی در زمينه ادعای خسارت توسط متعهدله برآمده و اشاره ای به لزوم رعايت ترتيب مقرر 
در ماده 221 قانون مدنی نمی نمايد. اما به لحاظ اين كه وجه مشترک در اقامه دعوی مطالبه خسارت 
ناشی از قرارداد، وجود قرارداد مشترک بين طرفين است و لذا اگر در بدو امر، مدعی به ضمان قهری 
استناد نمايد، حق دفاع خوانده برای استناد به مفاد قرارداد مشترک تضييع خواهد گرديد و اگر خوانده 
به مفاد قرارداد مشترک استناد نمايد، دادگاه نمی تواند به دفاع وی توجه ننمايد و از سوی ديگر مواجه 
با مبنای طرح دعوی خواهان، خواهد گرديد كه با دفاع خوانده قابل جمع نخواهد بود. لذا اقامه 
دعوی مطالبه خسارت در ابتدا بايد به استناد قرارداد مشترک اقامه گردد و در صورت عدم جبران 
تمام خسارات، حق اقامه دعوی به استناد ضمان قهری باقی خواهد ماند. حمايتی كه قانون گذار از 
نفوذ و استواری معامالت می نمايد به جبران ضرر به عنوان مصلحتی برتر نظر دارد. يعنی تا آنجا كه 
ممکن است، هيچ ضرری نبايد جبران نشده باقی بماند و اين امر موافق با قاعده و الزام فقهی »الضرر 
و الضرار فی االسالم« است. اين مصلحت به زيان ديده حق می دهد كه از هر دو وسيله مسئوليت 

قراردادی و مسئوليت قهری، برای رسيدن به حق خود استفاده نمايد. 
در نظام حقوقی فرانسه نيز تمايل به وحدت قواعد مسئوليت در سايه تعدد مسئوليت و امکان 
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استناد به هر كدام كه ضرر را بهتر جبران می كند به وجود آمده است. لذا می توان چنين استنباط 
نمود كه اگر با وجود قرارداد و تصريح به جبران خسارت جز در مواردی كه تراضی به محدوديت 
مسئوليت صورت پذيرفته باشد مانند وجود وجه التزام كه البته خود به عنوان تصريح جبران خسارت 
در قرارداد تلقی می گردد، چنان چه متعهدله جهت جبران تمام خسارات وارده، در دعوی مطالبه 
خسارت ابتدا به مسئوليت قراردادی، استناد نمايد. در صورت عدم جبران تمام خسارات وارده حق 
خواهد داشت در دعوی ديگری در مقام استناد به ضمان قهری، خسارات جبران نشده خود را از 
متعهد مطالبه نمايد. اما اين اختيار زيان ديده برای مراجعه به قواعد عمومی مسئوليت بايد به نوعی 
تجاوز از تکاليف عمومی اشخاص، قطع نظر از مفاد قرارداد، باشد و استناد به مسئوليت قهری، تعادل 

قراردادی را بر هم نزند. 
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تعارض اصل تناسِب جرم و مجازات با اهداف مجازات ها با نگاهی 
به فقه اماميه و حقوق كيفری

كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
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سهيال محمدی1 

محمد جوان بخت2 

مقدمه

دیدگاه حقوق اسالمی
به حکم عقل و شرع كه از ابتدای تاريخ بشر بر زندگی انسان ها سيطره داشته است، مجازات 
می بايست متناسب با ميزان جرم ارتکابی باشد. البته ناگفته نماند كه مفهوم تناسب بين اقوام، آيين ها 
و ملت های مختلف يکسان نيست و هر يک بنا بر ارزش های جامعه خود برای تناسب كيفر توجيهی 
عقالنی و شرعی می آورند. يک جامعه، باورهای دينی مردم و جامعه ای ديگر بايدهای پايداری دولت 
در راستای حفظ امنيت ملت را مورد تاكيد قرار می دهند. جامعه اسالمی كه قانون اسالم را سرمشق 
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هنگامی كه سخن از اصل تناسب 
به ميان می آيد، دربردارنده اين مفهوم 
مجازات  و  ميان جرم  بايد  كه  است 
توازن و هماهنگی وجود داشته باشد؛ 
اين گونه كه هر چه جرم زيان بارتر 
باشد و با ارزش های اجتماعی، مباينت 
داشته باشد، نکوهيده تر و در نتيجه با 
مجازات شديدتری پاسخ داده می شود 
و برعکس، هر چه جرم آثار ويران گر 
فردی و اجتماعی كمتری داشته باشد و 
كمتر به ارزش های جامعه تعرض كند، 
مجازات خفيف تری خواهد داشت. با 
نوين،  جنايی  سياست  در  حال،  اين 

آنچه كه اهداف مجازات ها نام گرفته 
هر  قضايی  دست اندركاران  و  است 
يک به نوبه خود در راستای نيل به آنها 
تناسب،  اصل  محدوده  از  می كوشند 
تجاوز می كند و اين تعارض بين اصل 
امروزه  مجازات ها  اهداف  و  مذكور 
مباحث گسترده ای را به خود مشغول 
نموده است كه عمده اين مباحث و 
مركز ثقل آنها را جنبه جرم شناختی و 

آسيب شناختی آن دربرمی گيرد.
در عين حال كه نوشتار حاضر 
عمده بحث خود را به مسئله اهداف 
مجازات و تبيين جايگاه اصل تناسب 

ديدگاه  از  كيفر  تعيين  فرآيند  در 
است  ساخته  معطوف  جرم شناختی 
تناسب  اهميت مسئله  باب  از  ليکن 
و مالحظه اين امر كه حقوق اسالمی 
موضوع  اين  به  ژرف كاوانه  چقدر 
آن  موارد  از  بسياری  در  و  پرداخته 
را سرلوحه آموزه های خود قرار داده 
است، در ادامه ابتدا به بررسی ديدگاه 
مختصر  صورت  به  اسالمی  حقوق 

می پردازيم.
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و الگوی قانون موضوعه خود قرار داده است، با استناد به قرآن و كالم اهل بيت عليهم السالم اصل 
تناسب و اعمال آن را الزم و ضروری می داند. در آيات قرآنی خداوند بيان می كند كيفری كه خداوند 
اعمال می كند همواره بر اساس عدل خواهد بود. خداوند در آيه 26 سوره نباء از »جزاء وفاقا« كه به 
معنای كيفر متناسب با جرم است، سخن می گويد. در آيات ديگر همين سوره به خوبی روشن می شود 
كه مجازات ايشان همان تجسم اعمال آنان است. در حقيقت بی هيچ كم و زيادی همان چيزی را كه 

انجام داده به شکل مجازات می ببيند و مجازات اخروی آنان همان باطن اعمال آنان است.
خداوند به مردمان می آموزد كه در مجازات می بايست عدالت رعايت شود و هر گونه افراط و 
تفريط به معنای بی عدالتی است. فقه اماميه در اين باره پيرامون قصاص عضو مقرر می دارد كه صاحب 
حق قصاص، تنها مجاز به ايفای قصاص به اندازه جراحت وارده می باشد و در صورت تجاوز، 
قصاص كننده مستحق قصاص جراحت مازاد بر جنايت می باشد.1 تناسب ميان جرم و مجازات از 
قواعدی است كه در حقوق جزا ی اسالم از ديرباز وجود داشته و  در مکاتب كيفری سده های اخير نيز 
مورد توجه جّدی قرار گرفته است و به  عنوان  يکی از شاخصه های عدالت كيفری از آن ياد می شود. 
در آيه ای از آيات وابسته به قصاص،  تعبيری  به كار رفته است كه اهتمام توجه قرآن كريم به اصل 

مزبور  را  نشان می دهد. بـرای نـمونه، در آيه 1۹۴  سوره  مباركه  »بقره« چنين آمده است:
»َو الُْحُرَماُت قَِصاٌص  َفَمنِ  اْعتََدی َعَليُْکْم َفاْعتَُدواْ َعَليْهِ بِِمثِْل َما اْعتََدی َعَليُْکْم«؛ همه رفتارهای 
حرام ]قابل[ قصاص  می باشد ]و به طور كلی[ هر  كس  به شـما  دسـت اندازی  كرد،  همانند وی بر او 

تجاوز كنيد.
اين  سخن آيه شريفه كه می گويد: به تجاوز، درست همانند آن پاسخ دهيد،  گويای  روی آوردن 
به راهکار تناسب ميان  جرم و مجازات می باشد.  واژه  »حرمات« در آيه مورد اشـاره  جـمع  »حرمه« 
می باشد و به معنای چيزی است كه بايد آن را حفظ كرد  و احترام آن را پاس داشت.  رفتارهای  زشت  را 
نيز از  آن رو  حرام می گويند كه از  انجام  آنها جلوگيری شده است.)طباطبايی، 1۴17، ۳61/6( باريک انديشی 
در بخش دوم آيه شريفه اين نتيجه را به  دست  می دهد كه بی توجهی بـه تناسب ميان  تجاوز  انجام 
يافته  و نپذيرفتن  و زيرپا گذاشتن آن،  خود از حرمات و رفتارهای ممنوعه به شمار می آيد. البته انسان 
می تواند در مجازات تخفيف دهد و به احسان رفتار كند. چندان كه خداوند ضمن اذعان به اين كه 
اوليای دم حق قصاص دارند، بخشش و گذشت را در قصاص امر پسنديده ای برمی شمارد )آيه 17۸، 
بقره( و از سوی ديگر قصاص را موجب حيات و تداوم زندگی اعالم می دارد )آيه 17۹ بقره(. البته اين 
زمانی راست و درست است كه اجرای احسان بازدارنده و يا هدايت گر و امری پيش گيرانه باشد و 

1 . برای نمونه بنگريد به: خوئی، ابوالقاسم، 1۳۹1، مبانی تکمه المنهاج، جلد 1 و 2، چاپ سوم، تهران، انتشارات خرسندی، صص 
.260-2۴2
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موجب تجری مرتکب نشود، وگرنه كوتاهی در اجرای عدالت و هر گونه تخفيفی، ظلم به شخص 
يا جامعه خواهد بود؛ چنان كه تشديد مجازات و افزايش آن خارج از ميزان جرم و جنايت، ظلم و 
بی عدالتی است و متون قانونی و فقهی هر يک به نوبه خود پيرامون آن مباحث گسترده ای را مطرح 
كرده اند. در همين راستا است كه قانون گذار كيفری ايران در قانون تعزيرات 1۳7۵ در ماده 612 مقرر 
می دارد؛ در صورت عدم اجرای قصاص عليه مرتکب قتل عمدی به هر دليلی، دادگاه مرتکب را به 
حبس از سه تا ده سال محکوم می نمايد و همين طور ماده 61۴ قانون مذكور در مورد مرتکب قصاص 

عضو كه مجازات قصاص در مورد او اجرا نمی شود مجازات حبس را مقرر می دارد.
يِّئَۀِ َفاَل يُْجَزی إاِلَّ مِثَْلَها َوُهْم  خداوند در آيه 160 سوره انعام به صراحت بيان می كند: َوَمن َجاء بِالسَّ
الَ يُْظَلُموَن؛ هر كسی بدی انجام دهد تنها به مثل آن مجازات می شود و ستمی در حق او روا داشته 
نمی شود. همين اصل اساسی و قانونی را خداوند در آيات ديگری چون آيه 27 سوره يونس، ۴0 
سوره غافر و ۴0 سوره شوری بيان كرده است. اما آنچه بيشترين توجه را در حوزه اصل تناسب در 
متون فقه جزايی به خود جلب می نمايد، موضوع قصاص است كه كتاب قانون اسالم، قرآن كريم، با 
تاكيد بر اين كه جان در مقابل جان يا چشم در مقابل چشم قصاص می شود، اصل تناسب را سرلوحه 

اجرای كيفر قرار داده است.
اميرمومنان عليه السالم بر اساس همين قانون عادالنه به اصل مقابله به مثل در مجازات مجرم 
اشاره می كند و می فرمايد: رّدوا الحجر مِن حيث جاء؛ سنگ را به هر جايی كه آمده به همان جا بزنيد.

) نهج البالغه، حکمت۳1۴(
به پيروی از كالم قرآن و احاديث اهل بيت، فقه جزايی اماميه نيز اصل تناسب جرم و مجازات را 
در تفسير احکام اسالم سرمشق قرار داده است و در جای جای متون فقهی بر اين اصل تاكيد نموده 
است. نمونه بارز اين امر در مقوله قصاص گنجانده شده است كه به تساوی جانی و مجنی عليه از 

جنبه های مختلف اشاره نموده است كه شرح آن خارج از حوصله اين نوشتار است.

مفهوم شناختی اصل تناسب
پيرامون مفهوم تناسب، نوشته های بسياری به چشم می خورد كه چارچوب و محرک تعيين كيفر 
محسوب می گردد. تناسب در محکوميت كيفری از اهميت بسيار زيادی برخوردار است؛ زيرا با 
اصول عدالت بنيادين و هدف تعيين كيفر در راستای تأمين احترام به قانون و تضمين امنيت جامعه از 
طريق اجرای مجازات های منصفانه، موافق می باشد. در نگاه شهروندان يک جامعه، مجازات عادالنه 
به معنای تناسب شدت مجازات با جرايم ارتکابی می باشد. در پی چنين نگرشی تقابل انحراف از 

تناسب و لزوم دفاع از جامعه امری بديهی است.
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در تالش به منظور تعيين و اعمال مجازات عادالنه و منصفانه برای جرايم، عبارت »كيفر بايد 
متناسب با جرم باشد«، تفکر غالب و همگانی است )Von Hirsch,1990,259(. اصل تناسب از مدت ها 
پيش به عنوان خصيصه ذاتی عدالت كيفری به شيوه های مختلف در تعيين كيفر منظور می گردد، همان 
طور كه از قرن ها قبل كتاب مقدس قرآن و به پيروی از آن، متون فقهی به مسئله تناسب، اهتمام تام 
داشته اند. اين گونه كه قرآن در باب قصاص به تساوی جنايت وارده با محل مورد قصاص می پردازد.
علی رغم تأكيد بر اهميت تناسب در عدالت كيفری، قاعده راجع به تناسب در تعيين كيفر مبهم و 
تشخيص قانون نيز در اين خصوص بر پايه برخی اصول و مبانی ضعيف می باشد. در نتيجه چگونگی 
 Grossman,( استفاده از اصل تناسب در دعاوی كيفری همواره مورد انتقاد و بحث قرار گرفته است
107 ,1994(.در واقع در تالش برای اعمال اصل تناسب در تعيين كيفر، مشکالتی اساسی وجود دارند 

كه گاه دستگاه عدالت كيفری را مختل ساخته است.

مشکالت بوجود آمده توسط اصل تناسب
در اين بخش از ميان مشکالت متعدد ناشی از مفهوم تناسب چهار موضوع ويژه، مالحظه و 
بررسی خواهد شد: الف- تعاريف مبهم و نظريه های تناسب در قانون ب- ناسازگاری اهداف ديگر 
تعيين كيفر با اصل تناسب پ- ماهيت های ذاتا متفاوت جرم و كيفر ت- ويژگی بنيادين اصل تناسب 

به عنوان جلوه ای از نظرات و احساسات محض.

الف: نظریات متضاد و تعریف ضعیف تناسب در قانون
علی رغم اهميت آشکار تناسب در محکوميت كيفری، مفهوم تناسب به گونه ضعيفی در قانون 
تعريف شده است و موضوعات مربوط به آن، حل نشده باقی مانده اند. اين تعريف ضعيف، شکاف 
آشکاری در عدالت كيفری ايجاد نموده است. به عنوان مثال، اگر چه قانون مجازات اسالمی 1۳۹2 در 
ماده 1۳ تصريح می كند كه مجازات يا اقدام تامينی و تربيتی و اجرای آنها حسب مورد نبايد از ميزان و 
كيفيتی كه در قانون يا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند . . . ، اما هيچ گاه توضيح نمی دهد 
كه منظور از تجاوز چيست؟ و چه مقدار تناسب نسبت به شدت جرم و درجه مسئوليت الزم است؟ 
چنين محکوميت متناسبی می تواند قطعی باشد؟ و قاضی در مجازات هايی كه دارای حداقل و حداكثر 

هستند، بر حسب چه معياری مجازات متناسب و مطلوب را انتخاب می كند؟
ممکن است كه تصور شود، تناسب يک اصل بسيار بديهی است كه شرح های مبسوط و تعاريف 
دقيِق معنی و عملکردش ضروروی نمی باشد. هر چند داشتن چنين ديدگاهی به منزله چشم پوشی از 
بحث های جارِی بسيار، پيرامون نظريه تناسب خواهد بود. پس به احتمال زياد، علت نبود شفافيت و 
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وضوح راجع به مفهوم تناسب اين است كه يک اجماع در خصوص شکل آرمانی تناسب و اهداف 
مجازات )كه تناسب به معنی وسيله ای برای تحقق اين اهداف است( و نحوه نتيجه گيری از هر دوی 
اينها وجود ندارد. از اين رو شکل آرمانی تناسب و نقش آن در مجازات، موضوع بيشتر گفتگوهای 
علمی و دانشگاهی بوده  و نظريات متعددی، از جمله نظريه تناسب كيفری، تناسب سودمندگرا و 

تناسب ترتيبی و اصلی، مطرح شده اند.
نظريه تناسب كيفری به سابقه مجرم مربوط می شود كه بر اساس آن قاضی تناسب را وسيله نيل به 
 Frase( اهداف كيفر از طريق تعيين و ارزيابی كيفر بر اساس شايستگی سرزنش مجرم در نظر می گيرد

590 ,2004(. همان طور كه امانوئل كانت يکی از طرفداران اين نظريه بيان می دارد:

»مجازات را هرگز نبايد به عنوان وسيله تبليغ و ترفيع شخص خوب، نسبت به مجرم يا جامعه 
مدنی اجرا كرد، بلکه تنها و بهترين علت ممکن برای اجرای مجازات می تواند ارتکاب جرم توسط 
فردی باشد كه مجازات بر او تحميل می شود. به عبارت ديگر، شخصيت ذاتی )انسانی( مجرم اين 
حق را ايجاب می كند كه از او در برابر چنين رفتاری محافظت شود، حتی اگر محکوم به از دست 
دادن شخصيت مدنی اش شده باشد. قبل از هر گونه نتيجه گيری مبنی بر اين كه مجازات مجرم به نفع 
 Von Hirsch,( ».خودش يا جامعه می باشد، بايد گناه كار بودن و استحقاق او برای مجازات ثابت شود

)1992, 62

تناسب كيفرگرا به دو صورت آشکار می شود؛ نخست كيفرگرايی تعيين كننده كه مجازات را تا 
حد امکان، هر چه دقيق تر متناسب با شدت جرم تعيين می كند، فضای كوچکی را برای ديگر اهداف 
مجازات باقی می گذارد. در نتيجه با در نظر گرفتن هدف كيفر، قاضی نيز آگاهانه مجازاتی را تعيين 
می كند كه متناسب با اين هدف نهايی می باشد. صورت دوم، كيفرگرايی محدود كننده كه امکان 
بررسی ديگر اهداف مجازات را نيز فراهم می آورد و از اين مسير قاضی نيز مجازات را به منظور 
تأمين اهداف مختلف آن، هم چون بازدارندگی اجتماعی و هشدار تهديدآميز، تعيين و سپس در فرآيند 

دادرسی جهت مطابقت با اصل تناسب آن را تعديل می كند.
در مقابِل تناسب كيفرگرا، نظريه تناسب سودمندگرا بيشتر ناظر به آينده است و تناسب در اين 
نظريه با اهداف تعيين مجازات كه به جای گذشته مربوط به آينده می باشند، سنجيده می شود. اهدافی 
هم چون بازدارندگی، بازپروری و احترام به جامعه. تناسب سودمندگرا دارای دو جنبه است. جنبه اول 
تناسب هدف می باشد و به اين موضوع می پردازد كه آيا هزينه دنبال كردن اهداف محکوميت كيفری 
سنگين تر از فوايد به دست آمده از آن می باشد )هم برای جامعه و هم برای مجرم(. جنبه ديگر تناسب 
سودمندگرا، تناسب ابزار است كه به ارزيابی كيفرهای جايگزيِن كم هزينه تری برای دستيابی به همان 

.)Frase, 2004, 592-597( فوايد مورد نظر می پردازد
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همان گونه كه فيلسوف قرن 1۸، سزار بکاريا استدالل نموده است، كيفرها بايد متناسب با شدت 
جرايم باشند كه بر اساس آسيب وارده به جامعه سنجيده می شود. )پرادل، 1۳۹2، ۵1-۵2( جرمی بنتام 
نيز ادعا نموده كه مجازات ها بايد يک نقش سودمندگرا داشته باشند و لذا بايد متناسب با شدت جرم 
باشند تا بازدارندگی و كارايی در تخصيص منبع عمومی را به حداكثر برسانند؛ زيرا هر چه جرم 
شديد تر باشد، دليل بيشتری برای قرار گرفتن در معرض خطر مجازات سنگين برای شانس پيشگيری 
از آن وجود دارد. )اردبيلی، 1۳۹2، 11۳/1-117( بنتام در توضيح بيشتر، اظهار داشته كه خود مجازات شر 
و زيان است و تا حد امکان بايد به مقدار اندک و با مضايقه استفاده شود، و اگر همان نتيجه و هدف 
را می توان با ابزار ماليم تری بدست آورد، از ابزار كيفر نبايد استفاده نمود. )Frase, 2004, 593( از 
آنجايی كه مجازات به كسی كه بر وی تحميل شده، آسيب می رساند و او را می رنجاند، فقط تا جايی 
می تواند قابل توجيه باشد كه مقدار خاصی از فوايد ديگر يا رضايت مندی بيش از آسيب را ايجاد 
نمايد. و نيز از آنجا كه در اين نظريه مفهوم سودمندی كامال نتيجه گرا است، مفهوم اخالقِی استحقاق 
و سزاواری، نمی تواند دليلی برای مجازات باشد. در واقع، مجازات فقط تا آنجايی توجيه می شود كه 

اثرات مفيدش بيشتر از آسيبی باشد كه ايجاد می كند، به عنوان مثال در بازدارندگی.
اچ.ال.ای هارت در پی تطبيق دو نظريه تناسب كيفری و سودمندگرا، معتقد است در حالی كه ما 
می توانيم بپذيريم كه دليِل داشتن يک سيستم كيفری به هيچ وجه، اصالح وضع عمومی جامعه نيست، 
در عين حال می توانيم سازگاری را حفظ كرده و بگوييم فقط كسانی بايد مجازات شوند كه سزاوار 
آن هستند و بايد فقط به اندازه گناهشان كيفر شوند)Fish, 2008, 57(. اين تركيب سودمندگرايی و 

كيفرگرايی تأثير قابل توجهی بر بسياری از سيستم های عدالت كيفری داشته است.
مباحثی كه تاكنون شرح آن گذشت در پاسخ به اين پرسش ها می تواند سودمند باشد؛ چگونگی 
بکارگيری اصل تناسب در مجازات؟ و چرا بايد اين اصل به شيوه ای خاص و به عبارتی در جهت 
تحقق اهداف مجازات اعمال شود؟ هرچند راه حل و پاسخ ساده ای برای اين پرسش ها وجود ندارد 
چرا كه بيشتر اختالفات بين نظريه های مذكور ناشی از وجود يک اختالف عميق تر در نظريه های 
مربوط به سيستم عدالت كيفری می باشد. سيستم های مذكور عمدتا در ميزان تأكيد بر اصل تناسب 
با يکديگر تفاوت دارند. به عبارت ديگر اين مسئله كه مجازات بايد تا چه اندازه متناسب با شدت 
جرايم باشد، منجر به اختالف نظر شده است )Fish, 2008, 55-56(. البته مباحث مذكور بيشتر بر اعمال 
اصل تناسب متمركز شده اند و به سواالت اصلی تر راجع به مبنا و اساس مفهوم تناسب، اين كه واقعا 
به چه معنی است و به عبارتی تناسب برای چيست، پاسخ نمی دهند. و ظاهرا اين گونه به نظر می رسد 
كه تناسب ذاتاً چيز خوبی است و بدون نياز به تحليل و طرح مباحث عميق تری هم چون چيستی، 
چگونگی حصول، اقتضا و مناسبت آن به عنوان يک اصل تعيين كيفر. در نهايت پرسش هايی كه راجع 
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به ماهيت تناسب و ريشه آن می باشند، مبهم و بدون پاسخ باقی مانده اند و اين اولين و بنيادی ترين 
مشکل مربوط به اصل تناسب است.

ب: ناسازگاری های بین تناسب و اهداف مجازات
مسئله دوم دشواری تطبيق اهداف گوناگون مجازات با اصل تناسب است. به لحاظ منطقی، جايی 
كه دو نيروی متفاوت، اعمال يک مجازات را هدايت می كنند و محرک اجرای آن می باشند. دادرسی 
كه پيرامون محکوميت تصميم می گيرد، در تعيين مجازات مناسب، به ناچار بايد بين دو اهرم يکی 
را انتخاب كند. حتی اگر، اين فرض را بپذيريم كه اعمال تناسب در فرآيند دادرسی چيز ذاتا خوبی 
است، اهداف مختلف مجازات لزوماً به تعيين و اجرای مجازات هايی متفاوت با نتايج حاصل از اصل 
تناسب می انجامد. به نظر می رسد كه برخی اهداف سياست كيفری، محکوميت هايی را طلب می كنند 
كه قطعا نامتناسب با شدت جرم و مجرميت مجرم خواهد بود. چنين گفته ای بر اساس اين فرض 
منطقی استوار شده است كه يک محکوميت متناسب را می توان به طور واقعی مطابق با شدت جرم و 
مجرميت مجرم تعيين كرد. اما در ادامه توضيح داده خواهد شد كه، فرض مذكور علی رغم نادرست 
بودن، به هر صورت چيزی است كه رژيم های محکوميت در سيستم عدالت كيفری امروزين را تحت 
سيطره ي خود قرار داده است. به نظر می رسد در تالش برای متهم كردن شخص به ارتکاب جرم، 
محکوميت بايد غالبا بيشتر از چيزی باشد كه واقعا متناسب با جرم به نظر می رسد؛ به طور مثال، هدف 
دور نگه داشتن مجرمان از جامعه، در جايی كه ضروری است، بر اين امر داللت دارد كه مجرم بايد 

برای دوره ای كه احتماال طوالنی تر از زمان متناسب با جرمش بوده، حبس شود.
دادرسان با در نظر گرفتن مجموعه كامل اهداف مجازات با اين پرسش مواجه می شوند كه 
چگونه همه مجازات های مختلفی را كه هر يک از اين اهداف ايجاب می كنند، با يکديگر تطبيق 
دهند. به طور قطع در بسياری از موارد، مجازات تعيين شده توسط يک هدف، مغاير با ديگری 
خواهد بود كه تبعا قاضی را نيز مجبور به انتخاب يکی بجای ديگری می كند. در حالت ايده آل حتی 
اگر فرض شود كه دامنه ای از مجازات های متناسب برای هر جرم وجود دارد كه قضات می توانند 
با به كارگيری قوه تشخيص و تمييز خود، ساير اهداف مجازات را نيز مد نظر قرار دهند )يعنی از 
طريق كيفرگرايی محدود كننده(، باز هم با مواردی مواجه خواهيم شد كه اعمال اصل تناسب و ساير 
اهداِف سياست كيفری در ارزيابی و تعيين مجازات مخالف و متناقض با يکديگرند. اگر چه در 
اكثر سيستم های عدالت كيفری و در اكثر موارد مسلما تداخل و هم پوشانی بيشتری بين محکوميت 
متناسب و محکوميت بازدارنده وجود دارد، اما نمونه هايی نيز به چشم می خورند كه محکوميت 
متناسب و محکوميت بازدارنده متفاوت از يکديگرند؛ به عبارت ديگر در جايی كه تناسب، نوعی از 
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مجازات را تعيين می كند، در حالی كه ساير اهداف كيفری مستلزم تعيين مجازاتی متفاوت و ناسازگار 
می باشند، قاضی تعيين كننده مجازات بايد يکی را بر ديگری ترجيح دهد و دست به انتخاب بزند.

ناگفته نماند در حوزه های قضايی مختلف، اختالف قابل توجهی پيرامون مجازات و به طور 
گسترده تر ميان اهداف گوناگون مجازات وجود دارد، كه اين مشکل را تشديد می كند. به عنوان مثال 
جان كلينيگ بحثی را راجع به اين كه مجازات بايد سودمندگرا يا صرفا به لحاظ اخالقی هشداردهنده 
باشد، مطرح می كند، مبحثی كه زير مجموعه مبحث بزرگتر تناسب كيفرگرا و سودمندگرا می باشد 
)Kleinig,1972,259-266(. مجازات به طور انکارناپذيری به صالح مردم است، اما مسئله مورد اختالف 

اين است كه آيا صالح مردم در مجازات كردن به خاطر برخی اهداف سودمند می باشد يا بخاطر 
نگرانی های اخالقی درباره آنچه درست است؟

به طور مشابه نظريه های مجازات بازدارنده و بازپرورانه در اين زمينه كه چه مقدار مجازات بايد 
برای مجرم منظور شود با يکديگر اختالف دارند؛ به عبارتی يا ارزيابی شايستگی سرزنش يک عمل 
بيهوده است و بنابراين مجازات فقط بايد به منظور احيا و بازپروری فرد صورت گيرد و يا اين كه 
محکوميت بايد به دنبال تحميل كردن مجازاتی به مجرم باشد كه به طور آشکارا شدت مجرميت 

.)Von Hirsh, 1992, 64( فردی اش را نشان می دهد
می توان گفت اگر ارزيابی شايستگی سرزنش به عنوان معيار مجازات شناخته شود، در نتيجه 
تناسب جايگاه خود را در سنجش يک رفتار به طور صحيح خواهد يافت. گاهی اين طور استدالل 
می شود كه مفهوم تناسب فقط در رابطه با اهداف محکوميت كيفری، معنی دارد و اين كه اگر قوه 
قضاييه و دستگاه عدالت كيفری قصد الزام محاكم به پذيرش يک نظريه كيفری خاص را نداشته باشد، 
شرط تناسب در گزينش و اعمال مجازات بی معنی خواهد شد )Frase, 2004, 588(. اما اگر همان گونه 
كه جرمی بنتام استدالل می كند، ازريابی شايستگی سرزنش امری بيهوده باشد، مجازات بايد به دنبال 
اهدافی از قبيل بازپروری مجرم جهت تغيير مسير زندگی اش و منع كردن مجرمان احتمالی در جامعه 

باشد؛ در نتيجه اصل تناسب نقش كامال متفاوتی را برعهده می گيرد، يعنی سنجش سودمندی كيفر.
اين بحث ها و اختالف نظرهای حل نشده بر سر محرک های اصلی محکوميت كيفری است كه 
به عدم قطعيت اساسی درباره نحوه محکوميت و تعيين مجازات می انجامد. مشاهده می شود هر يک 
از دو نظريه به يک مفهوم متفاوت از تناسب منجر خواهد شد، تناسبی كه بايد در تنظيم و تعيين 

مجازات اعمال شود.
با توجه به آنچه گذشت می توان گفت، اصل تناسب بر پايه تعاريف مبهم و بحث های حل نشده 
بر سر اهداف مجازات كه خود تعيين كننده مبنای بکارگيری اصل تناسب در ابتدای امر می باشند، بنا 
شده است. لذا حتی اگر مبنای واقعی محکوميت كيفری – چرايی و چگونگی- در مركز ثقل چنين 
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بحث رايج و گسترده ای باشد، تطبيق همه اين نظريات به منظور پرداختن به هر يک از آن ها برای 
قضاِت تعيين كننده كيفر دشوار است.  در واقع عمل تعيين و اعمال مجازات بر پايه كثرت ارزش ها 
است، نه بر اساس ارزش يک شخص به اسثتنای ديگران )Bedau & Kelly, 2010, 11(. به طور مثال 
يک قاضی طرفدار عدالت ترميمی كه معتقد به بخشيدن يا كاهش مجازات مطابق با دامنه ای از اهداف 
محکوميت هم  چون بازدارندگی و اخطار می باشد، در برخی از موارد بايد درباره تعيين مجازات، 
يا بر اساس تناسب مغاير با ديگر اهداف سياست كيفری و يا انتخاب ديگر اهداف مغاير با تناسب 

تصميم بگيرد.
عالوه بر اين دخالت قانونی در محکوميت، مثال از طريق تعيين حداقل محکوميت اجباری حبس 
با كاهش دامنه تشخيص قضايی در بکارگيری اصل تناسب در محکوميت كيفری به خودی خود 
منجر به افزايش مشکالت در اين زمينه خواهد شد. به عنوان مثال در صورت نياز به تعيين حداقل 
محکوميت اجباری برای برخی جرايم، قانون گذار با لحاظ كردن تناسب ميان مجازات با ماهيت 
جرايم اقدام به تعيين چنين حداقل هايی می نمايد، در حالی كه اين اقدام قضات را از تشخيص 

مناسب تر بر مبنای حقايق هر پرونده منع می كند.
بنابراين بديهی است كه تناسب در برخی موارد، مبنايی تعيين كننده برای فرآيند محکوميت 
قضايی است و در نتيجه ممکن است با ديگر اهداف مجازات سازگار نباشد. به معنای دقيق كلمه 
اعمال اين اصل در تعيين مجازات خود مانعی است كه دادرسان را از توجه به ديگر اهداف مجازات 

و دستورات قانونی در محکوميت قضايی باز می دارد.

پ- مقایسه دو مقوله کامال متفاوت؛ جرم و مجازات
جرم و مجازات مفاهيم ذاتا متمايز با ماهيت های كامال متفاوت می باشند، كه همين امر مقايسه 
ساده اين دو با يکديگر را در معيار تناسب غير ممکن می سازد. در نتيجه در ابتدای امر نيازمند به 
قضاوتی متفاوت درباره ارزش اين دو مقوله می باشيم كه به دنبال آن می توان نظريه های تناسب را بر 

اين مبنا درجه بندی نمود.
تعريف جرم، موضوع بيشتر بحث های جديد بوده است اما هدف اين مقاله، ارائه يک راه حل 
قطعی برای خاتمه به اين مباحث نيست. آنچه اين نوشتار در پی آن است، اثبات تفاوت ماهيت دو 
مقوله جرم و مجازات است. بنابر تعريف، جرم نقطه تعارض بين فرد و جامعه است؛ زيرا جرم اساسًا 
تخلف از هنجارهای رفتاری است كه مجازات ها را در بردارند و هيچ اهميتی ندارد كه در قانون 
كيفری يک كشور پيشرفته مشاهده شود يا صرفا در قوانين كاری گروه های اجتماعی ويژه. به هر حال 
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ماهيت جرم بسيار پيچيده است و فهم آن رويکردهای متعددی را به خود مشغول ساخته است.1 يکی 
از آنها، رويکرد اقتصادی است كه اغلب جرايم را به طور كلی، توليدكننده ضرر و زيان می داند كه 
تقريبا هرگز نمی توانند به طور كامل جبران شوند. اگر چه، اين يک تصور صرفا ساده از جرم می باشد 
كه ممکن است با هر موردی كامال مطابقت نکند، به همين دليل رويکرد اقتصادی، يک رويکرد كلی 
است و صرفا يکی از رويکردهای متعدد جهت فهم ماهيت جرم می باشد. به عنوان مثال، دزدی  
توليد ضرر و زيان برای دارايی شخص است؛ توهين و افترا، توليد ضرر و زيان برای حيثيت و اعتبار 

شخص است؛ تجاوز جنسی، مضر شرافت، و قتل مضر زندگی است. )وايت و هينز، 1۳۹2، ۴۳-۴۴(
حتی در اين تعريف ساده از جرم به عنوان ايجادكننده ضرر و زيان، جبران ضرر و زيان و آسيب 
بوجود آمده توسط انواع جرايم غير ممکن است، مانند زيان رساندن به شرافت، زيان فعاليت بدنی 

يا زيان زندگی. 
باشد  ممکن  مجرم  برای  زيان  و  آنها جبران ضرر  در  كه  برای جرايمی  اين، حتی  بر  عالوه 
)به عنوان مثال در موارد سرقت يا كالهبرداری(، بخشيدن جرايم سبک كه در مورد آنها خدمات 
اجتماعی يا دستورات جبرانی را می توان مقرر كرد، ضمانت اجرای كيفری معموال به دنبال جبران 
خسارت قربانی نيست و به درخواست مدنی جداگانه ای برای اين منظور نياز است. اهداف مجازات 
متنوع و گوناگون هستند و معموال شامل اهداف ديگری هم چون بازدارندگی، سزادهی و سلب توان 
و سرزنش می باشند كه بر تالفی و جبران زيان اولويت دارند. هم چنين، حتی جايی كه تالفی و جبران 
مد نظر باشد، غالبا تنها جنبه، محکوميت كيفری نيست بلکه صرفا بخشی از آن است و معموال همراه 

)Walker & Hayashi, 2009, 73( .با مجازات های تکميلی می باشند
افزون بر اين، همان گونه كه پيش از اين اشاره شد، اين رويکرد اقتصادی چيزی جز يک تصوير 
كلی از جرم نيست و روش های متعدد ديگری برای فهم ماهيت پيچيده جرم وجود دارند كه فراتر 
از دامنه بحث اين مقاله می باشند. اين روش ها شامل مالحظات نادرستی اخالقی جرم، بی آبرويی 
اجتماعی جرايم و فلسفه جرم می باشند، كه همه اين ها در فهم كامل تر ماهيت پيچيده جرم نقش 
دارند. بنابراين، از پيچيدگی ماهيت جرم، سه نتيجه می توان گرفت؛ نخست اين كه، توصيف جرايم 
و كاهش آنها يک امر قابل اندازه گيری اما دشوار است. دوم اين كه، يافتن يک معيار مشترک برای 
سنجش كلی جرايم در مقايسه با يکديگر به مراتب دشوارتر است، خواه از نظر شدت ضرو و زيان، 
بی آبرويی اجتماعی، نادرستی اخالقی و يا هر معيار ديگری. سوم اين كه، بررسی معنادار تناسب يک 
جرم با شکلی خاص از مجازات فقط از طريق مالحظه جرم و مجازات بدون منظور نمودن تفاوت 

و تمايز ميان ارزش های اجتماعی يا فرضيه های اخالقی، تقريبا غير ممکن است.

1 . برای نمونه بنگريد به؛ محمدعلی ارذبيلی، 1۳۹2، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، چاپ سی و سوم، صص 17۴-171.
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بديهی است كه ماهيت مجازات اساسا متفاوت از ماهيت جرم است. به گفته فيلسوف بريتانيايی 
ريچارد استانلی پيترز، مجازات تحميل قانونی چيزی است كه برای فردی كه مرتکب نقض قوانين 
شده است، ناخوشايند به نظر می آيد )Kleinig, 1972, 259( با وجود انواع مختلفی از مجازات، اكثر 
مجازات های امروزين به شکل حبس و جزای نقدی متداول می باشند. يکی از ضمانت اجراهای 
نقدی، محروميت از مبلغی پول است كه در اصل ايجاد ضرر مالی برای مجرم می باشد. به همين 
دليل، مجازات های نقدی می توانند تنها نوع مجازات باشند كه برای منظور كردن مفهوم تناسب در 
محکوميت، مطلوب واقع شوند كه در آن، يک ضرر مالی متناسب به صورت كيفری به عنوان مجازات 
بر مجرم تحميل می شود. به دليل اين كه، در اين شرايط امکان محاسبه رياضی ضرر مالی تحميل شده 
بر بزه ديده وجود دارد، تعيين و اعمال يک ضرر مالی برابر بر مجرم نيز ممکن می باشد، در نتيجه يک 
مجازات متناسب معنادار اعمال می شود. با اين حال، مجازات های نقدی فقط بخش كوچکی از انواع 
مجازات های كيفری در اغلب سيستم های كيفری هستند، بايد گفت شکلی از مجازات كه موضوع 

اغلب بحث های راجع به تناسب بوده، حبس است.
اهداف مجازات از طريق حبس چندگانه بوده و شامل سلب توان، سزادهی، بازدارندگی، بازپروری 
و هشدار می باشند. در اين ميان بر سر اين كه كدام اهداف بايد منظور شوند يا ناديده گرفته شوند 
و اين كه هر كدام از آنها چقدر بايد مورد تاكيد يا در اولويت قرار گيرد، اختالف نظر وجود دارد. 
به عنوان مثال، موريس فيش استدالل می كند كه نوع كيفر نقش اندكی را در مجازات مجرم ايفا می 
كند و گاهی نيز هيچ نقشی ندارد و اين كه اجرای مجازات بايد در راستای اهداف ديگر سودمند 
باشد. )Fish, 2008, 65( اما پيرامون عنصر مجازات كننده حبس بايد گفت كه حبس اصوال تحميل 
درد و رنج بر مجرم است، تحميل زيان روانی و عاطفی از طريق محروميت از آزادی فرد، وضعيت 
طبيعی، خلوت نمودن و غالبا )خواه يا ناخواه( از طريق شرايط ضعيف و ناامن زندان ها، محروميت از 
شأن و شرافت. در واقع، زندان دردناک  و رنج آور است و افراد حبس شده غالبا از پيامدهای طوالنی 
مدت قرار گرفتن در معرض درد و رنج و الگوها و هنجارهای غير عادی و تعامل با ديگر زندانيان 
رنج می برند. )Haney, 2001, 5( عالوه بر تحميل درد و رنج بر مجرم، حبس به خانواده و فرزندان 
او نيز آسيب می رساند و اين امر به تبديل حبس به نوعی از مجازات می انجامد كه بسيار فراتر از 
هدف و دامنه اوليه تعيين و اعمال مجازات می باشد. حبس به عنوان تحميل درد عميق روانی )و در 
بسياری موارد درد جسمانی( از طريق محروميت های شديد از عمل و ارتباط، تاثير مخربی بر زندگی 
 Geller( خصوصی و خانوادگی مجرم دارد. هم چنين بر چشم اندازهای شغلی آينده نيز تاثير می گذارد
et al, 2006, 4( و به ديگر پيامدهای مهم و قابل توجه پس از حبس بر سالمت جوامع و مجرم منجر 

می گردد )به عنوان مثال از طريق حبس طوالنی مدت و يا از طريق ابتال به بيماری های عفونی(.
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به هنگام مقايسه جرايمی كه مجرمان به خاطر آن مجازات می شوند، سنجش و ارزيابی مجازات 
حبس )به اضافه پيامدهای درازمدت( به منظور ارزيابی تناسب آن بسيار دشوار است. تفاوت ماهيت 
جرم و مجازات )اصوال حبس( آن اندازه است كه هيچ روشی برای مقايسه اين دو بر مبنای هيچ معيار 
و مقياسی وجود ندارد. چرا كه يکی وارد آوردن ضرر و زيان بر بزه ديده است كه در اغلب موارد 
نمی توان آن را جبران نمود، و ديگری تحميل درد و رنج بر بزهکار است. اين دو دارای ماهيت های 
كامال متقاوتی می باشند و مقايسه آنها با يکديگر بدون درک اوليه از ارزش ضرر و زيان ها، بر حسب 
درد عاطفی و جسمی، غير ممکن است، دركی كه نمی تواند بر اساس ماهيت های متمايز جرم و 
مجازات باشد بلکه بايد بر مبنای اصول ديگری پايه گذاری شود )Fish, 2008, 57(. با اين وجود  
در خصوص مجازات قصاص هم چون قطع دست می توان گفت مجازات های انعکاس كننده جرم 
در بسياری از موارد مناسب هستند، به عنوان مثال جرم دزدی را نمی توان با دزدی مجازات كرد و 
يا توهين و افترا را نمی توان با توهين و افترا تالفی كرد. به دليل تفاوت بنيادی جرم و مجازات در 
ماهيتشان، يافتن يک مجازات مطلوب و درست برای هر جرم كه صرفا مبتنی بر تناسب باشد غير 
ممکن است و اين ادعا كه مجازات، به نوبه خودش، متناسب با جرم است، بدون اين كه نياز به يک 
معيار بيرونی برای اندازه گيری آن باشد، غير ممکن و بی معنی است. با وجود اين، پرسشی كه تا كنون 
بدون پاسخ باقی مانده، اين است كه اگر اعمال اصل تناسب به منظور انعکاس جرم نيست، آيا هيچ 
معنی و مفهومی برای اصل تناسب باقی می ماند. به عبارت ديگر، آيا مجازات هايی مانند قصاص كه 

دربرگيرنده مفهوم تناسب بوده، بايد رد شوند؟
در اينجا به منظور پاسخ به پرسش های باال، به ارائه نظريه های تناسب ترتيبی و اصلی كه خود 
بيان كننده چندين ديدگاه می باشند، می پردازيم. نظريه تناسب ترتيبی به چگونگی مجازات مجرماِن 
جرايم با شدت قابل قياس با محکوميت های با شدت مشابه آنها مربوط می شود؛ يعنی اين كه جرايم 
مشابه بايد مجازات های  مشابه را جذب كنند. نظريه تناسب ترتيبی در ادامه، مسئله چگونگی امکان 
سنجش جرايم متفاوت در مقايسه با يکديگر را مطرح می كند. اما پرسشی كه در اينجا نيز، بدون پاسخ 
رها شده، اين است كه به عنوان مثال، چگونه قطع عضو قابل مقايسه با تجاوز جنسی، يا جرم توهين 
و افترا قابل مقايسه با جرم دزدی تعيين می شود؟ و اساسا، مسئله چگونگی مقايسه جرايم متفاوت حل 
نشده باقی می ماند. اما نظريه تناسب اصلی بيانگر اختالفی جزئی در نگرش نسبت به نظريه تناسب 
ترتيبی می باشد. بدين معنی كه، اين نظريه به بيان و تعيين سطحی كلی از شدت تثبيت شده برای 
كيفر می پردازد. به عبارت ديگر نظريه تناسب اصلی بيانگر اين رويکرد است كه  شدت مجازات برای 
كليه جرايم در قوانين كيفری بايد متناسب با يکديگر تعيين شود. با اين حال، در نظريه مذكور، بحث 
ديگری بر سر چگونگی يافتن نقاط تثبيت كننده در سيستم كيفری برای تعيين اين درجه بندی ها نيز 
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وجود دارد. )Von Hirsch, 1992, 75-84( به معنی دقيق كلمه، اگر چه هر دو تناسب ترتيبی و اصلی 
می توانند در كمک به تنظيم و ارائه مفهوم تناسب كه در محکوميت كيفری، مفيد و موثر باشند  اما 
سودمندی شان فقط بعد از درک اوليه ماهيت اصلی تناسب به عنوان انعکاس ارزش های اجتماعی 
نمايان می شود. تنها بعد از آن است كه می توان اين مقايسه ها و درجه بندی ها را ارزيابی و تثبيت نمود. 
چندان كه شهروندان يک جامعه اسالمی به دليل جاكميت باورهای دينی بر سياست جنايی، زانی 
متجاوز به عنف را مستحق كيفر مرگ می دانند، به رغم اين كه در ماهيت جرم زنا و ضمانت اجرای 
قانونی اين جرم شايد تناسب عقالنی يافت نشود، اما همين بس كه ارزش های اجتماعی اجرای چنين 

كيفری را توجيه می نمايند.

ت- تناسب به عنوان بازتابی از احساسات
تناسب، انعکاسی از فرضيه های اخالقی، نظرات، برآوردها و غالبا محصول پيش داوری آگاهانه 
يا ناآگاهانه و مفاهيم قبال تصورشده، هم چون باورهای افراد جامعه، آموزه های دينی، كليشه های 
نژادی و ديگر همبستگی های مشاهده شده بين يک طبقه خاص و برخی از انواع جرم می باشد. از 
آنجايی كه محاسبه رياضی ارزش جرم بر حسب مجازات غير ممکن است، تناسب به بهترين شکل 
می تواند مقياسی از ارزش های وابسته به زيان های ناشی از جرم و ارزش های وابسته به درد و رنج های 
تحميل شده توسط مجازات باشد. هيچ معيار مشترک قابل تشخيص و بی واسطه ای بين شدت جرايم 
و شدت مجازات ها وجود ندارد. بنابراين سنجش تناسب آن دو با يکديگر تا آنجا ممکن است كه 
بر اساس ارزش های منظور شده از سوی جامعه يا سيستم عدالت كيفری برای آنها، درجه بندی شده 
باشند. به معنی دقيق كلمه خود جرم و مجازات با يکديگر مقايسه نمی شوند، بلکه ارزش های مربوط به 
آنهاست كه با يکديگر مقايسه می شوند. بنابراين تالش در راستای ايجاد تناسب صرفا بعد از قرار دادن 
طيف جرايم و مجازات ها بر محور معيار و مقياس ارزش های اجتماعی امکان پذير است كه به دنبال 
آن می توان جرايم و مجازات ها را بر اساس اين ارزش ها مقايسه كرد. شايد بتوان گفت مفهوم فوق 
تنها مفهوم معنادار از تناسب می باشد، به ويژه زمانی كه در تعيين مجازات سخن از به كارگيری اصل 
تناسب به ميان می آيد. به كارگيری اين اصل در مجازات ها از طريق دو مرحله نظری صورت می گيرد.
در ابتدا جرايم متفاوتی كه می بايست مجازات آن ها تعيين شود بايد در مقايسه با يکديگر و بر 
اساس احساسات عمومی و توسط قانون گذار كه دستورالعمل های تعيين كيفر را تدبير می كند و يا 
اين كه توسط قوه قضاييه كه قانون موضوعه را تدوين می كند، مورد ارزيابی و سنجش قرار گرفته و 

سپس بر اساس درجات مختلف شدت، درجه بندی شوند.
به همين طريق مجازات های مختلف موجود به عنوان ضمانت اجراهای كيفری بايد بر اساس 
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معيار تناسب در ارتباط با يکديگر مورد ارزيابی قرار گيرند. اين امر مطابق با نظريه تناسب ترتيبی، به 
منظور كمک به تعيين و مفهوم سازی جرايم و مجازات های مشابه است چرا كه در غير اين صورت 
جرايم و مجازات های متفاوت صرفا در ميان خودشان قابل مقايسه می باشند و نمی توان اين دو را از 
نظر شباهت با يکديگر مقايسه كرد؛ زيرا هيچ معيار مشتركی وجود ندارد. نبايد معيار مقايسه جرم و 
مجازات را در خود جرم و مجازات جستجو نمود، بلکه بايد به دنبال اين معيار در نظراتی كه جامعه 
درباره آنها مطرح می نمايد كاوش نمود. در واقع به دليل اين كه جرايم متفاوت ماهيت های متفاوتی 
دارند- مثال قتل عمد را نمی توان با تجاوز جنسی از نظر شباهتشان با يکديگر مقايسه كرد - می توان 
آنها را به بهترين نحو بر اساس ارزيابی جامعه از جنبه آسيب رسانی يا واقعيت شان با يکديگر مقايسه 
نمود. همان اندازه كه تجاوز جنسی متفاوت از قتل عمد است، آسيب رساندن به شرافت يک نفر نيز 
به همان اندازه نابرابر با اتالف زندگی فرد است. به طوری كه قضاوت بی طرفانه بر اساس ماهيت 
خود جرم و اظهار اين مطلب كه آسيب به زندگی لزوما بدتر از آسيب به شرافت فرد است، غير 
ممکن خواهد بود، چرا كه ثمره آسيب رسانی به شرافت ممکن است يک عمر زندگی با درد و رنج 
و شرمساری باشد. به عبارت ديگر، اين ارزش های هر جامعه است كه بين جرايم و مجازات های 
مختلف تناسب ايجاد می كنند، و اين ارزش ها در مجموعه قوانين كيفری مربوط به هر جامعه نشان 
داده شده اند. تناسب جرم و مجازات به خودی خود وجود ندارد، بلکه انعکاس فرضيه های اخالقی 
برآوردهای نظرات و احساسات هر جامعه است. درست همان طور كه يکايک اعضای جامعه هر 
كدام سيستم  های ارزشی و فرضيه های اخالقی مربوط به جرم و مجازات خودشان را دارند، كه در 
احساسات كلی جامعه نسبت به عدالت نقش داشته، قانون گذاران و قضات نيز كه جهت دستيابی 
به قوانين و قضاوت های عادالنه و منصفانه از طريق اصل تناسب تالش می كنند، نه تنها سيستم های 

ارزشی شخصی شان بلکه سيستم جامعه عمومی را نيز انعکاس می دهند.
به اين ترتيب كليه مجازات ها بايد بر اساس يک مقياس تعيين شوند به گونه ای كه امکان سنجش 
شدت هر مجازات در مقايسه با ديگر مجازات ها فراهم باشد. دوباره بايد اذعان نمود كه چنين تالشی 
برای مقايسه مجازات ها صرفا و لزوما از طريق مالحظه ارزش های اجتماعی به منظور تعيين شيوه 
و معيار مقايسه – مثال مقايسه شدت جزای نقدی با پنج سال حبس- امکان پذير می باشد. بنابراين 
مقياس تناسب مجازات ها، هم چون جرايم، مقياسی از نظرات و ارزش هايی است كه جامعه به آن ها 
می دهد. در نهايت می توان گفت محصول اين تالش ها ارائه دو مقياس متفاوت از تناسب می باشد. 
يکی؛ مقياسی برای ارزيابی انواع مختلف جرايم كه در تناسب با يکديگر و بر اساس ارزش های 
اجتماعی وابسته شان سنجيده می شوند، و ديگری مقياسی برای كليه مجازات های موجود كه نسبت 
به احساسات غالب جامعه – به منظور درجه بندی آنها در طول يک دامنه نسبی از مجازات ها- مورد 

سنجش و ارزيابی قرار می گيرند.
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در مرحله بعد اين دو مقياس- جرايم و مجازات ها- بايد نسبت به يکديگر تثبيت شوند، به 
گونه ای كه همانند دو خط متقاطع امکان تعيين نقاط مشترک بين آن ها فراهم باشد و بتوان جرايم 
و مجازات ها را بر اساس مقياس های مذكور و در تناسب با يکديگر به طور معناداری مقايسه كرد. 
مقياس تناسب جرايم به خودی خود به مقياس تناسب مجازات ها مربوط نمی شود و جهت مقايسه 
جرايم و مجازات ها قضاوتی ارزشی از نحوه امکان سنجش جرم با مجازات الزم است. به عنوان 
مثال در پاسخ به اين سوال كه مجازات مناسب برای جرم تجاوز جنسی چيست؟ بايد گفت جرم به 
خودی خود مجازات متناسب را تعيين نمی كند بلکه افکار و احساسات اجتماعی مجازاتی را برای 
آن جرم طلب می كند كه در تطابق فرضيه ها و ارزش های اخالقی متناسب با آن جرم در نظر گرفته 
می شود. مثال در ايران جرم تجاوز جنسی كيفر مرگ را برای مجرم در پی دارد، اين در حالی است 
كه در كشورهای اروپايی، متجاوز جنسی به حبس محکوم می شود. و اين چيزی جز تأييد افکار و 
احساسات اجتماعی، فرضيه ها و ارزش های اخالقی هر جامعه – حوزه های قضايی در مقياس وسيع 

- برای تعيين معيار تناسب جرم و مجازات نيست.
همان طور كه گفته شد بر اساس اصل تناسب مجازات مطابق و سازگار با شدت جرم فرض 
می شود. هر چند ظاهرا هيچ راه دقيقی برای تعيين و تثبيت مجازات متناسب وجود ندارد. مثال سرقت 
مسلحانه يک جرم سنگين است اما واقعا معلوم نيست كه آيا مجازات آن بايد دو سال حبس  سه سال 
حبس، سبک تر و يا شديدتر باشد. لذا می توان نتيجه گرفت تثبيت مقياس جرايم در مقابل مقياس 
مجازات در نهايت وابسته به فرضيه های اخالقی – كه از جامعه ای به جامعه ديگر متفاوت است 
 Von Hirsch,( می باشد و يک ارزيابی نمادين از ارزش ها و احساسات اجتماعی را نشان می دهد –

.)1990,283

پيداست كه درک صحيح مفهوم تناسب وابسته به اين نتيجه است كه اصل تناسب انعکاس 
افکار، ارزش ها و فرضيه های اخالقی جامعه می باشد. بديهی است بين دو چيز با ماهيت های متفاوت 
نمی تواند تناسب وجود داشته باشد و به همين دليل است كه برای مقايسه جرم و مجازات بايد 
احساسات افراد نسبت به آنها با يکديگر مقايسه گردد. اين همان تناسب درست و حقيقی است كه 
سيستم عدالت كيفری برای دستيابی به آن تالش می كند. لزوما در اين راستا بحث های جدی در مورد 
افکار عمومی غالب و درگيری ارزش های جامعه با يکديگر – به منظور بکارگيری آنها در قانون    
-امری طبيعی است. به عنوان مثال، اين مسئله كه آيا كيفر مرگ يک ضمانت اجرای كيفری متناسب 
برای برخی جرايم است، يک مسئله قديمی است و هنوز هم به همان داغی گذشته در مباحث جاری  
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مورد بحث و جدل قرار می گيرد – مثال در جرايم مربوط به مواد مخدر1 - و بر نوعی از كشمکش های 
تعيين كننده تناسب در ضمانت اجرای كيفری متمركز می باشد. پيرامون اين كه آيا اعدام متناسب با 
جرايمی است كه برای آنها بکار می رود يا خير، ديدگاه های متفاوتی وجود دارند، كه نه بر اساس 
ماهيت اعدام و نه ماهيت خود آن جرايم می باشند؛ چرا كه هر گونه نتيجه گيری بی طرفانه درباره اين 
كه چگونه جرم قتل عمد، به خودی خود، متناسب يا نامتناسب با مجازات خاتمه دادن به زندگی 
مجرم از طريق آويختن به چوبه دار يا يک تزريق مرگ بار است، امری غير ممکن می باشد، بلکه تعيين 
تناسب اين مجازات با جرم قتل عمد بر اساس تصور جامعه از زشتی قتل عمد، ارزش های اجتماعی 
مربوط به تقدس و حرمت زندگی انسان ها و هم چنين نقش و مسئوليت دولت در اين گونه مسائل و 
موضوعات خواهد بود. به طور مشابه، مجازات های ديگر هم چون جزای نقدی و حبس نيز در تناسب 
با جرايم بر اساس احساسات اجتماعی و فرضيات اخالقی وابسته با آنها سنجيده می شوند. به دليل 
اين كه تناسب يک حقيقت عينی نيست كه از ماهيت  جرم و مجازات كشف شود، بلکه جلوه ای از 
احساسات ذهنی انسان نسبت به بدی  و زشتی جرم و سودمندی ضمانت اجراهای كيفری است. و 
سرانجام اين كه بهترين كاری كه هر سيستم عدالت كيفری می تواند انجام دهد، اين است كه تالش 
خود را برای هر چه نزديک تر شدن به تناسبی بکار گيرد كه بازتابی مطلوب از هنجارهای جامعه ای 
را كه قصد دارد به آن خدمت كند، ارائه می دهد، كه اين همان عوا م گرايی كيفری است كه سيستم های 
كيفرِی جوامع امروزی در راستای تقويت جايگاه خود و ارضای خاطر شهروندان به آن روی آورده اند.

نتیجه گیری
پی برديم كه اصل تناسب، انعکاس احساسات اجتماعی و ارزش های اخالقی دائما در حال تغيير 
است، نه يک حقيقت و نتيجه گيری عينی كه از مقايسه جرايم و مجازات ها حاصل شود. بديهی 
است كه تناسب هميشه بايد به عنوان يک آرمان و ايده آل در نظر گرفته شود نه يک هدف كامال 

دست يافتنی. لذا كاربرد عملی تناسب خود چندين بحث را طلب می كند.
نخست، با توجه به اين كه تناسب در محکوميت كيفری، همان انعکاس احساسات عمومی 
است، قانون گذار و قضات بايد از قوه تشخيص بااليی برخوردار باشند تا بتوانند تعيين كنند كه كدام 
مجازات ها، متناسب با جرايم مختلف می باشند. اگر چه از يک سو احساسات اجتماعی و فرضيه های 
اخالقی همانند نوارچسب ارزش ها را به جرايم و مجازات ها می چسبانند، اما از سوی ديگر با يک 
استدالل خوب و توضيح منطقی در مجلس قانون گذاری و محاكم به راحتی كنترل خواهد شد؛ به 

1  . برای نمونه بنگريد به منصور رحمدل، 1۳۸۵، تحوالت سياست جنايی تقنينی و قضايی ايران در زمينه مجازات اعدام در جرايم 
مواد مخدر، مجله جامعه شناسی ايران، دوره هفتم، شماره 1، دانشگاه تهران.
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بيان ديگر افکار و احساسات آن اندازه سيال و ذهنی هستند كه احتمال زيادی را برای سوء استفاده 
فراهم می آورند. با همه اينها هم چنان اين سوال باقی است، يک قاضی چگونه و بر چه مبنايی تصميم 
می گيرد كه مجازات جرم توهين و افترا بايد حبس يا شالق باشد؟ درست است كه قوه مقننه و قضاييه 
كليه فاكتورهايی را كه می توان سنجيد، در نظر می گيرند، اما اينها برآوردهايی تقريبی هستند و قطعًا 
به هنجارها و ارزش های اوليه ای كه به طور بی رحمانه ای مطلق و استبدادی بوده و در واقع انعکاسی 

از احساسات غالب اجتماعی نباشند، نياز دارند.
بديهی است كه دشوارترين جنبه به كارگيری اصل تناسب در عدالت كيفری تعيين اين است 
كه در مرحله نخست، چه چيزی متناسب است، به عبارت ديگر، تصميم گيری در خصوص اين كه 
كدام مجازات ها متناسب با كدام جرايم می باشند، پرسش هايی كه هيچ پاسخ ساده ای ندارند، چرا 
كه قضات برای تصميم گيری درباره معيار تناسب، يکايک پرونده ها را مورد بررسی قرار می دهند و 
كليه حقايق موجود در مورد آن ها و ارزش های اجتماعی وابسته به اين حقايق را در نظر می گيرند. 
از اين رو، تناسب يک آرمان است، يک ايده آل كه دائما در راستای نيل به آن تالش می شود و قانون 
نيز سعی دارد تا آنجا كه می تواند هر چه بيشتر به آن نرديک شود، تا از اين مسير ارزش های در حال 

تکامل جامعه را انعکاس دهد.
اصل تناسب می تواند مرزهايی را جهت تعيين دامنه و بازه تشخيص در ميزان و نوع محکوميت 
نيز می باشد  كيفری مشخص نمايد. اين اصل، خود در بر دارنده اصل سودمندی قوانين كيفری 
بدين معنی كه قضات بايد فقط مجازات های  متناسب با جرايم را اعمال كنند، نه به اين دليل كه 
مجازات هايی وجود دارد كه قاعدتا متناسب با آن جرم می باشند بلکه بدين علت است كه قانون بايد 

انعکاس هنجارهای اجتماعی باشد.
تنها از مسير مالحظه و بررسی ارزش های وابسته به هر جرم و مجازات و نيز فرضيه های اخالقی 
زيربنای افکار عمومی است، كه قضات می توانند مجازات هايی را تعيين كنند كه هدف قانون يعنی 
همان حفظ احترام به قانون و آحاد يک جامعه امن از طريق اعمال مجازات های منصفانه، را محقق 
سازند. زمانی كه قانون موضوعه در تعيين مجازات برای هر جرم جنبه های خاصی از آن جرم را 
اولويت می بخشد، هر قاضی نيز اولويتی را برای نزديکی هر چه بيشتر به ارزش ها و احساسات 
اجتماعی غالب در نظر می گيرد، به اين ترتيب به خودی خود دامنه ای از تناسب پديد می آيد كه 
قضات تعيين كننده كيفر، بدون تغييرات آشکار و بنيادين قبلی در افکار عمومی نمی توانند از آن 
تجاوز نمايند. اين شيوه كاربرد اصل تناسب دامنه تشخيص و برداشت شخصی محاكم را محدود 
می كند؛ زيرا قضات ناچار از اعمال مجازات متناسب می باشند و اين تناسب قضات را در زمينه های 
محدوديت تشخيص مطلق و استبدادی تعيين مجازات، كمک به انعکاس افکار اجتماعی رايج توسط 
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عدالت كيفری و حمايت از ارزش های وابسته به آنها از طريق اعمال محکوميت هايی كه مطابق و 
هم سو با اين فرضيه های اخالقی هستند، راهنمايی و هدايت می كند. منصفانه است اگر بگوييم صرفا 
از اين مسير است كه سيستم عدالت كيفری می تواند اصل تناسب را با ديگر اهداف مجازات، هم چون 
سلب توان بزهکاری، بازدارندگی و بازپروری سازگار كند؛ چرا كه اينها مسائل و نگرانی های عينی 
و واقعی هستند كه احساسات اجتماعی و ارزش های وابسته به جرم و مجازات را شکل می دهند و 

تعريف می كنند.
به عبارت روشن، تناسب يک اقدام مهم است كه در پی محصور كردن و انعکاس همه اين 
نگرانی ها و مسائل بی شمار می باشد. مسائلی كه مربوط به افکار عمومی درباره جرم و مجازات و 
ارزش های وابسته به آنها، دستيابی به ديگر اهداف مجازات، محدود كردن تشخيص قضايی برای 
انعکاس احساسات اجتماعی رايج می شود. بنابراين، در به كارگيری اصل تناسب، قضات بايد تالش 
 كنند تا هر چه بيشتر به هدف حل اين مسائل نزديک شوند، به گونه ای كه جرم و مجازات، بتوانند 
بر پايه معياری در مقابل يکديگر سنجيده شوند، اگر چه اين دو، ماهيت های كامال متفاوتی دارند كه 
نمی توانند به طور معناداری با يکديگر مقايسه شوند و بر اساس معيار تناسب، كه از طريق ارزش های 
اجتماعی و و فرضيه های اخالقی و شرعی)فقهی( وابسته به عدالت كيفری شکل می گيرد، می توان به 

مفهوم معنادار و سودمند تناسب به عنوان يک آرمان دست يافت.
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اثر متفاوت فقدان گواهی مستثنياتی در دو رأی از يک شعبه

نقد يک رأی

دكتر محمدرضا نظری نژاد
نعمت اهلل سبحانی سراوانی

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

وكيل پايه يک دادگستری )كانون گيالن(

مقدمه
مطابق ماده 22 قانون ثبت همين 
كه ملکی در دفتر امالک به نام كسی 
مالک  را  او  فقط  دولت  شد،  ثبت 
كه  است  پرواضح  می شناسد.  ملک 
اين  و  است  اعتباری  امر  مالکيت 
اعتبار به موجب قانون، قابليت سلب 
و تحديد را دارد. بسياری از اسناد در 
دفتر امالک هم چنان به نام اشخاص 
است، اما به موجب قوانين و مقررات 
خاص از جمله قوانين راجع به ملی 

شدن اراضی، جنگل ها، منابع طبيعی، 
زمين شهری و ...، با توجه به سلب 
برای  اعتباری  اشخاص،  از  مالکيت 
دفتر  مندرجات  يا  مذكور  اسناد 
از جمله  قايل شد.  نمی توان  امالک 
مالکين  از  كه  مقرراتی  و  قوانين 
سلب مالکيت نمود مجموعه قوانين 
مرحله  ارضی  اصالحات  به  راجع 
اول و مرحله سوم است. در قوانين 
اصالحات ارضی و در فرض فروش 
ملک از مالک به زارع صاحب نسق 

و يا سلب مالکيت از مالک و فروش 
ملک توسط دولت به زارع صاحب 
نسق و يا فروش ملک توسط دولت 
به قائم مقامی از مالک مستنکف به 
اصل  عنوان  به  نسق،  صاحب  زارع 
بايد قايل به سلب مالکيت از مالک و 
ايجاد مالکيت برای زارع شد. با لحاظ 
در  قانون گذار  كه  است  اصل  اين 
قوانين مذكور مستثنيات از مقررات 
و  مشخص  را  ارضی  اصالحات 

احصاء نموده است.1

1. در مرحله اول اصالحات ارضی حداكثر مالکيت كشاورزی هر شخص )مالک( در تمام كشور يک ده ششدانگ )ماده 2( و يا 
شش دانگ از دهات مختلف )تبصره يک ماده 2( تعيين گرديد و به موجب ماده سوم قانون مذكور باغات ميوه و باغات چای و 
قلمستان هايی كه عرصه و اعيان آنها متعلق به مالک بود و هم چنين اراضی كه در تاريخ تصويب قانون از طريق زراعت مکانيزه بدون 
شركت زارع و به وسيله كارگر كشاورزی مورد بهره برداری واقع می شد به عنوان مستثنيات از حد نصاب ماده 2 تعيين گرديد. به 
عبارت ديگر مالک می توانست مصاديق ماده ۳ و ششدانگ يک ده و يا ششدانگ از دهات مختلف را برای خود نگه دارد. در مرحله 
دوم اصالحات ارضی قانون گذار درصدد سلب مالکيت مالکين كه دارای مستثنيات از مرحله اول اصالحات ارضی گرديده بودند 
برنيامد و با نرمشی به نفع مالکين شقوق پنجگانه را جلوی پای مالکين و اراضی تحت مالکيت آنها قرار داد كه عبارت است از شق 
اجاره، شق فروش توافقی، شق تقسيم به نسبت بهره مالکانه، شق تشکيل واحد سهامی زراعی و شق خريد حق ريشه زارعان توسط 
مالکين و مستثنيات اين مرحله نيز به دو بخش مستثنيات عام )امالک مسلوب المنفعه و باير و اراضی مزروعی و باغات واقع در 
محدوده شهرها( و مستثنيات خاص )اراضی تحت زراعت مکانيزه، محدوديت مالک بر شاليزارها، اراضی خودكاشت توسط مالک( 
اعالم گرديد. در مرحله سوم اصالحات ارضی قانون گذار در ماده يک قانون تقسيم و فروش امالک مورد اجاره به زارعين مستأجر 
اراضی شمول اين مرحله را اعالم نمود كه عبارت است از: دهات و مزارعی كه در مرحله دوم به اجاره داده شده است. دهات و 
مزارعی كه در مرحله دوم در آنها واحد سهامی زارعی تشکيل شدهـ  اراضی مالکين كه در مرحله دوم، ملک را به زارع اجاره نقدی 
داده اند ولی سند تنظيم ننموده اندـ  اراضی مالکينی كه در مرحله دوم اصالحات ارضی به عللی اظهارنامه نداده و يکی از شقوق مرحله 
دوم را انتخاب ننموده باشند.در اين مرحله قانون گذار دو راه حل جلوی پای مالکين واجد اوصاف فوق الذكر گذاشت يا ملک را با 
زارع تقسيم نمايند و تمامی تشريفات پيش بينی شده در قانون را انجام داده و اسناد و مدارک مربوطه را تسليم اداره اصالحات ارضی 
نمايند. در غير اين صورت ملک شمول شق فروش به زارع می گردد. مستثنيات اين مرحله نيز عبارت بود از: دهات و مزارع مورد 
احتياج دولت )تبصره ذيل ماده 7(، دهات و مزارع موقوفه عام )ماده ۸(، اراضی مکانيزه، باغات، بيشه ها اعم از باغ ميوه، قلمستان ها، 
نخلستان ها، باغات مركبات، چای، حنا، ساختمان ها و امثال آنها كه عرصه و اعيان، آن متعلق به مالک باشد )تبصره ۴ ماده 1 قانون 

مواد الحاقی به قانون تقسيم و فروش امالک مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب 1۳۴۹(.
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مالک در صورتی از مالکيت برخوردار است كه ملک او با مستثنيات اعالمی از سوی قانون گذار 
منطبق باشد. با توجه به تعاريفی كه قانون گذار در ماده يک قانون اصالحی قانون اصالحات ارضی از 
زراعت، زارع، مالک، ده، زمين و ... به عمل آورده است و با توجه به ماده 2 قانون مذكور كه »حداكثر 
مالکيت كشاورزی« را مشخص نموده است، می توان نتيجه گرفت كه هر زمينی كه در آن زارعين به 
كشاورزی اشتغال داشتند و يا اين كه مستعد برای امر كشاورزی تلقی می شد مشمول قوانين و مقررات 
اصالحات ارضی قرار گرفته است. بنا به مراتب عنوان مستثنيات شامل دو عنوان مستثنيات عام كه 
به اراضی اطالق می شود كه فاقد زارع بوده و مالک با كارگر كشاورزی در آنها به امركاشت، داشت 
و برداشت اشتغال داشته و به كارگر مزد نقدی و يا جنسی پرداخت می نمود. اين گونه اراضی از اخذ 
گواهی مستثنيات معاف بوده و همين كه تحت عناوين كلی ذكر شده در قانون شناخته می شدند 
مستثناء از مقررات اصالحات ارضی بودند مانند باغاتی كه عرصه و اعيان آنها متعلق به مالک بود و 
يا اراضی مکانيزه كه با تعريف قانون مطابقت داشت. مورد ديگر مستثنيات خاص می باشد كه ملک 
دارای زارع بوده و امر كشاورزی در ده مذكور، يا پالک ثبتی مذكور، توسط زارع صورت گرفته 
و زارعين مقداری از محصول را به صورت جنسی يا نقدی به مالک پرداخت می نمودند. اين گونه 
اراضی با توجه به برخورداری از زارع در صورتی كه تمام و يا بخشی از ده يا پالک ثبتی به عنوان 
مستثنيات اعالم شده از سوی قانون گذار شناخته می شدند می بايست مالک از اداره اصالحات ارضی 
گواهی مستثنيات اخذ می نمود. زيرا اصل، شمول مقررات اصالحات ارضی بر دِه يا پالک ثبتی 
مذكور بوده، مگر اين كه اداره اصالحات ارضی به عنوان مرجع رسمی و اختصاصی اجرای مقررات 
اصالحات ارضی استثناء را مشخص می نمود و اين گونه استثنائات با صدور گواهی كه معروف به 
»گواهی مستثنيات« می باشد مشخص می گردد ماننده ده ششدانگی يا ششدانگ از دهات مختلف 
مرحله اول اصالحات ارضی. مضافاً اين كه در فرم های مختلف مراحل سه گانه اصالحات اراضی 
قسمتی به مستثنيات اختصاص داده شده است كه مالک می بايست در هنگام تنظيم مستثنيات خود را 

ذكر نموده و اطالعات درخواستی اداره اصالحات ارضی را ارائه می نمود. 
مطلب ديگر اين كه با توجه به نامشخص بودن حدود اربعه ملک در فرم های فروش و ذكر آن 
براساس سهم و هکتار، قفيز، دهو، مبنای بذر، جفت گاو، بنه، جريب و امثال آن و هم چنين فقدان 
مساحی دقيق با تجهيزات پيشرفته مهندسی چه بسا زارعين بيش از مقدار زمين واگذار شده در 
تصرف داشته باشند )اراضی مازاد بر نسق(، در چنين مواردی رويه جاری در محاكم و نزد كارشناسان 
مطلع از ضوابط قوانين و مقررات اصالحات ارضی، پذيرش مالکيت زارعين در مقدار اضافی است. 
مفهوم مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تکليف باقی مانده قراء، مزارع و 
امالک مشمول قانون اصالحات ارضی مصوب 1۳71/۳/2 نيز مؤيد اين استنباط است. مطابق تبصره 
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1 اين ماده واحده و در فرض باقی ماندن تصرفات زارع، وزارت كشاورزی موظف است به مالکان 
متقاضی در نزديکترين محل ممکن زمين برای كشاورزی طبق مقررات جاری واگذار نمايد. با لحاظ 
مطالب فوق به نقد و بررسی دو رأی صادره از شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر در دو پرونده با موضوع 

ضرورت يا عدم ضرورت اخذ گواهی مستثنياتی پرداخته می شود. 
1ـ در پرونده ای با موضوع مطالبه غرامت بهای درختان مثمر و غير مثمر و خسارات دادرسی 
ناشی از عبور برق فشار قوی 2۳0 كيلو ولت نيروگاه ........ در پالک ................ واقع در .................. 
از سوی مالک به طرفيت شركت سهامی برق منطقه ای گيالن مطرح كه محکمه حقوقی بدوی با 
توجه به صدور قرار قطعی منع تعقيب در دادگاه جزايی، حکم به بی حقی صادر كرد. )در پرونده 
كيفری شاكی )خواهان دعوی غرامت در پرونده حقوقی( عليه يکی از خويشاوندان خود به اتهام 
انتقال مال غير )انتقال درختان مثمر و غير مثمر به شركت سهامی برق منطقه ای گيالن( شکايت كه با 
توجه به مجموعه ای از استدالالت، و به علت عدم احراز مالکيت شاكی، قرار منع تعقيب در دادسرا 
صادر كه متعاقب اعتراض در دادگاه جزايی اين اعتراض مردود و قرار منع تعقيب قطعی می گردد.( با 
تجديدنظرخواهی از رأی دادگاه حقوقی بدوی، شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان گيالن در پرونده 
كالسه .............. چنين استدالل می نمايد: »... با توجه قرار منع تعقيب ................ و تأييد آن در شعبه 
دادگاه جزايی ماسال به لحاظ عدم احراز مالکيت خواهان های دعوی حکم به بی حقی آنها صادر و 
اعالم نمود. صرفنظر از اين كه احراز مالکيت يا عدم مالکيت مدعی با وصف ارائه مدارک از ناحيه 
آنها گرچه مورد بررسی محکمه جزا واقع شده است ولی نافی مسئوليت محکمه حقوقی در بررسی 
موضوع نيست و بنا بر مفاد پاسخ استعالم شماره ................ اداره ثبت شهرستان .................. در 
قسمت اخير آن اعالم شده پالک مرقوم مشمول قانون اصالحات ارضی شده و به استثناء مستثنيات 
مالکين به زارعين صاحب نسق منتقل گرديده و خواهان های دعوی به عنوان تعدادی از ورثه مرحوم 
.................. كه دو سهم مشاع از ده سهم ششدانگ پالک مرقوم در مالکيت مورث شان بوده گواهی 
دال بر مستثنيات ضميمه دادخواست ارائه ننموده ................ ضمن نقض رأی صادره كه در ماهيت 
صادر شده به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئين دادرسی كيفری و بند 10 ماده ۸۴ و ماده ۸۵ قانون مرقوم 

قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعالم می شود.
مالحظه می شود كه در پرونده حاضر صرف ذكر نام مورث خواهان ها در دفتر امالک دليلی بر 
احراز مالکيت آنها قلمداد نشده و دادگاه با توجه به شمول قانون اصالحات ارضی بر ملک مورد بحث، 
ارايه گواهی دال بر مستثنيات را ضرورت طرح د عوی قلمداد كرده است. حال با لحاظ اين موضوع 
به طرح پرونده دوم پرداخته می شود تا مشخص شود كه آيا از نظر همين شعبه دادگاه در هر پالكی كه 
مشمول اصالحات ارضی شده است ارايه گواهی مستثنياتی ضرورت طرح دعوی محسوب می گردد؟ 



سال هشتم. شماره پانزدهم و شانزدهم. بهار و تابستان - پاييز و زمستان  1395  راه وکالتدو فصلنامه کانون وکالی دادگستری گیالن

129

2ـ در پرونده دوم خواهان با ادعای عبور خيابان از ملک او به شماره پالک ۴70 باقی مانده از ۴70 
مجزی شده از شماره ۴2 سنگ اصلی 12 به طرح دعوی غرامت مبادرت كرد كه در شعبه هفتم بدوی 
رشت با جلب نظر كارشناس چنين به صدور حکم مبادرت شد. »در خصوص دعوی آقای ............... 
به طرفيت شهرداری رشت با عنايت به محتويات پرونده و اعالم نظريه هيأت سه نفره كارشناسان 
........ و از طرفی به شرح نامه شماره .............. كه ممهور به مهر اداره ثبت بوده و مراتب نيز به شرح 
متن پاسخ شماره ........... تأييد و تأكيد گرديد بدين مضمون كه اگر چه اراضی مورد تعرفه به صورت 
بلوار تعرفه گرديد ملک مشمول اصالحات ارضی شده است ليکن اعالم شد كه اراضی مورد تعرفه 
ارتباطی به مقسومه زارعين ندارد. مع الوصف با احراز مالکيت خواهان ها در رقبه فوق الذكر و نظر به 
نظريه هيأت سه نفره كارشناسی ............. دعوی را ثابت تشخيص و ...« دادگاه بدوی اساساً خود را 
بی نياز از بررسی وجود يا عدم وجود گواهی مستثنياتی فرض و بدون بررسی دقيق اين موضوع كه 
ملک مورد دعوی چگونه از مقسومه زارعين خارج و در مقسومه مالکين قرار گرفته است، به صدور 
حکم مبادرت كرده است. به عالوه وجود مقسومه مالک و ميزان آن برای اين دادگاه مستند به چه 
دليل و مبنای قانونی برای دادگاه ثابت شده است نيز محل سؤال است. با تجديدنظرخواهی از حکم 
صادره توسط شهرداری تأكيد گرديد كه مطابق مکاتبات متعدد اداره ثبت و نيز امور اراضی، پالک 
۴70 باقی مانده به زارعين واگذار و گواهی مستثنياتی نيز توسط مالکين ارايه نشده است. با توجه به 
ماهيت قانون اصالحات ارضی و عدم وجود گواهی مستثنياتی نمی توان خواهان ها را ذينفع در طرح 
دعوی دانست. با ارجاع پرونده به شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر، و طی چندين جلسه رسيدگی و 
دعوت از نمايندگان اداره ثبت و نيز اداره اراضی و استماع اظهارات نمايندگان اين ادارات و مالحظه 
پرونده های ثبتی و اراضی نهايتاً رأی دادگاه بدوی به شرحی كه خواهد آمد تأييد شد. اما قبل از اشاره 
به رأی شعبه چهارم ماحصل اظهارات نمايندگان اداره ثبت و اراضی در دادگاه تجديدنظر به قرار زير 
بود. نماينده ثبت در جلسه رسيدگی مورخه .............. صراحتاً اظهار داشت كه پالک ۴70 باقی مانده 
مشمول اصالحات ارضی قرار گرفته و گواهی مستثنياتی نيز برای مالکين صادر نشده است. از اين رو 
نامبرده در نتيجه گيری از پرونده های ثبتی و مستند به گزارش اداره اراضی، مالکيتی برای خواهان های 
دعوی بدوی قايل نگرديد. نمايندگان امور اراضی نيز طی دو جلسه مفصاًل سير پرونده های اراضی 
را تشريح كه مختصر آن به اين شرح است: »با تصويب قانون تقسيم و فروش اراضی مورد اجاره 
به زارعين مستأجر«، مالکين موظف بودند يا فروش يا تقسيم را انتخاب كنند. آقای ............]مالک[ 
اظهارنامه ای به اداره اصالحات ارضی تقديم می كند و شق تقسيم را انتخاب می كند. افرادی كه شق 
تقسيم را انتخاب كرده بودند به استناد مواد الحاقی به قانون تقسيم و فروش امالک مورد اجاره به 
زارعين مستأجر مصوب 1۳۴۹ موظف بودند تا تاريخ ۵0/6/۳1 رأساً با زارعين مربوطه جهت تقسيم 
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ملک به هر نحوی كه مورد توافق قرار گرفته اقدام و صورت مجلس توافق به اداره اصالحات ارضی 
و تعاونی شهرستان مربوطه تسليم نمايند. چنان چه ]اين فرآيند[ انجام نشود، ملک فروخته شده تلقی 
می گردد. در پرونده اصالحات ارضی فرم فروش به شماره 17۳۹ مورخه ۵1/2/1۹ با قيد پالک  برای 
هفت نفر زارعين كه اسامی آنها پيوست است به مبلغ مشخص فروخته شد و در ستون مستثنيات خط 
تيره گذاشته شده است. در مواردی كه ما لک مستثنيات مشخصی از قبيل باغ ميوه، خانه اربابی داشت 
در همان ستون می نوشتند و آن خط تيره در ستون مستثنيات به معنی اين است كه گواهی مستثنياتی 
]برای مالکين[ صادر نشده است. ... عالوه بر فرم فروش فرم های تقسيم ]نيز[ در پرونده وجود دارد 
كه كپی آن تقديم دادگاه می شود و مالکين با زارعين در قريه خسبخ توافق به تقسيم دارند به نسبت 
بهره مالکانه  سهم مالک  و سهم زارع.« به رغم چنين پيشينه ای شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر به شرح 

آتی به صدور رأی مبادرت می كند. 
»در خصوص دادخواست تجديدنظرخواهی شهرداری رشت با وكالت .......... به طرفيت .......... 
با وكالت ................ نسبت به دادنامه شماره ............. مورخه ............. صادره از شعبه هفتم دادگاه 
حقوقی رشت كه به شرح آن در مورد دعوی تجديدنظرخواندگان به عنوان خواهان های بدوی به 
طرفيت تجديدنظرخوانده به عنوان خوانده بدوی به خواسته مطالبه قيمت يوم االداء مقدار تقريبی 
62۵0 متر از پالک ۴70 باقی مانده )قطعه سوم تفکيکی و مجزی شده از پالک ۴70 سنگ اصلی 
12( واقع در خسبخ بخش ۴ رشت با جلب نظر هيأت كارشناسی، محکمه بدوی پس از رسيدگی 
و جری تشريفات و اخذ نظريه كارشناسان النهايه به موجب دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به 
محکوميت شهرداری رشت به پرداخت ۵6/2۵0/000/000 ريال و نيز هزينه دادرسی و حق الوكاله 
فرجه  در  ابالغ  از  نمود، رأی صادره پس  اعالم  و  بدوی صادر  تعرفه در حق خواهان های  وفق 
قانونی مورد تجديدنظرخواهی وكالی شهرداری رشت قرار گرفت از سه حيث اول اين كه اساسًا 
حسب مندرجات پرونده موجود در امور اراضی پالک ۴70 اصلی مشمول قانون اصالحات ارضی 
گرديد و در آن برای مالک مستثنياتی باقی نماند تا مالک به اعتبار آن ادعای مالکيت نمايد و فلسفه 
اجرای قانون اصالحات ارضی نيز زوال مالکيت مالکين سابق و واگذاری امالک وفق همان قانون 
به زارعين مستأجر يا مستحق وفق قانون اصالحات ارضی بود.« »... اين دادگاه جهت احراز واقع و 
كشف حقيقت طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نمايندگان امور اراضی و ثبت با همراه داشتن 
پرونده های مربوطه هر يک از نمايندگان در خصوص چگونگی اجرای قانون اصالحات ارضی در 
مورد پالک ۴70 اصلی و صورت مجلس تفکيکی 766۳ مورخه ۵2/۴/10 با حضور وكالی اصحاب 
دعوی مطالب مفصل را طرح وكال نيز پس از بيان اظهارات در همان جلسه و جلسات برگزار شده 
بعدی به تفصيل بدان پرداختند كه جملگی آنها در پرونده امر مضبوط است، ماحصل اوراق و 
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محتويات پرونده های ثبتی، و اصالحات ارضی و گزارشات اعالمی از سوی نمايندگان بدين شرح 
است كه علی رغم شمول قانون اصالحات ارضی در مرحله اول به پالک مرقوم عمليات اجرای آن 
در خصوص پالک اجرايی و نهايی نشده است متعاقباً به موجب صورت مجلس تفکيکی مرقوم در 
۵2/۴/10 پالک مزبور به سه قطعه تفکيک شد از جمله قطعه ۴70 باقی مانده در قطعه اخير نيز برای 
شش نفر زارع به اسامی ....................... به شرح اسناد نسقی مضبوط در پرونده تعرفه نسق شده 
است. ضمناً قطعات ديگر پالک ۴70 عبارتند از 16۹0 كه در مقسومه مالک و 16۹1 مقسومه احد از 
زارعين به نام ............... قرار می گيرد و در سند نسقی زارعين به شرح فوق نيز به جمله »... به استثنای 

مستثنيات قانونی مالکين« به شرح شماره های مضبوط درج می گردد«. 
»... به عالوه حسب گزارش ۹۵/1017۹۳ مورخه ۹۵/۸/12 اداره جهاد كشاورزی و مندرجات 
قانونی اصالحات ارضی تقسيم به نسبت 2/۳ مالک و 1/۳ زارع بسته به مرغوبيت زمين بوده كه قطعه 
16۹1 در مقسومه زارع و 16۹0 نيز در مقسومه مالک و در مورد پالک ۴70 باقی مانده معلوم نشد 
در مقسومه مالک است يا زارع ولی با توجه به تعرفه شش نفر زارع به شرح اسناد نسقی مضبوط در 
پرونده و با توجه به حدود و مساحت پالک ۴70 باقی مانده )1۴2۹00 مترمربع( موضوع اسناد نسقی 
صرفاً شامل بخشی از مساحت پالک ۴70 باقی مانده )بشرح فرم فروش 17۳۹ مورخه 1۳۵1/2/1۹ 
تقديمی از طرف نمايندگان امور اراضی( می گردد و مازاد آنچه موضوع اسناد نسقی مذكور قرار 
می گيرد با توجه به شرح و مقدمه فوق در مالکيت مالک باقی ماند كما اين كه پاسخ استعالمات 
به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک رشت مؤيد موضوع است. بنابراين با توجه به قبول شق 
تقسيم ارائه گواهی مستثنياتی موضوع ماده ۳ قانون اصالحات ارضی منتفی است. ضمن اين كه ايراد 
وكالی تجديدنظرخواه به اجرای شق تقسيم بعد از شهريور سال ۵0 كه مغاير قانون است و نيز تأييد 
نماينده امور اراضی در صورت مجلس تفکيکی فقط به يکی از پالک ها نيز به نظر با توجه به اين كه 
پس از صدور صورت مجلس تفکيکی نيز اداره مرقوم بر مبنای صورت مجلس مزبور اقدام نموده و 
برای زارعين نيز از پالک ۴70 باقی مانده تعرفه نسق شده و به عالوه دو قطعه ديگر نيز به شرح فوق 
مبنای بر صدور سند گرديده ايراد وارد نبوده، به عالوه بشرح تصوير دادنامه ۸0/6/20 ـ ۹۹۳ شعبه 
1۹ ديوان عدالت اداری كه پس از تبادل لوايح و با عنايت به پاسخ شماره ۴7۸۹/1/2 مورخه 7۹/۵/11 
مديريت امور اراضی استان گيالن صادر گرديده )مدارک مزبور در جلسه اخير دادگاه توسط وكالی 
تجديدنظرخواندگان ارائه و مورد مالحظه وكيل شهرداری نيز واقع تعرضی به آن نشده است( و نيز 
مفاد مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ 70/۳/2 نيز همگی در رد ايرادات مطروحه از 
سوی وكالی تجديدنظرخواه است«. »... عليهذا نظر به مراتب فوق و گزارشات 107/۹2/2/۸۴1۸ 
مورخه ۹2/12/7 و 21/6/2/116۵00 مورخه ۹2/12/7 صورت مجلس بازديد محلی نمايندگان ثبت، 
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امور اراضی و نيز نامه متعاقب مدير جهاد كشاورزی صفحات 170 و 171 و 172 پرونده حاضر به 
نظر ايراد و اعتراضی كه موجب نقض رأی تجديدنظر خواسته شود به عمل نيامده است به استناد 
ماده ۳۵۸ قانون آئين دادرسی مدنی ضمن رد تجديدنظرخواهی رأی تجديدنظر نظر خواسته را تأييد 

می نمايد. اين رأی قطعی است.«

۳ـ  نقد و بررسی رأی صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر 
۳ ـ 1 ـ دادگاه محترم تجديدنظر در رأی صادره بدواً اعالم نموده است كه »در مورد پالک ۴70 
باقی مانده معلوم نشد كه در مقسومه مالک است يا زارع، ولی با توجه به تعرفه شش نفر زارع به شرح 
اسناد نسقی مضبوط در پرونده و با توجه به حدود و مشخصات پالک ۴70 باقی مانده )1۴2۹00 
مترمربع( موضوع اسناد نسقی صرفاً شامل بخشی از مساحت پالک ۴70 باقی مانده به شرح فرم 
فروش 17۳۹ مورخه ۵1/2/1۹ تقديمی از طرف نمايندگان امور اراضی می گردد مازاد آنچه موضوع 
اسناد نسقی مذكور قرار می گيرد با توجه به شرح و مقدمه فوق در مالکيت مالک باقی می ماند. بنابراين 
با قبول شق مستثنياتی موضوع ماده ۳ قانون اصالحات ارضی منتفی است.« مطلب اساسی اين است 
كه پالک ۴70 مشمول مقررات اصالحات ارضی قرار گرفته و مالک شق تقسيم را انتخاب نموده 
است و تقسيم پالک ۴70 باقی مانده در نتيجه توافق با احد از زارعين براساس اجرای مقررات ثبتی به 
وجود آمده است. در مجموعه اظهارات و مکاتبات امور اراضی نيز صراحتاً گفته شد كه قسمت هايی 
از پالک ۴70 مشمول شق تقسيم و قسمت های مشمول شق فروش قرار گرفت. بنابراين در اين كه 
پالک ۴70 باقی مانده اساساً مشمول شق تقسيم شده باشد ترديد اساسی وجود دارد. اما قدر متيقن اين 
است كه پالک مذكور مشمول شق فروش قرار گرفته است چون به شش نفر زارع، ملک مذكور با 
قائم مقامی امور اراضی فروخته شده است. بنا به مراتب وقتی كه در تقسيم پالک ۴70 باقی مانده بين 
مالک و زارع ترديد اساسی وجود دارد ولی در فروش آن به زارع يقين وجود دارد، چگونه و مستند 
به كدام مقرره قانونی و يا استدالل منطقی، دادگاه محترم قايل به تقسيم در مورد پالک ۴70 باقی مانده 
شده است. آن هم نه با استعالم و بررسی دقيق موضوع از طريق ادارات ذی ربط، بلکه با محاسبه متراژ 

نسق های زارعانه زارعين و محاسبه آن برای مالکين!
۳ـ  2ـ  اساساً با فرض تقسيم، فرآيند آن چگونه است، آيا پس از تقسيم و مشخص شدن حدود و 
حصه هر يک از اشخاص ذينفع نبايد برای قطعات مفروز، جداگانه سند صادر شود. وقتی كه می دانيم 
پالک ۴70 باقی مانده خود در اثر تقسيم پالک ۴70 و در راستای قانون تقسيم و فروش امالک مورد 
اجاره به زارعين مستأجر مصوب 1۳۴7 ايجاد شده است، )در فرضی كه صورت مجلس تفکيکی 
مورخه ۵2/۴/10 را معتبر بدانيم، با اين توضيح كه بايد تا تاريخ ۵0/7/1 تنظيم می شد و نشد و حدود 
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2 سال بعد تنظيم شد( اين پالک قطعاً يا بايد در مقسومه مالک قرار گرفته باشد و يا در مقسومه زارع 
و محال است كه هم در مقسومه مالک قرار گرفته باشد و هم در مقسومه زارع. 

در صورتی كه قايل به آن باشيم كه پالک ۴70 باقی مانده نيز مشمول شق تقسيم قرار گرفته و 
بخش هايی از آن به زارعين و بخش هايی به مالک تعلق گرفته باشد، چگونه آن بخش كه به مالک 
تعلق گرفته است، مشمول پالک جداگانه نشده است؟! با ذكر اين مقدمه و ناممکن بودن مالکيت 
مشاعی مالک و زارع در پالک ۴70 باقی مانده آيا می توان يقين ناشی از فروش پالک ۴70 باقی مانده، 
به زارعين دارای نسق، را فدای ترديد در تقسيم پالک ۴70 باقی مانده بين زارع و مالک دانست و يقين 
او را ناديده گرفت و بر مبنای شک دومی، حقی برای مالک ايجاد كرد؟ يکی از ضرورت های تقسيم 
قرار گرفتن سهم زارع در يک طرف و قرار گرفتن سهم مالک در طرف ديگر و بدون زارع می باشد.
۳ ـ ۳ ـ با فرض محال امکان تقسيم پالک ۴70 باقی مانده و وجود مالکيت مشاعی بين مالک 
و زارع بر مبنای چه استداللی می توان نتيجه گرفت كه محدوده خيابان احداثی شهرداری دقيقاً از 
محدوده نسق زارعانه زارعين خارج و كاماًل در محدوده باقی مانده مورد نظر دادگاه محترم كه مدعی 

است مقسومه مالک است، قرار دارد؟!
۳ـ  ۴ـ  آنچه كه از مجموع پاسخ استعالمات واصله از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رشت 
و مديريت امور اراضی شهرستان رشت برمی آيد پالک ثبتی ۴70 مجزی شده از شماره ۴2 واقع در 
خسبخ سنگ اصلی 12 بخش ۴ رشت مشمول مقررات اصالحات ارضی و خاصه مقررات اصالحات 
ارضی مرحله سوم )شق تقسيم و فروش( قرار گرفته است. قانون حاكم بر اين مرحله از اصالحات 
ارضی »قانون تقسيم و فروش امالک مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب 1۳۴7« می باشد. يکی 
از موارد شمول قانون مذكور »اراضی مورد اجاره مرحله دوم اصالحات ارضی می باشد«. به عبارت 
ديگر در پالک ثبتی ۴70 قبل از اجرای مرحله سوم، زارع صاحب نسق وجود داشته و با تصويب 
قانون تقسيم و فروش ... مالک و يا مالکين ملزم به اجرای قانون مرحله سوم گرديدند. در قانون 
مرحله سوم اصالحات ارضی قانون گذار دو راه پيش پای مالک و يا مالکين قرار داده است يا ملک 
را به زارع بفروشند و يا اين كه ملک را به نسبت بهره مالکانه بين خود و زارع تقسيم نمايند. سوابق 
امر نشان می دهد كه مالکين پالک ثبتی ۴70 مجزی شده از شماره ۴2 شق تقسيم را انتخاب نمودند 
و با مراجعه به اداره اصالحات ارضی و دريافت فرم های مربوطه مراتب آمادگی خود، برای اجرای 
شق تقسيم را اعالم نمودند. دليل اين ادعا نيز تنظيم صورت مجلس تفکيکی شماره 766۳ مورخه 
۵2/۴/10 می باشد، كه مالکين با احد از زارعين پالک ثبتی ۴70 توافق به تقسيم نمودند و موفق به 
انجام آن گرديدند و محدوده نسق زارعانه زارع مورد نظر به دو قسمت تقسيم گرديد و دو پالک ثبتی 
16۹0 و 16۹1 به آن اختصاص داده شد. پالک 16۹0 در مقسومه مالک و پالک 16۹1 در مقسومه 
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زارع قرار گرفت. هم چنين دليل ديگر اخذ و تکميل فرم های مربوط به شق تقسيم از سوی مالکين و 
ارائه آ ن به اداره اصالحات ارضی می باشد.

با انتخاب شق تقسيم قانون گذار يک سری تکاليف امری در قانون تقسيم و فروش ... برای مالکين 
در نظر گرفته است. از جمله به موجب قسمت اخير ماده 2 »... مالکين موظفند ظرف دو ماه از تاريخ 
انتشار دومين آگهی ... آمادگی خود را برای تقسيم ملک به نسبت بهره مالکانه ... اعالم دارند ... .« 
ضمانت اجرای عدم عمل به اين تکليف قانونی در قسمت اخير ماده 2 بيان گرديده است و آن فروش 
ملک مالکين براساس مقررات قانون تقسيم و فروش به زارعين از سوی اداره اصالحات ارضی 
می باشد. الزم به ذكر است كه مهلت تعيين شده در اين قانون به موجب »قانون مواد الحاقی به قانون 
تقسيم و فروش امالک مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب 1۳۴7/10/2۳ مصوب 1۳۴۹/12/10« 

تا 1۳۵0/6/۳1 تمديد گرديد. 
در ما نحن فيه با توجه به اين كه مالکين شق تقسيم را انتخاب نموده بودند با احد از زارعين، 
موفق به اجرای شق تقسيم گرديدند و مقسومه زارع به نسبت بهره مالکانه به دو قسمت تقسيم گرديد 
كه پالک های ثبتی 16۹0 و 16۹1 برای آنها اختصاص داده شد. اما در خصوص ساير زارعين پالک 
ثبتی ۴70 كه بعد از تنظيم صورت مجلس تفکيکی شماره 766۳ مورخه ۵2/۴/10 تحت عنوان ۴70 
باقی مانده شناخته می شد، مالکين در مدت مقرر موفق به اجرای شق تقسيم نگرديدند و در چنين 
حالتی قانون گذار در ماده 11 قانون مذكور تکاليفی را برعهده مالکين قرار داده است و آن اعالم مراتب 
عدم توافق با زارعين برای تقسيم در ظرف مدت 1۵ روز از تاريخ انقضای مهلت مقرر در قانون به 
اداره اصالحات ارضی و تعاون روستايی محل به صورت كتبی و در مقابل اخذ رسيد می باشد و 
ضمانت اجرای عدم عمل به اين تکليف قانونی نيز در قسمت اخير تبصره يک ماده 11 پيش بينی 
شده است و آن انتقال ملک به زارعين برابر مقررات قانون تقسيم و فروش توسط اداره اصالحات 
ارضی می باشد. اما در صورتی كه مالکين در صورت عدم توافق ظرف 1۵ روز مراتب را با ذكر دليل 
به ادارات اصالحات ارضی اعالم می نمودند هيأت سه نفره مركب از نمايندگان وزارت اصالحات 
ارضی و تعاون روستايی به قائم مقامی طرفين )مالکين و زارعين( و پس از انجام رسيدگی های 
الزم ملک را براساس مقررات ماده 11 بين مالکين و زارعين ذيربط تقسيم و افراز می نمودند. بنا به 
مراتب و با توجه به اين كه قوانين اصالحات ارضی از جمله قوانين امری بوده و تخلف از مفاد آن 
باطل و بالاثر می باشد؛ در صورتی كه تکاليف مقرر مورد عمل مالکين قرار نگرفته باشد ملک آنها 
مشمول مقرره مندرج در تبصره يک ماده مذكور گرديده و به زارعين منتقل می گردد. اين قسمت از 
قانون تقسيم و فروش به تعبيری سالب مالکيت می باشد و قانون گذار ادارات اصالحات ارضی را 
ملزم نموده است كه به قائم مقامی از مالکين، اين گونه اراضی را به زارعين بفروشند و به عبارت 
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ديگر مالکين نمی توانند مالکيت خود بر اين گونه اراضی را حفظ و برای خود نگه دارند. چنان چه به 
اسناد انتقال مرحله سوم اصالحات ارضی دقت گردد »فروشنده« مالک زمين با قائم مقامی وزارت 

اصالحات ارضی و تعاونی روستايی می باشد.
۳ـ  ۵ـ  با دقت در محتويات پرونده اصالحات ارضی و اسناد تنظيمی به نام زارعين در خصوص 
پالک ثبتی ۴70 مشخص می گردد كه اوالً اسناد تنظيمی )نسق های زارعانه( بعد از تنظيم صورت 
مجلس تفکيکی شماره 766۳ مورخه ۵2/۴/10 تنظيم گرديده است. ثانياً زارعين مذكور در پالک 
۴70 تصرف داشته و به امر زراعت مشغول بودند و به عنوان زارع شناخته می شدند كه بعد از تنظيم 
ثالثًا  باقی مانده اختصاص داده شد.  به آن قسمت پالک ۴70  صورت مجلس تفکيکی فوق الذكر 
مشخص می گردد كه مالکين با زارعين مشمول و مشغول به زارعت در پالک ۴70 باقی مانده در 
مهلت مقرر قانونی نتوانستند علی رغم انتخاب شق تقسيم، صورت جلسات مربوطه را تنظيم و امضاء 
نموده و تسليم اداره اصالحات ارضی نمايند. رابعاً علی رغم انتخاب شق تقسيم و علی رغم عدم 
توافق با زارعين در مهلت مقرر، ظرف 1۵ روز مراتب عدم توافق و داليل آن را به اداره اصالحات 
ارضی به صورت مکتوب اطالع نداده اند. خامساً پالک ۴70 باقی مانده با توجه به عدم انجام تکاليف 
قانونی از سوی مالکين مشمول قسمت اخير تبصره يک ماده 11 )الزام قانون گذار به انتقال ملک به 
زارعين توسط ادارات اصالحات ارضی به قائم مقامی از مالک مستنکف( گرديده است. سادساً اداره 
اصالحات ارضی )امور اراضی فعلی( به قائم مقامی از مالکين مستنکف )آقای ................ نسبت به ۳ 
دانگ و خانم ها ....................... نسبت به ۳ دانگ ديگر( بعد از انقضای مهلت مقرر در قانون تقسيم و 
فروش و حتی بعد از مهلت مقرر در قانون مواد الحاقی به قانون تقسيم و فروش امالک مورد اجاره 

به زارعين مستأجر )تا 1۳۵0/6/۳1( مبادرت به انتقال ملک به زارعين نموده اند )سال 1۳66(. 
بنا به مراتب با توجه به اين كه پالک ۴70 و سپس ۴70 باقی مانده مشمول مقررات اصالحات 
ارضی مرحله سوم گرديده است و در مهلت های مقرر در قانون مذكور، بجز يک مورد مالکين موفق 
به اجرای شق تقسيم نگرديدند ديگر حقی در پالک مذكور نداشته و اداره اصالحات ارضی مکلف 
به انتقال اراضی پالک ثبتی ۴70 باقی مانده به زارعين بود و اين معنا از ماده يک »قانون مواد الحاقی 
به قانون تقسيم و فروش امالک مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب 1۳۴۹/12/10« به روشنی 
برمی  آيد. آنجايی كه به صراحت اعالم گرديده است »... ملک آنان از تاريخ اول مهر ماه سال 1۳۵0 

... قانوناً به زارعين مربوط منتقل شده تلقی می شود ... .« )ايجاد مالکيت به حکم قانون(.
۳ ـ 6 ـ با توجه به محتويات پرونده اصالحات ارضی پالک ۴70 و ۴70 باقی مانده مشخص 
می گردد كه پالک مذكور مشتمل بر اراضی شالی زاری، صيفی كاری، ديم، عرصه خانه و محوطه 
نام زارعين صاحب نسق  به  تنظيمی  اسناد  به محتويات  با توجه  باير می باشد.  اراضی  دهقانی و 
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مشخص می گردد كه بخشی از اراضی باير پالک ثبتی ۴70 باقی مانده نيز به زارعين منتقل گرديده 
است. با دقت در قوانين و مقررات اصالحات ارضی از جمله ماده 6 »قانون اصالحی قانون اصالحات 
ارضی مصوب 1۳۴0/10/1۹« مشخص می گردد كه در مرحله اول اصالحات ارضی از جمله اراضی 
كه از مالکين سلب مالکيت صورت گرفته »اراضی باير« می باشد )بند »پ« ماده 6( و اين موضوع از 
مستثنيات ذكر شده در ماده ۳ و هم چنين حداكثر مالکيت هر شخص موضوع ماده 2 قانون مذكور 
نيز برمی آيد )يک ده ششدانگی و يا ششدانگ از دهات مختلف( اما قانون گذار برای كمک به مالکين 
اراضی باير در ماده ۴0 »آئين نامه اصالحات ارضی مصوب 1۳۴۳/۵/1۳« به مالکين اين گونه اراضی 
به مدت ۵ سال مهلت اعطاء نمود تا شخصاً و يا به هر نحو ديگر نسبت به »آبادانی« آن اقدام نمايند 
و در صورتی كه در مهلت مذكور به تعهدات خود عمل نکنند ملک از يد آنها خارج و بالعوض 
در اختيار دولت قرار گرفته و مشمول مقررات عمران اراضی باير خواهد شد. هم چنين در صورتی 
كه اراضی »باير« مشمول مقررات اصالحات ارضی نگرديده باشد به موجب ماده ۳ »قانون راجع به 
الحاق ۸ ماده به آئين نامه اصالحات ارضی مصوب 1۳۴6/۳/2۵« كه اشعار می دارد: »مالکين اراضی 
تاريخ  از  پنج سال  نمی باشند موظفند حداكثر ظرف  ارضی  قوانين اصالحات  بايری كه مشمول 
تصويب اين قانون برای آبادانی و عمران آن اراضی شخصاً يا به هر نحوه كه مقتضی بدانند اقدام 
نمايند. پس از انقضای مدت، آن قسمت از اراضی كه باير مانده است بالعوض به ملکيت دولت 
درمی آيد تا جهت انجام طرح های عمرانی مورد استفاده قرار گيرد. مهلت اعطايی در قوانين مذكور به 
موجب »قانون تمديد مهلت های مقرر در ماده ۴0 آئين نامه اصالحات ارضی و ماده سوم قانون راجع 
به الحاق هشت ماده به آئين نامه اصالحات ارضی مصوب 1۳۴۹« تا پايان شهريور ماه سال 1۳۵۴ 
تمديد گرديد و در صورتی كه ملک باير توسط مالکين احياء و عمران می گرديد، می بايست از اداره 
اصالحات ارضی »گواهی عمران« اخذ می نمودند. ماحصل بحث اين كه چنان چه مالکين اراضی باير 
تا پايان شهريور ماه سال 1۳۵۴ نسبت به آبادانی اين گونه اراضی اقدام می نمودند ملک از شمول 
مقررات ناظر بر »اراضی باير« خارج گرديده و در صورتی كه اقدامی برای آبادانی و عمران انجام 
نمی گرفت و چنان چه از اول مهر ماه 1۳۵۴ ملک به صورت باير بود به حکم قانون به ملکيت دولت 
درآمده و از مالک سلب مالکيت گرديده است هر چند كه اسناد انتقال به نام دولت تنظيم نگرديده و 
هم چنان به نام مالک باشد. مضافاً اين كه به موجب ماده ۴1 آئين نامه اصالحات ارضی مصوب 1۳۴۳ 
به وزارت كشاورزی اختيار داده شده بود كه اين گونه اراضی را برای ايجاد تأسيسات عمومی و ... به 

وزارتخانه ها و مؤسسات عمومی و شهرداری ها مجاناً واگذار نمايد.
۳ـ  7ـ  در خصوص اين ادعا كه با تنظيم صورت مجلس تفکيکی شماره 766۳ مورخه ۵2/۴/10 
پالک ۴70 باقی مانده در مقسومه مالکين قرار گرفته است نيز بايد گفت: اوالً اين مطلب از مفاد 
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صورت مجلس تفکيکی مذكور برنمی آيد و صورت مجلس تفکيکی مذكور فقط و فقط ناظر به 
اجرای شق تقسيم بين مالکين و احد از زارعين می باشد. ثانياً ملکی كه مشمول مقررات اصالحات 
ارضی گرديده است مالکيت مالک در صورتی مستقر است كه يا در نتيجه شق تقسيم به جود آمده 
باشد و يا اين كه دارای مستثنيات قانونی در آن بوده و گواهی مستثنيات اخذ نموده باشد و يا در 
خصوص اراضی باير گواهی عمران از اداره اصالحات ارضی تحصيل نموده باشد. ثالثاً با توجه به 
اين كه در پالک ثبتی مذكور غير از احد از زارعين ـ كه با مالکين شق تقسيم را انتخاب و منجر به 
تنظيم اسناد مربوطه گرديد. ـ زارعين ديگری نيز وجود داشته و اداره اصالحات ارضی مبادرت به 
صدور سند مالکيت و نسق زارعانه به نام آنها نموده است. اثبات می نمايد كه پالک ۴70 باقی مانده 
در مقسومه مالکين قرار نگرفته است و فقط مقررات ثبتی نسبت به آن اجرا گرديده و تحت عنوان 
باقی مانده صورتجلسه گرديده است و مقسومه ساير زارعين در اين قسمت مستتر می باشد. رابعاً با 
توجه به اجرای مقررات اصالحات ارضی در پالک ۴70 باقی مانده از سوی اداره اصالحات ارضی 
چنان چه بپذيريم كه پالک ۴70 باقی مانده در راستای اجرای شق تقسيم در مقسومه مالکين قرار گرفته 
باشد ابتدا می بايست مالکين نسبت به ابطال اقدامات اداره اصالحات ارضی در ديوان عدالت اداری 

اقدام و با تثبيت مالکيت خود مبادرت به مطالبه خسارت نمايند. 
مورخه  نامه شماره 107/۹۵/1۳۸۹0  در  امالک شهرستان رشت  و  اسناد  ثبت  اداره  ـ  ـ ۸   ۳
۹۵/۵/27 خطاب به مديريت محترم جهاد كشاورزی رشت اعالم نموده است كه مساحت پالک 
۴70 باقی مانده حدود 1۴2/۹00 مترمربع می باشد )يعنی بالغ بر 1۴ هکتار(. با دقت در محتويات 
پرونده اصالحات ارضی از جمله فرم اسامی زارعين و اسناد انتقال تنظيمی مشخص می گردد كه 
مقدار ۸1000 مترمربع )بالغ بر ۸ هکتار( اراضی »شالی زاری« به زارعين منتقل گرديده است. هم چنين 
مقدار 7000 مترمربع نيز از اراضی »ديم« نيز به زارعين منتقل گرديده است و هم چنين مقدار ۳000 
مترمربع نيز »عرصه محوطه و خانه« به زارعين منتقل گرديده است كه مجموع آن به ميزان ۹1/000 
مترمربع )بالغ بر ۹ هکتار( می باشد و مابه التفاوت باقی مانده آن ۵1۹00 مترمربع می باشد. با دقت در 
برگ خالصه معامالت غير منقول مخصوص اصالحات ارضی تنظيمی از سوی دفتر اسناد رسمی 
شماره ۴2 رشت مشخص می گردد كه به هر يک از زارعين پالک مذكور بخشی از اراضی باير منتقل 
گرديده است كه بدين ترتيب محرز می گردد در پالک مذكور اراضی باير وجود داشته و با توجه به 
اين كه مالک در مهلت مقرر قانونی موفق به عمران و آبادانی آن نگرديده و گواهی عمران دريافت 
نداشته ملک متعلق به دولت بوده و بخشی از آن به زارعين واگذار گرديده است كه اين اراضی باير 

بخشی از باقی مانده مساحت )۵1۹00 مترمربع( پالک ثبتی ۴70 باقی مانده می باشد.
۳ ـ ۹ ـ در ماده 6 آئين  نامه اجرايی قانون تقسيم و فروش امالک مورد اجاره به زارعين مستأجر 



سال هشتم. شماره پانزدهم و شانزدهم. بهار و تابستان - پاييز و زمستان  1395  راه وکالتدو فصلنامه کانون وکالی دادگستری گیالن

138

مصوب 1۳۴7 مقرر گرديده است: »... بقيه اراضی غير شالی زار هم اعم از اين كه به زارعين اجاره داده 
شده يا نشده باشد، مشمول مقررات قانون خواهد بود ... .« استدالل دادگاه محترم مبنی بر محاسبه 
مساحت اراضی شاليزاری مندرج در اسناد نسقی زارعين و قرار دادن اضافه مساحت پالک ثبتی ۴70 

باقی مانده در مقسومه مالک، برخالف صراحت مقرره قانونی اخيرالذكر است. 
نتيجه اين كه با توجه به گستردگی قوانين و مقررات اصالحات ارضی و نيز پيچيدگی اين قوانين، 
مبذول  بسياری  مذكور دقت  قوانين  اجرای  در  افراد ذی مدخل  كه محاكم، وكال،  است  ضروری 
دارند. وقتی ملکی مشمول مقررات اصالحات ارضی می گردد اصل بر اين است كه مالک خارج از 
چارچوب مقرر در قانون نمی تواند عمل نمايد و اختيار و مالکيت وی محدود و يا سلب می گردد 
و در صورتی كه مطابق قانون مذكور حقی به مالک تعلق بگيرد اين حق بايد از طريق اداره مأمور 
به اجرای قانون مطابق شرايط و چارچوب اعالمی قانون گذار به رسميت شناخته شود در غير اين 
صورت مالک هيچگونه حقی در ملک مذكور نداشته و استناد و اتکاء به اسناد و مدارک مالکيت چه 
رسمی و چه عادی از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد مگر اين كه تمام و يا بخشی از آن با انجام 

تشريفات قانونی دارای اعتبار گرديده باشد.



نقد يک رأی

نقد يک رأی در باب اختالس

دانشجوی دكترای حقوق جزا و وكيل پايه يک دادگستري )كانون آذربايجان شرقی(ليال نعمتی 

مقدمه
آرای دادگـاه هـا بـه عـنوان 
قضـايی،  تصميمات  ماحصـل 
تجّلی اجرای عدالت و نمود بارز 
رويه قضايی محسوب می گردد. 
اين آرا عالوه بر ابعاد ساختاری و 
شکلی می تواند به عنوان جريانی 
پويا در شکل دهی نظام حقوقی 
اثرگذار باشد. در اين بين نقد و 
تطبيق  و  دادگاه ها  آرای  بررسی 
آن با آموزه های حقوقی و موازين 

علمی، جهت پويايی نظام حقوقی 
ناپذير  اجتناب  اقدامی  كشور، 
است. لذا اين نگاشته مترصد آن 
گشته است كه به نقد و بررسی 
دادگاه های  آرای  از  فقره  يک 
مرحله  در  تهران  استان  كيفری 
اختالس  موضوع  با  تجديدنظر 
مبادرت ورزد. در اين مقاله تالش 
گشته است، ضمن اجتناب از هر 
گونه سوگيری و پيش داوری كه 
آفت يک كار تحقيقی و علمی 

است، صرفاً به نقد و تحليل رأی 
مزبور پرداخته شود. لذا در ابتدا 
به طور اجمالی به مفهوم شناسی 
و تعريف واژه نقد پرداخته و در 
ادامه به اهميّت و ضرورت نقد 
آرا و انواع نقد اشاره می گردد. در 
بخش پايانی نيز ضمن ارائه ی متن 
رأی مورد نظر، به نقد و تحليل آن 

مبادرت می شود.

هدف در نقد
هدف در نقد، تخريب نيست و غايت آن لزوماً بسط آراء و يا پندو اندرز و اصالح و يا پرداختن 
به محاسن صرف برای كسب امتياز نمی باشد، بلکه جداكردن سره از ناسره و خوبی از بدی است. 
)منصورنژاد: 1۳۸۴: 1۸( لذا نقد يعنی ارزيابی، شناساندن، بررسی كردن، عيب ها را نماياندن، زيرو رو 
كردن است. برخی معتقدند در مفهوم نقد طلب و بی طرفی، بررسی، به دست گرفتن، از هم جدا 
كردن، پنهان ها را بيرون كشيدن، نهفته است. نقد به معنی رّد و مخالفت نيست، بلکه نقد يعنی ارزيابی 
و وارسی انديشه است. پس مالحظه می شود كه نقد از انتقاد جدا است. انتقاد فقط نکات منفی و 
كاستی  های رأی مورد بررسی قرار می گيرد، ولی در نقد نقاط قوت و مثبت رأی نيز در نظر گرفته 
می شود. نقد نکات منفی و مثبت توأمان را دربر دارد. هم چنين نقد برخالف انتقاد مستدل و مستند 
است. نقد به منظور انتخاب بهترين، صورت می گردد و هدف آن زمينه را فراهم نمودن است، ولی 
انتقاد به منظور نفی نظر مورد نقد است. در نقد معيار و مالک ثابتی وجود دارد. ولی در انتقاد مالک 
و معيار مشخصی وجود ندارد. معموالً زمانی انتقاد از موضوعی مطرح می گردد، احـساس شود كـه
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موضوع مورد انتقاد ناكافی ناقص و مردود است و انتقاد از ديگری نوعی كم لطفی يا خودمحوری 
معنی می دهد. نقد زمانی خردمندانه تلّقی می شود كه تمام جنبه های موضوع مورد تحليل را با دقت 
بيازمايد و در فرايند نقد، محاسن ومعايب و اهميّت آن مورد موشکافی و قضاوت قرار گيرد. )اعظمی 

چهاربرج، 1۳۹1: ۳و۴( 

ضرورت و اهمیت نقد رأی
 اگر كّل جريان دادرسی را به سه بخش عمده تقسيم كنيم، يعنی تمامی ماجرای قضاوت را بر 
اركان دارسی، رأی و اجرا استوار گردانيم، انشای رأی بخش ميانی و اصلی و عمده كار به حساب 
می آيد )خسروی، 1۳7۸: 1(. رأی يعنی قالب گيری قضايا با قانون )همان: ۵( تصميمات نهايی مراجع 
قضايی و نتيجه تالش دادرسان غالباً در قالب رأی متجّلی می شود. هر رأيی عالوه بر غرض و هدف 
اصلی آن كه فصل خصومت، احقاق حق و اجرای عدالت است، آثار فرعی نيز دارد كه از آن جمله 
می توان به تأثير آن بر شيوه تفکر قضايی و تفسير ساير قضات و حقوق دانان در موضوعات يا احکام 
مشابه اشاره كرد. بنابراين تحليل علمی آرا عالوه بر تبيين نقاط قّوت و ضعف رأی می تواند باعث 
توّجه بيشتر دست اندركاران حقوقی و تصميم سازان دستگاه قضايی گردد كه اين امر نيز به نوبه خود 

موجب غنای علمی آرا خواهد شد )اعظمی چهار برج، 1۳۹1: 1(. 
انواع نقد: روش های نقد رأی در يک تقسيم بندی كّلی به سه دسته تقسيم  روش شناسی و 

می شوند:
الف- نقد محتوایی: زمانی يک رأی از جهت محتوايی مورد نقد قرار می گيرد كه ناقد بخواهد 
رعايت يا عدم رعايت مقّررات و قواعد شکلی و ماهوی را در رأی مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. 
اين نقد می تواند همسو و مؤيد باشد يا تحليل انتقادی از موضوع صورت گيرد )اعظمی چهاربرج، 

.)6 :1۳۹1
ب- نقد ساختاری: نقد ساختاری يکی ديگر از روش های نقد رأی است. در اين شيوه رأی از 
جهت شيوه استدالل، چگونگی قرار گرفتن قسمت های مختلف آن در كنار هم يا كامل بودن يا نبودن 

اجزای آن مورد نقد قرار می گردد )همان: ۸(. 
ج- نقد نگارشی: در نگارش و انشای رأی می بايست قواعد ادبی و نگارشی خاّصی رعايت شود. 
هرچند رعايت يا عدم رعايت اين قواعد ارتباط چندانی به سواد حقوقی و قضايی صادركننده رأی 
ندارد، ولی به طور مرسوم يکی از روش های نقد رأی، نقد نگارشی آن است كه اين نوع از نقدها در 
دو قسمت نقد رأی از حيث رعايت قواعد نگارشی و نقد استعمال كلمات يا عبارات غيرحقوقی يا 

اصطالحات غيرمتعارف و غلط قابل بررسی است )همان: 10و11(.
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متن دادنامه تجدیدنظر1
»تجديد نظرخواهی آقای......... به وكالت از.............كارمند وقت بانک نسبت به دادنامه ............
كه طی آن متّهم تجديدنظرخواه به اتهام اختالس به مبلغ 20/112/000 ريال به تحمل دو سال حبس 
تعزيری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 20/112/000 ريال در حق دولت و انفصال موقت از خدمات 
دولتی به مدت يک سال محکوم گرديده، وارد به نظر نمی رسد. چه آن كه متّهم تجديدنظرخواه از زمره 
كاركنان و مستخدمين موضوع ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداری 
مصوب 1۳67 بوده كه اموال و وجوه بانک به طور مستقيم و غير مستقيم بنابر مقتضای وظيفه اداريش 
به او سپرده شده كه وظيفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به رغم منع 
و حذر قانون با سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلی و آن هم به سبق تصميم و برنامه ای از پيش 
طراحی شده با توسل به يک سری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغاير با قوانين و مقررات 
مبلغ 20/112/000 ريال از وجوه حاصله از باز پرداخت اقساط تسهيالت و مبالغ موجود در صندوق 
بانک را به نفع خود برداشت و تصاحب نموده است. اضافه بر اين كه در اين بين در اختيار شخص 
اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختالس كه از جمله شرايط تحّقق اين جرم است، به نظر می رسد در 
پرونده امر تحّقق يافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حواله جات يا 
سهام و يا ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعّلق به هر يک از سازمان ها و مؤسسات مندرج 
در ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداری مصوب 1۳67 به ذهن 
متبادر می گردد، همان فهم عرفی است و سپرده شدن نيز از اعم از سپردن مستقيم و يا غيرمستقيم 
می باشد. به عبارت ديگر چگونگی سپردن وجه يا مال اعم از اين كه به وسيله مقامات و يا افراد به 
مؤسسات و دستگاه های مورد نظر تحويل و بعد از طی مراحل اداری در اختيار كارمند قرار گرفته 
و اين كه توسط مقامات و يا افراد مستقيماً به كارمندان مدنظر واگذار شده باشد، مالک تحّقق سپرده 
شدن نبوده و فقط تحويل وجوه يا اموال به كارمندان آن هم حسب وظيفه مورد توّجه می باشد كه چه 
به صورت واقعی و يا حکمی تحّقق يابد و در باب بزه اختالس تسليم مال يا وجه ناشی از يک رابطه 
و قرارداد حقوقی ايجاد شده در چهارچوب مقررات حقوقی اداری است. عالوه بر اين كه برداشت 
وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می آيد. يعنی در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم 
به صورت تام واقع می شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل تعقيب جزائی خواهد بود. ولی در مورد 
ساير اموال بايستی رفتار مرتکب به صورت تصاحب بروز و ظهور پيدا كند تا جرم به شکل تام واقع 
شود. از طرفی در جرم اختالس، بين محروم نمودن موقت يا دائم دستگاه های مذكور در ماده ۵ 

1 . مجموعه آرای قضايی دادگاه های تجديدنظر استان تهران )كيفری(، تهران: پژوهشگاه قوه قضائيه، اداره انتشار رويه قضائيه كشور، 
دی 1۳۹1، ص 12-10.
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قانون اخيرالذكر از اموال متعّلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اين كه انديشه مرتکب بر محروميت 
دستگاه های موصوف از آن اموال تعّلق گرفت، در آن صورت، موقت يا دائم بودن قصد محروميت، 
تأثيری در تحّقق جرم نداشته و اين امر صرفاً در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. 
به عالوه استفاده يا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه يا مال موضوع اختالس تفاوتی در 
ماهيت جرم ايجاد نمی كند. در اين جرم مقنن خروج وجه يا مال از مالکيت دولت و ساير دستگاه ها 
را مالزم با نفع خود يا شخص ديگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه يا مال بهره مند شده 
يا نشده باشد، افزون بر اين بر خالف آنچه وكيل متّهم تجديدنظرخواه ادعا نموده، تحقيقات معموله 
و مستندات ابرازی حکايت از اين امر داشته است كه متّهم تجديدنظرخواه پيش از واگذاری سهام 
بانک در بورس اوراق بهادار كه اولين بار در تاريخ 1۳۸7/11/۳0 به بخش خصوصی واگذار گرديده 
مبلغ 20/112/000 ريال از وجوه متعّلق به بانک را برداشت و تصاحب نموده است و اساساً در 
زمان وقوع جرم بانک از جمله بانک های دولتی بوده كه تحت شمول ماده ۵ قانون تشديد مجازات 
مرتکبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداری مصوب 1۳67 قرار داشته است و توّجهاً به اين كه در وصف 
صدق مدعای وكيل متّهم تجديدنظرخواه ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختالس و 
كالهبرداری مصوب 1۳67 كه ركن قانونی بزه تحصيل مال از طريق نامشروع تشکيل می دهد، ناظر 
به مواردی است كه شخص يا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدوده خريد و فروش يا سوء استفاده 
از مجوز صادرات و واردات و آنچه كه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود و هم چنين تقلب در توزيع 
كاالهای دارای ضوابط مشخص گردند كه به تحصيل مال از طريق نامشروع بيانجامد و اساساً هر 
نحو دارا شدن غيرعادالنه و نامشروع مادامی كه اركان و شرايط مقرر در ماده 2 قانون مرقوم جمع و 
فراهم نباشد، نمی تواند متصف به اين وصف مجرمانه گردد، به بيان ديگر ميان دو مفهوم كلی يعنی 
بزه تحصيل مال از طريق نامشروع و تحصيل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارايی ها از ميان 
نسبت اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار بوده يعنی هر تحصيل مال نامشروعی كه مشمول 
ماده 2 قانون مرقوم باشد، بی گمان مصداق دارا شدن غيرعادالنه نيز خواهد بود، ولی عکس اين قضيه 
همواره صادق نخواهد بود و عنايتاً به اين كه همان گونه كه اشارت گرديد تا زمانی كه اركان و شرايط 
مقرر در ماده 2 قانون فوق االشعار جمع نباشد، مجرمانه قلمداد كردن عمل و تعيين كيفر برای مرتکب 
آن بر خالف منظور قانون گذار بوده است. و نظر به اين كه به داللت تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشديد 
مجازات ارتشاء، اختالس و كالهبرداری مصوب 1۳67 استرداد تمام وجه مورد اختالس آن هم قبل 
از صدور كيفرخواست موجب تعليق اجرای مجازات حبس و معافيت از تمام يا قسمتی از جزای 
نقدی می گردد و اساساً عدم حضور متّهم تجديدنظرخواه در مراحل تحقيقات مقدماتی و دادرسی با 
وصف عدم دسترسی به وی و احضار وی از طريق انتشار آگهی در روزنامه كثيراالنتشار و متعاقب آن 
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پرداخت وجه مورد اختالس قبل از رسيدگی به واخواهی به معنای استرداد تمام وجه مورد اختالس 
قبل از صدور كيفرخواست نيست. علی هذا بنا به مراتب از آنجا كه وكيل متّهم تجديدنظرخواه ايراد 
و اعتراض موجه و مؤثری كه اساس و اركان دادنامه معترٌض  عنه را متزلزل نموده و ماالً موجبات 
نقض و گسيختن آن را فراهم نمايد، به عمل نياورده است و برمبانی استدالل و استنباط دادگاه 
نخستين خدشه و خللی مترتب نيست و از طرفی از حيث داليل احراز بزه و انتساب آن به متّهم 
تجديدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعايت اصول و قواعد دادرسی نيز اشکال اساسی كه مؤثر 
در حکم بوده، مالحظه نمی گردد. النهايه نظر به اين كه به موجب ۵ قانون تشديد مجازات مرتکبين 
ارتشاء، اختالس و كالهبرداری مصّوب 1۳67 در صورتی كه ميزان اختالس بيش از مبلغ پنجاه هزار 
ريال باشد مرتکب به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود و توّجهاً به اين كه دادگاه بدوی 
در مانحن فيه با اعمال كيفيات مخففه قضايی، مجازات متّهم تجديدنظرخواه را برخالف تبصره 6 ماده 
۵ قانون مرقوم از انفصال دائم از خدمات دولتی به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت يک سال 
تنزل داده است، بر اين مبنا رأی تجديدنظر خواسته واجد ايراد و اشکال است. اما چون صرفاً متّهم 
درخواست تجديدنظر نموده و شاكی خصوصی يا دادستان درخواست تجديدنظر نکرده اند. دادگاه 
عنايتاً به قاعده منع اصالح به ضرر تجديدنظرخواه در اين باب به تذكر دادگاه بدوی بسنده می كند. 
لهذا دادگاه ضمن رد تجديدنظرخواهی توّجهاً به بند »الف« ماده 2۵7 قانون آيين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور كيفری مصوب 1۳7۸ نتيجتاً دادنامه تجديدنظر خواسته را تأييد و استوار 

می نمايد، رأی دادگاه قطعی است.«

نقد دادنامه تجدیدنظر
نقد ساختاری

دادنامه تجديدنظر به دليل آن كه در سال 1۳۹1 صادر گرديده، تحت قلمرو اجرايی قانون آيين 
دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصّوب 1۳7۸ می باشد. از نقاط قّوت دادنامه 

مزبور اشاره به مشّخصات كامل مرتکب از قبيل سن، شغل، نام وكيل وغيره است. 
»اگر بپذيريم كه رأی دادگاه به اصطالح ويترين تمام نمای كل محتوای پرونده است، بايد چنان 
نگارش يابد كه اگر تمام اوراق پرونده به داليلی از بين برود، دادنامه ما را از مراجعه به اصل پرونده 
بی نياز سازد )خسروی، 1۳۸۵: 22(. ولی دادنامه مزبور به دليل فقدان گردش كار بيانگر تمامی ابعاد 
پرونده نيست. ماده ۳7۸ قانون آيين دادرسی جديد اشعار می دارد: »رأی دادگاه بايد حداكثر ظرف 
سه روز از تاريخ انشاء، پاكنويس يا تايپ شود. اين رأی كه دادنامه خوانده می شود با نام خداوند 
متعال شروع و موارد زير در آن درج می شود و به امضای  دادرس يا دادرسان می رسد و به مهر شعبه 
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ممهور می شود: الف- شماره پرونده، شماره و تاريخ دادنامه و تاريخ صدور رأی ب- مشخصات 
دادگاه و قاضی يا قضات صادركننده رأی و سمت ايشان پ- مشخصات طرفين دعوی و وكالی آنان 
ت– گردش كار و متن كامل رأی.« هرچند در ماده 21۳ قانون آيين دادرسی كيفری 1۳7۸ اشاره ای به 
گردش كار نشده، ولی در رويه قضايی ذكر گردش كار در صدر دادنامه رايج است، لذا نبود آن از نظر 

ساختاری دارای اشکال است.
دادنامه تجديدنظر بدون مقدمه وارد استدالل و انشای رأی شده و اشار ه ای به مدافعات طرفين 
نکرده است و در همان سطور آغازين با اين عبارت كه »تجديد نظرخواهی آقای...... كه به اتهام 
اختالس محکوم گرديده، وارد به نظر نمی رسد«، وارد انشای رأی گشته كه چندان زيبنده نمی باشد. 
حال آن كه بهتر بود در دادنامه به ذكر مختصری از دادنامه بدوی و محتويات پرونده و به ويژه دفاعيات 

وكيل مدافع اشاره می شد و در پايان ضمن استدالل به نقض حکم مبادرت می گشت. 
اشاره به قطعی بودن رأی از نظر رعايت آيين دارسی كيفری در پايان دادنامه صحيح است. طبق 
ماده 260 »در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر بر محکوميت متّهم باشد و يا متّهم يا وكيل او در 
هيچ يک از مراحل دادرسي حاضر نبوده و اليحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند، رأي دادگاه 
تجديدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ واقعي به متّهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در 

همان دادگاه تجديدنظر مي باشد، رأي صادره قطعي است.«
دادنامه از جهت رعايت مستدل و مستند بودن و رعايت اصول قانون آيين دادرسی كيفری دارای 
نقاط مثبت است. ماده 21۴ قانون آيين دادرسی كيفری اذعان می دارد: »رأي دادگاه بايد مستدل و 
موّجه بوده و مستندبه مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است.« طبق ماده ۹ قانون 
اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب 1۳۸1، قرارها و احکام دادگاه ها بايد مستدل و 
مستند به قانون باشد كه بر مبنای آن حکم صادر گرديده است و تخّلف از اين امر و انشای رأی بدون 

استناد موجب محکوميت انتظامی خواهد بود.«
در دادنامه مذكور به جهات تجديدنظر، تاريخ و محل وقوع بزه ادعايي )اختالس كه متّهم از 
كارمندان بانک است( و چگونگي ارتکاب آن اشاره اي نشده كه از اين لحاظ بر رأي صادر شده ايراد 
اساسي وارد است؛ به ويژه آن كه از لحاظ زمان خصوصی شدن بانک و زمان وقوع جرم، چالش هايی 
در دادنامه ذكر شده است كه در نقد محتوايی به اين مسئله اشاره خواهد شد، ولی برای يک رأی 

مستدل و مستند ذكر تاريخ وقوع بزه الزامی است.

نقد نگارشی 
دادنامه مطروحه از لحاظ رعايت اصول نگارشی و قواعد دستور زبان فارسی، مثبت ارزيابی 
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می شود. ولی استفاده از عبارات عربی از قبيل »علی هذا، فوق االشعار و النهايه« هرچند در ادبيات 
حقوقی رايج است، ولی می توان به جای آن از كلمه های فارسی جايگزين مثل »بنابراين، ذكرشده و 
در نهايت« استفاده كرد كه متن دادنامه برای متّهم نيز خواناتر و مأنوس تر باشد و نيز از لحاظ دستور 
زبان مناسب است به جای كلمه های »توّجهاً، عرفاً، اشارت گرديد، عنايتاً« از كلمه های »با توّجه، طبق 

عرف، اشاره شد، با عنايت« استفاده نمود.

نقد محتوایی 
از آنجايی كه دادنامه فوق در ارتباط با بزه اختالس صادر گشته است؛ برای بررسی بيش تر دادنامه 

به اركان جرم اختالس اشاره می گردد:
الف( معنای لغوی اختالس: اختالس يک واژه عربی بر وزن افتعال می باشد و معانی مختلفی 

برای آن، در كتب لغت بيان گرديده كه به مهم ترين آن ها اشاره می گردد؛
اختالس كلمه ای عربی و به معنی ربودن و زود ربودن و سلب كردن می باشد.

در فرهنگ الروس به تعريف اختالس اين گونه می پردازد؛ اختالس مصدر عربی بوده، عبارت 
است از تصّرف در مالی كه از طرف كسی به شخصی سپرده شده، مانند تصّرف در مال شخصی 

خويش وغيره.
اختالس در لغت به معنای گرفتن چيزی در حال غفلت مالک همراه با نيرنگ يا گرفتن چيزی به 

صورت آشکار و فرار كردن. 
برخی اختالس را زود ربودن چيزی و دزيدن معنی كرده و اضافه كرده اند كه اختالس از نظر 
فقهی، مالی را از غير حرز مخفی ربودن، معنی می دهد. چنان كه مالحظه گرديد، بيشتر معانی لغوی 
كه اهل لغت برای واژه ی »اختالس« بيان كرده اند با تعريف اصطالحی اختالس در فقه و بعضاً با 

تعريف حقوقی اختالس مناسبت و سازگاری دارد )رمضانی، 1۳۸0: ۳1-۳۳(.
غير حرز  از  مال  اخذ  را  اختالس  معموالً  فقهی  كتب  در  فقهی جرم اختالس:  تعریف  ب( 
دانسته اند. همين طور عالمه حّلی در تبصره المتعّلمين، مختلس، مستلب و محتال را مستوجب تعزير 
دانسته و حاج شيخ ابوالحسن شعرانی در توضيح آن اذعان داشته است كه اگر كسی مالی را بربايد 
نه از حرز و جای امن بلکه به تردستی و پنهان يا به قهر و حيله و شهادت دروغ و خورانيدن بنگ 
و داروی بيهوشی و امثال آن گرچه دزدی نيست و حّد دزد نيايد زد، اّما حاكم می تواند او را ادب 
و تعزير كند، به اندازه ای كه ديگران عبرت گيرند و نکنند )ميرمحمدصادقی، 1۳7۹: 1۸1(. فاضل هندی 
در تعريف مختلس می گويد: »او كسی است كه مال را از غير حرز و با سرعت در زمانی كه صاحب 
مال در حال غفلت می باشد، بر می دارد.« صاحب رياض می نويسد: »و هوالذی يأخذ المال خفيه من 
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غير الحرز.« »مختلس كسی است كه مخفيانه مال را از غير حرز می گيرد«. شهيد ثانی در شرح لمعه 
می نويسد؛ »مختلس كسی است كه مال را به صورت پنهانی از غير حرز بر می دارد و مستلب كسی 
است كه مال را به صورت آشکار بر می دارد و فرار می كند«. »ابن ادريس« در كتاب سرائر تعريفی 
مخالف با تعريف سابق از اختالس ارائه می كند و می نويسد: »مختلس، كسی است كه چيزی را به 
صورت آشکار در راه ها و كوچه ها بدون سالح و زور، می گيرد«. »قاضی ابن بّراج«، »شيخ طوسی« 
و »ابن حمزه« نيز اختالس را همانند عبارت فوق، تعريف كرده اند. صاحب جواهر بعد از تعريف 
مستلب، معنای مختلس را به مستلب بر می گرداند و هر دو را به يک معنا تفسير می كند و تفاوتی را 

كه شهيد ثانی در كتاب مسالک بين اين دو آورده، رد می نمايد )رمضانی، 1۳۸0: ۳۳-۳۵(.
ج( تعریف حقوقی جرم اختالس: اختالس به نوع خاص از جرم خيانت در امانت مأمورين 
دولت اطالق می شود  كه مأموری كه بر حسب وظيفه قانونی مال دولت به او سپرده شده، آن را به 

طريق نامشروع تصاحب نمايد )وليدی، 1۳7۳: ۳12(. 
تصاحب همراه با سوء نيت اموال دولت يا اشخاص، توسط مستخدم دولت كه به حکم وظيفه در 

اختيار وی قرار داشته، به نفع خود يا ديگری )گلدوزيان، 1۳۸۵: ۴16(. 
خيانت مأمور دولت در اموالی كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده است. )شامبياتی، 1۳7۵: 1۳۳( 
اختالس عبارت است از اين كه مأمور رسمی يا غيررسمی دولت كه اموال يا حوالجات يا نقدينه 
اشخاص يا دولت را كه به اعتبار شغل و سمت به او سپرده شده است، به نفع خود يا ديگری تصاحب 

نمايد )دوست طلب، 1۳۸0: 1۳6(.
اختالس، گرفتن عمدی و تبديل كردن پول يا مال ديگران كه به طور قانونی در اختيار فرد قرار 
گرفته بوده، به مال شخصی، سوء استفاده از سمت يا امانت؛ وضعيت قانونی مزبور ممکن است ناشی 

از سمت رسمی، مقام عمومی، استخدام يا امانت باشد )آقايی، 1۳7۸: ۴۸1-۴۸2(.
د( عنصر قانونی جرم اختالس: عنصر قانونی جرم اختالس در قانون ايران مربوط به مواد ۵و6 

قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداری 1۳67/۹/1۵ است.  
هـ( عنصر ماّدی جرم اختالس: مرتکب بايد اموال مذكور را به نفع خود يا ديگری برداشت يا 
تصاحب نمايد، يعنی اين كه آن ها را از آن خود يا ديگری انگاشته و وارد در مايملک خود يا ديگری 
نمايد. بنابراين ِصرف استفاده غيرمجاز از اين اموال، بدون قصد تمّلک آنها به نفع خود يا ديگری، را 
نمی توان مشمول ماده ۵ دانست. در صورت اخير، يعنی استفاده غيرمجاز از وجوه يا اموال دولتی، 
مثاًل استفاده شخصی و غيرمجاز از اتومبيل های دولتی بدون قصد تمّلک آنها، مرتکب به موجب ماده 
۵۹۸ قانون تعزيرات مصّوب سال 1۳7۵ به دليل تصّرف غيرقانونی تحت تعقيب قرار خواهد گرفت 

)ميرمحمدصادقی، 1۳7۹: 1۸۳(.  
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و( عنصر معنوی جرم اختالس: اختالس از جرايم عمدی است و برای تحّقق عمد، الزم است كه 
تصاحب يا از بين بردن مال متعّلق به دولت يا اشخاص كه در يد امانی مرتکب بوده است، معلول سوء 
نيّت و قصد آگاهانه كارمند باشد و به عالوه بايد متضمن انتفاع شخص مختلس يا شخص ديگری 
هم باشد. به عبارت ديگر تحّقق عنصر معنوی جرم موكول به وجود عمد عام مرتکب در تصاحب 
مال و وجود سوء نيّت خاص در اضرار دولت يا افراد ديگر است )وليدی، 1۳7۳: ۳1۵(. يکی از شعب 
ديوان عالی كشور در يکی از آرای خود می نويسد: »تنها وجود كسر در وجوه ابواب جمعی كه ممکن 
است، اين كسر جهات ديگری غير از اختالس داشته باشد و هم چنين عجز جمع دار از اثبات دعوی 
فقدان، هيچ يکی مالزمه با اختالس ندارد؛ بلکه اصوالً دادگاه بايد اقدام متّهم را به اختالس احراز 
نمايد«. اداره حقوقی قوه قضائيه با تأكيد بر لزوم احراز سوء نيّت می نويسد: »مأمورين و مستخدمين 
دولت كه اموال، وجوه و يا ساير اشيای دولتی متعّلق به بيت المال كه به حسب وظيفه به ايشان سپرده 
شده است، هرگاه اموال مذكور را به نفع خود يا ديگری برداشت يا تصاحب نمايند، مشمول مقّررات 
تشديد مجازات ارتشاء و اختالس و كالهبرداری خواهند بود. در صورت عدم احراز سوء نيّت و 
وقوع جرم يا اتالف غيرعمدی با توّجه به مسؤوليت ناشی از امانت و مقّررات قانون مسؤوليت مدنی 

و ساير قوانين موضوعه با آنان رفتار خواهد شد« )کشاورز، 137۵: 1۵3(.
تحليل جزئيات دادنامه: جهت ايضاح زوايای دادنامه، جزئيات آن در ذيل مورد بررسی و كنکاش 

واقع می شود:
توّجه به عنصر قانونی بزه اختالس و سمت مرتكب: دادگاه تجديدنظر به عنوان نخستين استدالل 
در رّد تجديدنظرخواهی مرتکب بيان داشته است: »تجديدنظرخواهی وارد به نظر نمی رسد. چه آن كه 
متّهم تجديدنظر خواه از زمره كاركنان و مستخدمين موضوع ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتکبين 
ارتشاء، اختالس و كالهبرداری مصّوب 1۳67 بوده« استدالل دادگاه در تشخيص سمت مرتکب 
طبق ماده ۵ صحيح و دارای وجاهت است. چرا كه طبق قانون مزبور مرتکب جرم اختالس يکی از 
كارمندان دولت يا ساير نهادهای انقالب است و بايد فعل مجرمانه ی خود را به صورت برداشتن يا 
تصّرف ناروای مالکانه نسبت به اموال منقول دولتی يا متعّلق به اموال اشخاص حقيقی كه مناسبت 
وظيفه به او واگذار شده است، به مرحله ی اجرا بگذارد، لذا جرم اختالس به قيد انحصار از جانب 
كارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی قابل تحّقق خواهد بود و توّجه دادگاه به سمت مرتکب 
در تطبيق موضوع با قانون دارای وجاهت است. هم چنين اشاره به ماده ۵ قانون تشديد مجازات 
مرتکبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداری عالوه بر مستدل بودن دادنامه حاكی از توّجه دادگاه به عنصر 

قانونی بزه اختالس است كه اين مورد نيز از نقاط مثبت دادنامه تلّقی می شود.
تحليل اجزای عنصر ماّدی بزه اختالس در متن دادنامه: استدالل بعدی دادنامه در احراز بزهکاری 
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مرتکب با عبارت »اموال و وجوه بانک به طور مستقيم و غير مستقيم بنا بر مقتضای وظيفه اداريش به 
او سپرده شده« حاكی از توّجه دادگاه به اجزای عنصر ماّدی بزه اختالس است. بنابراين برای تحّقق 
جرم اختالس مال موضوع جرم بايد قباًل به مرتکب تسليم يا سپرده شده باشد و اين تسليم يا سپرده 

شدن نيز برحسب وظيفه باشد. اجزای سپرده شدن به صورت ديل قابل بررسی است:
الف- قرار دادن مال در تحت اختيار، تصّرف و يا يد ديگری: »تسليم مال اعم است از اين 
كه واقعی )ماّدی( باشد يا حکمی و اعتباری. تسليم واقعی مال آن است كه مال به صورت ماّدی از 
تسليم كننده به تحويل گيرنده انتقال پيدا كند، در صورتی كه در تسليم اعتباری بنا به مالحظات قانون 
خاص، مال تحت تصّرف و در اختيار مأمور يا مستخدم دولت قرار می گيرد. به طور مثال وقتی كليد 
انباری را تحويل انبارداری دهند، به منزله اين است كه كل اموال داخل انبار تحويل وی شده است«.
ب- قانونی بودن تسليم مال: تسليم مال بايد به صورت صحيح و در چارچوب قانون باشد، پس 
اگر مأموری خارج از ضوابط قانونی، ديگری را وادار به تسليم مال كند و صاحب مال در نتيجه اكراه 
و اجبار حاضر به تسليم مال شود و متعاقب آن مأمور ياد شده آن مال را تصاحب كند، عمل او تنها 

اخاذی خواهد بود نه اختالس )مانيان، 1۳۸2: ۹۹(.
ج- وظيفه و شغل مستودع در اخذ وديعه: يکی از مهم ترين شرايط تحّقق جرم اختالس اين 
است كه مال موضوع اختالس بر حسب وظيفه در اختيار كارمند قرار گرفته باشد؛ بدين معنا كه بين 
تسليم مال از يک طرف و شغل و وظيفه ای كه كارمند به آن اشتغال دارد، رابطه سببيت وجود داشته 
باشد. بنابراين اگر كارمندی اموال يا وجوه سپرده شده به كارمند ديگر ربوده و تصّرف نمايد، عمل او 
سرقت است نه اختالس. هم چنين اگر كارمندی كه اموال و وجوه بر حسب وظيفه به او سپرده شده 
آن را به همکار خود كه در اين خصوص وظيفه قانونی امانتداری ندارد؛ برای چند ساعت بسپارد و 
همکار وی اموال را تصاحب كند، عمل اين فرد خيانت در امانت خواهد بود نه اختالس. به همين 
لحاظ افرادی كه بدون دريافت حقوق و مزايا و بدون وجود رابطه استخدامی در سازمان يا شركت 
دولتی اشتغال داشته و مرتکب برداشت يا تصاحب اموال شوند، نيز به صرف اشتغال، مشمول جرم 
خيانت در امانت می باشند. در يکی از آرای قديمی ديوان عالی كشور در اين مورد چنين آمده است: 
»...اگر كسی به سمت تحصيل داری تعيين شود و قبل از تحويل گرفتن، تصّرفات غيرقانونی بکند، 

عمل او مشمول ماده 1۵2 نيست...« )رأی شماره ۴۹-1۳2۴/۴/2۵، شعبه 2 ديوان عالی كشور(
د- تعّلق مال به دولت يا يد امانی دولت نسبت به اموال وديعه: اموال مورد اختالس بايد متعّلق به 
دولت باشد يا از اموال اشخاص خصوصی كه نزد دولت می باشد. اداره حقوقی قوه قضائيه در نظريه 
شماره 7/6166 موّرخ 7۳/۹/1۵ اموال دولتی را اموالی دانسته كه از بودجه عمومی كل كشور تهيه 
شده و در اختيار قوای مقنّنه، قضاييه، شورای نگهبان، وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شركت های 

دولتی می باشد )گلدوزيان، 1۳۸۵: ۴2۵-۴26(.
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بررسی سپرده شدن اموال به كارمند در دادنامه: از منظر تحليل عنصر سپرده شدن اموال و وجوه 
بانک به كارمند، در دادنامه سپردن اعم ازمستقيم و غيرمستقيم به فرد امين يعنی كارمند ذكر شده است. 
در مورد اين كه آيا در بزه اختالس عنصر سپرده شدن اعم از سپرده شدن مستقيم يا غيرمستقيم است، 
نخستين اقدام رجوع به خود قانون است. زيرا بهترين نوع تفسير يک قانون، احراز نظر مقنّن است. 
در ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداری مصوب 1۳67 سپرده شدن 
اموال و وجوه به كارمند به صورت مطلق ذكر شده: »وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا سهام و اسناد 
و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعّلق به هر يک از سازمان ها و موسسات فوق الذكر و يا اشخاص 
را كه بر حسب وظيفه به آن ها سپرده شده است، به نفع خود يا ديگری برداشت و تصاحب نمايد، 
مختلس محسوب است«. لذا با توّجه به اطالق ماده، استدالل دادگاه در اين كه سپردن را اعم از مستقيم 

و غيرمستقيم دانسته، صحيح می باشد.
مفهوم واژه »برداشت« در دادنامه: در مورد »برداشت« شايد ابهامی پيش آيد كه آيا برداشت 
شامل برداشت دايم يا موقت است كه دادنامه ذكر كرده است: »در مورد وجوه به صرف برداشت، 
جرم به صورت تام واقع می شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل تعقيب جزايی خواهد بود. از طرفی 
در جرم اختالس، بين محروم نمودن موقت يا دائم دستگاه های مذكور در ماده ۵ قانون اخيرالذكر 
از اموال متعّلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اين كه انديشه مرتکب بر محروميت دستگاه های 
موصوف از آن اموال تعّلق گرفت، در آن صورت، موقت يا دائم بودن قصد محروميت، تأثيری در 
تحّقق جرم نداشته و اين امر صرفاً در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است.« در اين مورد 
نيز بهترين راهکار، احراز نظر مقنّن و رجوع به منطوق ماده است. در ماده ۵ قانون تشديد مجازات 
مرتکبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداری، با اين عبارت كه »به نفع خود يا ديگری برداشت و تصاحب 
نمايد، مختلس محسوب است«؛ برداشت و تصاحب به طور مطلق به كار رفته و به »برداشت دايم« 
مّقيد نکرده است. لذا با توّجه به اصاله االطالق كه يکی از اصول لفظی در علم اصول فقه است 
)محمدی، 1۳۹1، ۹2( می توان گفت برداشت شامل برداشت دايم و موقت است و استدالل دادگاه در 

اين زمينه موجه به نظر می رسد.
استدالل بعدی دادگاه در احراز بزهكاری مرتكب با اين عبارت عنوان گشته است: »متّهم 
تاريخ  در  بار  اولين  كه  بهادار  اوراق  بورس  در  بانک  سهام  واگذاری  از  پيش  تجديدنظرخواه 
1۳۸7/11/۳0 به بخش خصوصی واگذار گرديده، مبلغ 20/112/000 ريال از وجوه متعّلق به بانک را 
برداشت و تصاحب نموده است و اساساً در زمان وقوع جرم بانک از جمله بانک های دولتی بوده كه 
تحت شمول ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداری مصوب 1۳67 
قرار داشته است«. در تحليل اين استدالل ابتدا بايد گفت توّجه به سمت مرتکب جرم اختالس كه 
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وجه افتراق اين بزه با جرم خيانت در امانت است، از نکات مثبت دادنامه می باشد. اّما ايراد دادنامه 
عدم ذكر تاريخ وقوع جرم اختالس است كه با توّجه به استدالل دادگاه به نظر می رسد، تاريخ وقوع 
اختالس قبل از تاريخ خصوصی شدن بانک يعنی 1۳۸7/11/۳0 می باشد. هرچند اصل استدالل دادگاه 
موّجه و صحيح است، ولی اگر توضيح بيشتری در مورد تاريخ وقوع بزه و دفاعيات وكيل مدافع در 

دادنامه ارائه می گشت، دادنامه از شفافيت بيشتری برخوردار بود. 
چالش ديگری كه در دادنامه ذكر شده مربوط به ادعای تجديدنظرخواه مبنی بر اختالس نبودن 
فعل ارتکابی و بلکه تحّقق بزه تحصيل مال از طريق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشديد مجازات 
مرتکبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداری است. دادگاه در رّد اين ادعا به صورت مفصل استدالل 
نموده: »و توّجهاً به اين كه در وصف صدق مدعای وكيل متّهم تجديدنظرخواه ماده 2 قانون تشديد 
مجازات مرتکبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداری مصّوب 1۳67 كه ركن قانونی بزه تشکيل می دهد، 
ناظر به مواردی است كه شخص يا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدوده خريد و فروش يا سوء 
استفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه كه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود و هم چنين تقّلب 
در توزيع كاالهای دارای ضوابط مشخص گردند كه به تحصيل مال از طريق نامشروع بيانجامد و 
اساساً هر نحو دارا شدن غيرعادالنه و نامشروع مادامی كه اركان و شرايط مقّرر در ماده 2 قانون مرقوم 
جمع و فراهم نباشد، نمی تواند متصف به اين وصف مجرمانه گردد، به بيان ديگر ميان دو مفهوم كّلی 
يعنی بزه تحصيل مال از طريق نامشروع و تحصيل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارايی ها از ميان 
نسبت اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار بوده، يعنی هر تحصيل مال نامشروعی كه مشمول 
ماده 2 قانون مرقوم باشد، بی گمان مصداق دارا شدن غيرعادالنه نيز خواهد بود، ولی عکس اين قضيه 
همواره صادق نخواهد بود و عنايتاً به اين كه همان گونه كه اشارت گرديد تا زمانی كه اركان و شرايط 
مقرر در ماده 2 قانون فوق االشعار جمع نباشد، مجرمانه قلمداد كردن عمل و تعيين كيفر برای مرتکب 
آن بر خالف منظور قانون گذار بوده است«. توّجه به ماده 2 قانون مزبور می تواند بر درستی استدالل 
دادگاه صحه گذارد: »هر كس به نحوی از انحاء امتيازاتی را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن 
شرايط مخصوص تفويض می گردد، نظير جواز صادارات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته 
می شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع كاالهايی كه 
مقّرر بوده، طبق ضوابطی توزيع نمايد، مرتکب تقّلب شود و يا به طور كلی مالی يا وجهی تحصيل 
كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانونی بوده است، مجرم محسوب و عالوه بر رد اصل 
مال به مجازات سه ماه تا دوسال حبس و يا جريمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم 
خواهد شد«. به نظر می رسد با توّجه به اين كه مجازات بزه تحصيل مال از طريق نامشروع در مقايسه 
با مجازات جرم اختالس، از شدت كم تری برخوردار است و مجازات انفصال از خدمات دولتی را 



سال هشتم. شماره پانزدهم و شانزدهم. بهار و تابستان - پاييز و زمستان  1395  راه وکالتدو فصلنامه کانون وکالی دادگستری گیالن

151

نيز در پی ندارد، تجديدنظر مدعی گشته كه فعل ارتکابی مشمول ماده 2 و تحصيل مال از طريق 
نامشروع است. ولی با مراجعه به ماده 2، سستی اين ادعا روشن می گردد؛ چرا كه اركان و شرايط 
بزه تحصيل مال از طرق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختالس و 
كالهبرداری، تحّقق نيافته است. لذا استدالل دادگاه در رّد اين ادعا دارای وجاهت است. در اينجا بايد 
اذعان داشت، »جرم تحصيل مال از طريق نامشروع در راستای حمايت از اموال و مالکيت افراد به 
صورت گسترده و فراگير با رويکردی عدالت محور به تصويب رسيد. بردن مال ديگری با توسل به 
طرق غيرقانونی عنصر ماّدی جرم مذكور را تشکيل می دهد )باقرزاده گان، 1۳۹2: 7۸(. با تصويب ماده 2 
قانون تشديد در سال 1۳67 قانون گذرا از يک سو، سوءاستفاده و خريد و فروش امتيازات و تقّلب 
در توزيع كاالهای خاص را جرم انگاری نمود و از سوی ديگر بر ممنوعيت تحصيل مال از طريق 
نامشروع تأكيد ورزيد )همان: ۹۳(. لذا با توّجه به عنصر قانونی جرم تحصيل مال از طريق نامشروع، 

عمل مرتکب با آن مطابقت نداشته و بيشتر با بزه اختالس هم خوانی دارد.
چالش بعدی كه دادنامه با آن مواجه است، مربوط به ادعای تجديدنظرخواه در استرداد وجوه 
مورد اختالس و برخورداری از معافيت تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، 
اختالس و كالهبرداری است كه دادنامه چنين استدالل كرده است: »و نظر به اين كه به داللت تبصره 
۳ ماده ۵ قانون استرداد تمام وجه مورد اختالس آن هم قبل از صدور كيفرخواست موجب تعليق 
اجرای مجازات حبس و معافيت از تمام يا قسمتی از جزای نقدی می گردد و اساساً عدم حضور متّهم 
تجديدنظرخواه در مراحل تحقيقات مقدماتی و دادرسی با وصف عدم دسترسی به وی و احضار 
وی از طريق انتشار آگهی در روزنامه كثيراالنتشار و متعاقب آن پرداخت وجه مورد اختالس قبل از 
رسيدگی به واخواهی به معنای استرداد تمام وجه مورد اختالس قبل از صدور كيفرخواست نيست.« 
در اينجا بايد به نکاتی اشاره نماييم: 1- تبصره ۳ در جهت تشويق مختلسين به استرداد وجه يا مال 
مورد اختالس معافيتی را برای آنان پيش بينی كرده و اِشعار می دارد: »هر گاه مرتکب اختالس قبل از 
صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختالس را مسترد نمايد، دادگاه او را از تمام يا قسمتی از 
جزای نقدی معاف می نمايد و اجرای مجازات حبس را معّلق كرده ولی حکم انفصال درباره او اجرا 
خواهد شد.« 2- به نظر می رسد موضوع استرداد وجوه مورد اختالس در زمان رسيدگی واخواهی به 
منزله استرداد قبل از كيفرخواست تلّقی نمی گردد، زيرا مقّررات دادرسی در مرحله واخواهی همانند 
دادرسی ماقبل خويش در دادگاه می باشد و هيچ ارتباطی با مرحله قبل از كيفرخواست نداشته و به 
عبارتی واخواه با وجود استرداد وجوه نمی تواند از اين مزيت قانونی مندرج در تبصره ۳ از ماده ۵ 
قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداری استفاده نمايد. ۳- شايد در مورد 
تبصره ۳ بتوان تفسير ديگری نمود با اين توضيح كه هرچند در متن تبصره، زمان استرداد وجوه مورد 
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اختالس مربوط به زمان قبل از صدور كيفرخواست است، ولی با توّجه سياست تشويقی و سياست 
حبس زدايی مقنن به نظر می رسد، تبصر ۳ منصرف از رسيدگی غيابی است و منطوق تبصره كه 
می گويد مرتکب قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختالس را مسترد نمايد، معطوف 
به رسيدگی حضوری است، ولی به هرحال استدالل دادگاه در عدم پذيرش معافيت مرتکب، با ظاهر 

قانون مطابق است.
آخرين استدالل دادنامه بدين صورت در دادنامه ذكر شده است: »به موجب ماده ۵ قانون در 
صورتی كه ميزان اختالس بيش از مبلغ پنجاه هزار ريال باشد مرتکب به انفصال دائم از خدمات 
دولتی محکوم می شود و توّجهاً به اين كه دادگاه بدوی در مانحن فيه با اعمال كيفيات مخّففه قضايی، 
مجازات متّهم تجديدنظرخواه را برخالف تبصره 6 ماده ۵ قانون مرقوم از انفصال دائم از خدمات 
رأی  مبنا  اين  بر  است،  داده  تنزل  مّدت يک سال  به  دولتی  از خدمات  موقت  انفصال  به  دولتی 
تجديدنظرخواسته واجد ايراد و اشکال است. اّما چون صرفاً متّهم درخواست تجديدنظر نموده و 
شاكی خصوصی يا دادستان درخواست تجديدنظر نکرده اند. دادگاه عنايتاً به قاعده منع اصالح به 
ضرر تجديدنظرخواه در اين باب به تذكر دادگاه بدوی بسنده می كند.« در اينجا به چند نکته اشاره 
می نمايم. الف- مبلغ مورد اختالس در پرونده مطروحه 20/112/000 ريال است. ب- طبق ماده  ۵ 
قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداری، مجازات اختالس بدين صورت 
است: »درصورتی كه ميزان اختالس تا پنجاه هزار ريال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و 
شش ماه تا سه سال انفصال موقّت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد، به دو تا ده سال حبس و انفصال 
دايم از خدمات دولتی و در هر مورد عالوه بر رد وجه يا مال مورد اختالس به جزای نقدی معادل دو 
برابر آن محکوم می شود. ج- در دادنامه بدوی كه به صورت غيابی صادر گشته بود، مرتکب عالوه 
بر رّد وجوه، به تحّمل سه سال حبس و پرداخت چهل ميليون و دويست و چهار هزار ريال جزای 
نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گرديده بود. در اثر واخواهی و با اعمال كيفيات مخّففه 
به تحمل دو سال حبس و انفصال مّوقت از خدمات دولتی به مدت يک سال و پرداخت جزای نقدی 
به ميزان وجه مورد اختالس محکوم گرديد. دادگاه تجديدنظر نيز با عبارت فوق، تنّزل انفصال دائم 
از خدمات دولتی به انفصال مّوقت از خدمات دولتی به مدت يک سال را دارای اشکال تلّقی كرد. 
در اين ارتباط بايد اذعان داشت، تبصره 6 ماده ۵ قانون اشعار دارد: »در كليه موارد مذكور در صورت 
وجود جهات تخفيف دادگاه مکّلف به رعايت مقّررات تبصره 1 ماده 1 از لحاظ حداقل حبس و نيز 
بنا به مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دايم خواهد بود. « تبصره 1 ماده1 نيز مقّرر داشته: »در 
كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخّففه دادگاه می تواند با اعمال 
ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده )حبس( و 
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انفصال ابد از خدمات دولتی تقليل دهد، ولی نمی تواند به تعليق اجرای كيفر حکم دهد.« لذا با توّجه 
به مراتب فوق محکوميت مرتکب به دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی به ميزان وجه مورد 
اختالس صحيح است. ولی در مورد انفصال دايم از خدمات دولتی با تنّزل آن به انفصال موقت از 

خدمات دولتی به مدت يک سال، دادگاه بدوی از مقررات مربوطه تخطی كرده است.
توجه به قاعده منع اصالح به ضرر تجديدنظرخواه: به عنوان آخرين نکته مطروحه در دادنامه 
بايد اذعان داشت، طبق مراتب بند۸ مشخص گرديد كه دادگاه بدوی در تنزل انفصال دايم از خدمات 
دولتی به انفصال موقت به مدت يک سال دچار اشتباه گشته بود كه در دادنامه تجديدنظر بدان 
اشاره شد. اّما دادگاه تجديدنظر در مواجه با اين اشکال به اتخاذ اقدامی صحيح مبادرت ورزيده و از 
تصحيح رأی كه به تشديد مجازات تجديدنظرخواه منجر می شد اجتناب نموده و صرفاً به تذكر به 
دادگاه بدوی اكتفا نمود. عبارت دادنامه تجديدنظر بدين صورت است: »چون صرفاً متّهم درخواست 
تجديدنظر نموده و شاكی خصوصی يا دادستان درخواست تجديدنظر نکرده اند. دادگاه عنايتاً به 
قاعده منع اصالح به ضرر تجديدنظرخواه در اين باب به تذكر دادگاه بدوی بسنده می كند.« در تأييد 
استدالل دادنامه می توان به موادی از قانون آيين دادرسی كيفری اشاره نمود. ماده 2۴1 اشعار دارد: 
»مرجع تجديدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظر خواهي است و در مرحله نخستين مورد 
حکم قرارگرفته رسيدگي مي نمايد.« ماده 2۵۸ اذعان دارد: »دادگاه تجديدنظر نمي تواند مجازات 
تعزيري مقرر در حکم بدوي را تشديد نمايد، مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حکم بدوي 
كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقّرر داشته و اين امر مورد اعتراض شاكي تجديدنظر خواه و يا 
مقامات مذكور در ماده )2۳۵( اين قانون قرار گيرد كه در اين موارد مرجع تجديدنظر باتصحيح حکم 
بدوي نسبت به مجازاتي كه قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.« )محمدزاده، 1۳۸۹: 12( بنابراين با 
توّجه نص ماده 2۵۸ صرفاً در صورتی كه شاكی، تجديدنظرخواهی كند؛ دادگاه تجديدنظر می تواند 
به تشديد مجازات تعزيری مبادرت ورزد و در اين پرونده متّهم، تجديدنظرخواهی نموده است، لذا 
دادگاه تجديدنظر حق تشديد مجازات حکم بدوی را ندارد و به درست در دادنامه طبق ماده عمل 

شده است كه از نقاط قّوت دادنامه است. 

نتیجه گیری
آرای دادگاه های كيفری، تجّلی گاه رويه قضايی در تطبيق موضوع با قانون است. نقد و بررسی 
آرای دادگاه ها عالوه بر ارائه ی تصوير روشنی از تحقيقات و تدابير اتّخاذی در محاكم قضايی، به 
احقاق حق شهروندان نيز كمک می نمايد. در نقد و بررسی آراء دادگاه ها معموالً از روش های نقد 
ساختاری، نگارشی و محتوايی استفاده می شود. در مورد نقد و بررسی دادنامه مطروحه با موضوع 
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اختالس كه در اين نگاشته بررسی شد، بايد اذعان داشت، از منظر ساختاری دادنامه دارای ساختار 
منسجم و مناسبی بود. از منظر مستدل بودن دادنامه و رعايت اصول قانون آيين دادرسی كيفری نيز 
دادنامه مثبت ارزيابی می شود. هرچند برخی ايرادهای ساختاری نسبت دادنامه وارد بود كه می توان به 
نبود گردش كار پرونده، عدم ذكر تحقيقات دادسرا، قرار مجرميت و كيفرخواست و عدم ذكر تاريخ 
وقوع بزه اشاره كرد. از منظر نگارشی، دادنامه از نگارش روان و مناسبی برخوردار بود، قواعد دستور 
زبان فارسی در آن  رعايت گشته بود، ولی در زمينه استفاده از برخی كلمه های نامأنوس و غامض كه 
معادل های روان و قابل مفهوم تری را می توان جايگزين آنها نمود، دادنامه با ايراداتی مواجه بود. در 
مورد نقد محتوايی، در دادنامه مبحوث عنه نکاتی از قبيل توّجه به عنصر قانونی بزه اختالس و سمت 
مرتکب، تحليل اجزای عنصر ماّدی بزه اختالس در متن دادنامه و بررسی سپرده شدن اموال به كارمند 

در دادنامه حائز اهميت بود. 
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يادداشت

دستفروش

عضو كانون وكالی دادگستری گيالندكترجمشيد غالملو 

سيلی خوردن زِن دستفروِش فومنی به وسيله يکی از مأموران شهرداری اين شهر خبری بود كه 
اين روزها با پخش شدن فيلمش همه را متأثر كرد. زنی ميانسال برای تأمين مخارج زندگی اش، سبزی 
و ترشی  های خانگی را در كنار خيابان می فروشد، اما شهرداری بساط او را مزاحم تردد شهروندان و 
مخالف با مقّررات می داند. او به هشدار مأمور شهرداری گوش نمی دهد و بساطش را جمع نمی كند. 
اقدام مأمور در برچيدن وسايل با مقاومت زن و پسر نوجوانش مواجه می شود و درگيرِی بين آنها با 

سيلی زدن مأمور جوان به صورت زن دستفروش پايان می يابد. 
اين نوشتار را در مقامِ شهروندی كه در همسايگِی شهِر محل حادثه زندگی می كند، می نويسم؛ در 
مقامِ شهروندی كه تحصيالتی در زمينه حق، قانون و عدالت داشته است؛ در مقامِ شهروندی كه برای 
حضور در محاكم و دفاع از شهروندانی كه با او قرارداد می بندند، مجوز قانونی دارد. همين دو خط 
اخير را چندبار خط زدم و دوباره نوشتم؛ هنوز به مرحله ای نرسيده ام كه از عباراِت سنگينی مانند دفاع 

از حّق و عدالت استفاده كنم و بر اين زِن رنجيده مِنَّتی بنهم. 
آيا می خواهم مأمور شهرداری و يا زن دستفروش را محکوم كنم؟ فکر می كنم برای اين كار 
نيازی به نوشتن نيست. مردم در شبکه های مجازی به اندازه كافی در سرزنِش رفتارِ ارتکاب يافته 
ابراز احساسات كرده اند. به نظرم تحليل رفتار مأمور و زِن دستفروش از دو منظر بررسی شدنی است: 
نخست( قانونی بودن يا نبودن اقدام شهرداری برای برچيدن بساط دستفروشی و مقاومت زن در 

برابر آن دوم( در پَس و پُشِت سيلی. 
نخست( از نظر قانونی راه ها، پياده رو ها و معابر عمومی به عّلت منفعِت عمومِی آن ها برای همه 
شهروندان، قابل تمّلک نيست. اين موضوع صرف نظر از حکم الزام آور قانونی، از جمله ماده 2۴ 
قانون مدنی،1 منطق عقلی و عرفی دارد. در محدوده شهر، مديريت خدمات شهری و نظارت بر آن بر 
عهدۀ شهرداری است. قانون گذار در قانون شهرداری ها با اعالم اين كه معابر و شوارع عمومی متعلق 
به شهرداری است2 دربارۀ چگونگی استفاده از آن ها حکم صريحی بيان كرده است. تبصرۀ 1 مادۀ 

1 . ماده 2۴ قانون مدنی مقرر می دارد: »هيچ كس نمی تواند طرق و شوارع عامه و كوچه هائی را كه آخر آنها مسدود نيست، تملک كند«. 
2. مطابق با تبصره ۴ ماده 101 اصالحی 1۳۹0/2/7: » كليه اراضی حاصل از تبصره )۳( و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی كه 
در اثر تفکيک و افراز و صدور سند مالکيت ايجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هيچ  وجهی به صاحب 

ملک پرداخت نخواهدكرد«. 



سال هشتم. شماره پانزدهم و شانزدهم. بهار و تابستان - پاييز و زمستان  1395  راه وکالتدو فصلنامه کانون وکالی دادگستری گیالن

156

۵۵ اين قانون می گويد: »َسدِّ معابر عمومی و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آن ها و ميدان ها و 
پارک ها و باغ های عمومی برای كسب و يا سکنی و يا هر عنوان ديگری ممنوع است و شهرداری 
مکلف است از آن جلوگيری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق، به 
وسيلۀ مأمورين خود رأساً اقدام كند...«.1 بنابراين، اقدام شهرداری در برچيدن بساط مطابق با قانون 
ف پياده رو يا خيابان برای فروش اجناسش خالف قانون بوده است.  و رفتار زن دستفروش در تصرُّ
شهرداری می تواند بدون نياز به مراجعه به مراجع قضايی و پليسی، به تشخيص خود و به وسيلۀ 
مأمورينش موانع را جمع آوری كند.2 به عّلت وجه عمومی بودن و قابل تمّلک نبودن معابر عمومی 
است كه برای هيچ فردی حق اختصاصی و انحصاری در استفاده از آن نه وجود دارد و نه ايجاد 
می شود.۳ چنان چه با اين تفسير موافق باشيم، مقاومت زِن دستفروش در برابر اقدام شهرداری از نظر 
قانونی ناموجه است. شهردار، ُمجرِی حکِم قانون است و مأمور شهرداری نيز ُمجری امر قانونِی آمِر 

قانونی است. 
دوم( در اين ماجرا، زن دستفروش به حکم شهرداری تمکين نمی كند و مأمور نيز برای اجراِی 
مافوق و كارفرمايش اصرار می ورزد. هر دو برای »نان« تقاّل می كنند؛ نه انگيزه زن ايجاد  دستورِ 
مزاحمت عمومی است۴ و نه مأمور در جمع آوری بساط زن نفع شخصی دارد. از ياد نبريم هر دو 
متعلِّق به يک طبقۀ اجتماعِی جامعه هستند؛ مردِ كارگر۵ به صورِت زِن كارگر سيلی می زند. اما سيلی 

برای چه كسی؟ برای چه چيزی؟ 
به اين پرسش های مبنايی فکر كنيم: چه افرادی مرتکب تخّلفاتی مانند دستفروشی در معابر 
نمايندگان مجلس كه تصويب كننده  عمومی می شوند؟ افرادِ متعلق به كدام طبقه اجتماعی؟ يقيناً 
قوانيند، رئيس جمهوری كه قانون را امضاء می كند، شهرداری كه مجری قانون است، دادستان و 
قاضی كه مسئول رسيدگی قضايی و صدور حکم هستند، هيچ گاه به دستفروشی نياز پيدا نمی كنند تا 
در موقعيت ارتکاب چنين تخّلفاتی قرار گيرند. همين طور، اصوالً افرادی با مشاغلی مانند پزشکی، 
وكالت، مهندسی، كارمندان و نيز صاحبان مشاغل آزادی چون تُّجار، مغازه داران و ... مرتکبان اين 
نوع تخّلفات نيستند. آری، افرادی كه شغلی ندارند، درآمدی ندارند يا مالی برای گذران زندگی شان 

1 . اصالحی 1۳۴۵/11/27
2. تفسير سختگيرانه از اين وضعيت، انطباق رفتار زن با ماده 6۹0 قانون تعزيرات، يعنی جرم تصّرف عدوانی، مزاحمت و يا ممانعت 

از حق، به ويژه اشاره ماده به »شهرداری ها« خواهد بود.
۳ . گاهی حتّی مشاهده می شود برخی دستفروشان با اين ذهنيّت نادرست و اختصاصی دانستن نقطه خاصی از معبر عمومی با 

دستفروش ديگر برای بازپس گيری آن محل درگير می شوند. 
۴ .  وی در مصاحبه ای همين مطلب را تأئيد می كند: »من كنار خيابان بساط مي كنم و پياده رو هم از آن جداست. جلوي مردم را 

نگرفتم و هيچ مزاحمتي هم براي آنها نداشتم«. روزنامه اعتماد،  شماره ۳677 به تاريخ ۹۵/۹/1، صفحه 1۴
۵ . به گفته شهردار فومن، مأمور محترم در بخش زحمت كش رفتگری شهرداری مشغول به كار است. همان
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ارتکاب  ادامه  بر  قرار می گيرند. آن زِن دستفروش هنوز اصرار  قانونی  اين مواد  ندارند، موضوع 
تخّلفش دارد،1 او و دستفروشاِن ساير شهرها2 به چنين قانونی تمکين نمی كنند، شايد به اين عّلت 

كه اين قانون را ناعادالنه و زورگويِی طبقۀ ُمرفَّه و حتی متوسط عليه طبقۀ ضعيف جامعه می دانند. 
اجازه بدهيد به طور فرضی از زبان آن ها اين پرسش ها را خطاب به شهرداری۳ مطرح كنم: 

آيا در شهر تخّلفات ديگری كه به مراتب مهم تر و آسيب زا تر از دستفروشی در معابر است، 
ارتکاب نمی يابند؟ برای نمونه، چرا نُخاله و مصالِح ساختمانِی سازندگاِن ساختمان ها و برج های 
مسکونی و تجاری كه گاهی برخالف ضوابط مدت ها در سطح معابر باقی می ماند، به اين سرعت 
ر، در اين موارد اگر مقاومتی صورت می گرفت، مأمور  و شّدت جمع آوری نمی شوند؟ بر فرض تذكُّ
شهرداری جرأت سيلی زدن داشت؟ با تخّلفات ساختمانی مهّمی كه سال ها سيمای شهر را به هم 
می ريزد و يا به داخل معابر عمومی پيشروی دارد، چگونه برخورد می شود؟ آيا شهروندان جز حق 
عبور و مرور و استفاده از معابر عمومی، حقوق مهم تر ديگری ندارند؟ برای نمونه، آيا داشتن كوچه ها 
و خيابان هايی با آسفالت صاف و بدون چاله  كه گاهی موجب خساراِت زيادِ جانی و مالی می شوند، 
حق مردم نيست؟ داشتن سرانه فضای سبز و پارک، حق شهروندان نيست؟ نداشتن فاضالب شهری 
و آب سالم چقدر به شهروندان آسيب می زند؟ و ... با اين توصيفات، چرا رفتار من تخّلف است، ولی 
رفتارهای پيش گفته، نه؟ يا چرا با چنين شّدت و جّديتی با من برخورد می شود، ولی با تخّلفات فوق 
كه به مراتب زيان های فراگيرتر و شديدتری دارند، اغماض می شود؟ چنان چه به عّلت بی اعتنايی 
شهردار و ساير مسئوالن و مأموران شورای شهر و شهرداری نسبت به تذكراتم، از كنترل خارج شوم 
و به يکی از آنها سيلی بزنم، چقدر با من مدارا می شود؟ او قصد دارد با رئيس جمهور ديدار كند، شايد 

همين پرسش ها را از ايشان بپرسد. 
وقتی زن دستفروش با سدِّ َمعبِر عمومی به قانون و حقوق ديگران تمکين نکرد، نمی توان از نظر 
قانونی شهرداری را برای انجام وظيفه قانونی در رفع تخّلف، سرزنش و از متخلِّف حمايت كرد. 
گرچه در فيلِم چند ثانيه ای چندان مشخص نبود،ولی از وضعيت آشفته مأمور قابل برداشت بود كه 
او نيز به وسيلۀ زن دستفروش و فرزندش مورد آزارِكالمی و بدنی واقع شده بود. با اين وجود، بيش 
از آن كه منازعه  ی بين آن ها ناخوشايند باشد، رنگ باختِن ارزش ها و سنّت هايی اندوه بار است كه 

1 .  او می گويد: »حتي اگر من را بکشند هم جاي ديگري نمي توانم بروم. پس از آن اتفاق، باز هم رفتم و براي چند ساعت، وسايلم 
را همانجا فروختم و برگشتم. پس از حادثه مريض شده ام و بيشتر در خانه مي مانم اما دوباره به محل كارم برمي گردم. نان من 

آنجاست و من بايد همانجا كاسبي كنم«. همان
2 .  برای نمونه، در شهر تهران مقاومت دستفروشان، بارها منجر به درگيری های شديدی بين آنها و مأموران شهرداری شده است. 

۳ .  بديهی است پرسش های كالن تری مانند اين كه »چرا فرصت های شغلی فراهم نيست تا عده ای مجبور به دستفروشی نشوند؟« 
وجود دارد كه خارج از وظايف و اختيارات شهرداری است. 
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بخشی از سرمايۀ اجتماعِی اين ديار محسوب می شوند. برخالف برخی سنّت ها و آئين ها، »دست بلند 
نکردن روی زن«1 و »احترامِ موی سفيد« از دسته ارزش ها و آدابی است كه شايسته پاسبانی و تداوم 
است. روزگاری اين سنّت، رسِم ادب و اخالِق جوانمردی بود. اگر اين مفاهيم و ارزش ها كه ريشه 

در فرهنِگ شرقِی اين مرز و بوم دارند نيز رنگ ببازند، ديگر از ما چه می ماند؟ 
آری، به مأمور محترم شهرداری نه از حيث اجرای امِر آمِر قانونی برای جمع آوری بساِط چيده 
با شّدت  بارها  اخيراً  كه  ـ  زِن دستفروش  مقاومت  با  مقابله  به خاطر  نه حتی  و  پياده رو  در  شده 
بيشتری عليه دستفروشاِن مرد اتفاق افتاده استـ  بلکه برای زير پاگذاشته شدن سنّت های ارزشمند 

اجتماعی مان، برای »دست بلند كردن بر روی زنی كه جای مادرش است«، اعتراض داريم.
در وضعيّت كنونی، اخراج مأمور شهرداری، سيلِی دوباره ای است بر صورت يک كارگر. شايد، 
حداقل اقدامِ جبرانی عذرخواهی شهردار، اعضای شورای شهر و خود مأمور از زن سيلی خورده و 

همه شهروندان به خاطر تخّلف از سنّت ها و ارزش های ُمتعالِی مان است. 
1۳۹۵/۹/7

1 . منظورم حرمت دست بلند كردن مرد غريبه به روی زن غريبه است، وگرنه از نظر تاريخی خشونت عليه زنان به وسيله مرداِن 
خانواده از جمله همسر و پدر نه تنها امر غير عادی نبوده است، بلکه ضد ارزش نيز محسوب نمی شد. 



گزارش رياست محترم هيأت مديره كانون وكالی 
دادگستری گيالن در مراسم تحليف كارآموزان وكالت 

سالم و عرض ادب و ارادت خدمت همکاران محترم و مهمانان ويژه اين مراسم
در ارتباط با گزارش هيات مديره به عرض می رسد سال ۹۵ هيات مديره كانون گيالن 2۳ جلسه 

داشته كه جمعا منتهی به تصميم گيری در 1۵۸ مورد شد.
در سال ۹۵ تعداد 1۴ پرونده در دادگاه انتظامی شعبه 1 و همين تعداد در شعبه 2 ارسال شد. هر 
دو شعبه در ۴ پرونده اتخاذ تصميم نمودند شعبه اول دادگاه انتظامی 10 پرونده جريانی و شعبه2، ۸ 

پرونده جريانی دارد.
در مجموع با وكاليی كه امروز مراسم تحليف را انجام می دهند ۵62 وكيل عضو كانون گيالن 
داريم كه 1۹۴ نفر در رشت اشتغال دارند. 12۵ كارآموز زير نظر وكالی سرپرست و كميسيون 

كارآموزی مشغول هستند.
در ۵ ماه اخير درآمد كانون)سهم كانون( از تمبر ابطالی حدود ۴۸ ميليون تومان بوده است. درآمد 

كانون از نقل و انتقاالت حدود 62 ميليون بوده كه مبلغ مذكور ناظر بر سال گذشته نيز می باشد.
هزينه های جاری كانون اعم از حقوق، پاداش، وسايل خريداری شده و امثالهم حدود 112ميليون بوده.
در همايش سراسری كه كانون گيالن ميزبان بوده كليه هزينه ها از بدو تا ختم 2۳7 ميليون تومان 
بوده كه 200 ميليون از طرف اتحاديه پرداخت شد و ۳7 ميليون از كانون هزينه شد. البته در صورت 

تقاضا ممکن است اتحاديه مبلغی از ۳7 ميليون را پرداخت نمايد.
موجودی كانون گيالن در بانک صادرات، 1 ميليارد بلند مدت و 2۳۸ ميليون كوتاه مدت)روز 
شمار( و در بانک رفاه270 ميليون بلند مدت و 171 ميليون كوتاه مدت و مبلغ ۹ ميليون نيز در دو 

بانک مذكور جاری است.
از روزی كه هيات مديره حاضر شروع به فعاليت نمود از طريق سايت و نيز حضوری اعالن 

گرديد كه در صورت وجود نقد و پيشنهادی، ارائه گردد تا در راستای بهبود كار كانون اقدام شود.
تقاضا می شود هرگونه ايراد و پيشنهادی در رابطه با هيات مديره، دادگاه های انتظامی، كميسيون 
بهبود آن  بهبود عملکرد مطرح شود. چراكه كانون خانه دوم ماست و در  كارآموزی و... جهت 

می بايست با هم همکاری داشته باشيم.
در سال ۹۵، 6 نفر از قضات بازنشسته در كانون گيالن پروانه وكالت دريافت كردند و ۴ نفر بر 

اساس بند د ماده ۸ پروانه كارآموزی گرفتند.
در ادامه به همکارانی كه مراسم تحليف داشتند تبريک گفتند و از وكالی سرپرست و اعضای 



محترم كميسيون كارآموزی كه زحمت زيادی متحمل گشتند صميمانه سپاسگزاری كردند و در مورد 
تداوم ارتباط با وكالی سرپرست اظهار اميدواری كردند.

در ارتباط با فن وكالت مطالعه كتب آقای بهمن كشاورز پيشنهاد گرديد و چند مورد از وظايف 
وكال را به عنوان نمونه ذكر نمودند.

يکی از داليلی دشواری اين شغل، اين است كه همواره در حال تقاضا هستيم. ايشان بيان داشتند 
خواهشمند است ادب و نزاكت در حرفه وكالت رعايت شود و با هيچ مسئولی برخورد نامناسبی 

صورت نگيرد. احترام به همگی از وظايف ماست.
هيچ آدمی بالعوض پولی را به ما پرداخت نمی كند. بزرگترين ضعف وكيل، خودشکنی است. 
برخورد با موكل صرفنظر از موقعيت اجتماعی وی در جامعه می بايست وزين و سنگين باشد به گونه 

ای كه اين تفکر به وی القاء شود كه به بهترين جای ممکن مراجعه نموده است.
زمانی كه در لحظه و بدون مشورت و مطالعه به موكل پاسخ داده می شود می بايست اين احتمال 
داده شود كه وی به وكالی ديگر نيز مراجعه نموده است. در قبول وكالت به هيچ وجه عجله نکنيد.

در همايش مشهد وقتی از استاد كاتوزيان جهت صحبت دعوت به عمل آمد ايشان بيان داشتند 
با ديدن اين جوان ها كمی از خودمان نااميد می شويم. از اين رو كه ما چيزی را كه پس از ۵0 سال 
به آن رسيديم پزشک جوان، مهندس جوان، وكيل جوان ما می خواهد ظرف ۵ سال به آن برسد. 
عجله نکنيد. اگر عمری باشد بايد هميشه وكالت كرد. وكالت هم احتياج به آرامش و مسائل عديده 
ای دارد كه خودمان بايد حل كنيم. همگی نياز دارند ولی اين به معنای پذيرش هر پرونده تحت هر 

شرايطی نيست. 
اگر از عملکرد شما در قبول وكالت خسارتی متوجه موكل شد بدون اطالع كسی خودتان آن را جبران 
كنيد. خسارتی كه ناشی از عملکرد شماست نبايد متوجه موكل شود. وكيل نبايد وسيله رشا و ارتشا باشد 

صرفنظر از اين كه راه رسيدن به عدالت را از بين می برد مستحق عضويت در هيچ كانونی نيست.
يکی از مشکالتی كه وكال و كارآموزان دارند در رابطه با تمبر مالياتی است كه قانون ماليات ها آن 
را جرم انگاری كرده و قضات دادگاه در مورد آن دقت دارند. يا قرارداد مالی منعقد كنيد يا بنويسيد 
طبق تعرفه كه وقتی قاضی گفت چقدر، بايد مبلغ را بنويسيد. اين مساله را دادسرا و دادگاه كانون نيز 
محکوم خواهد نمود. قبل از ورود به اين گود به معنای واقعی پيشنهاد می شود قانون وكالت و آيين 

نامه آن مطالعه شود.
ايشان در انتها خاطر نشان كردند هرگونه امر و نهی از واسطه تراشی ارجح است. نبايد خودمان 
را كوچک فرض كنيم لذا اگر كاری هست همه شما برای ما محترم هستيد و ضرورتی به واسطه گری 

ديگران نيست.                                            
 با آرزوی توفيق و سالمتی برای همگی



راهنمای انواع  قرارها در قانون آيين دادرسی كيفری 
مصوب 1392

تنظيم واستخراج از: حسين رسول زاده وكيل پايه يک دادگستری )كانون گيالن( 

مواد قانونینام قراررديف

1
13 ،71، تبصره 145 ،370 ،376 ،383، بند پ قرار موقوفی تعقیب

389، 215 ) مرتبط با تبصره 2 ماده 25 ق.م ا(

20، 148، 376، 383 )مرتبط با  215 ق.م.ا(قرار منع تعقیب2

21قرار اناطه3

79قرار ترک تعقیب4

5
قراربايگانی پرونده:درجرايم درجه 7 و8 هرگاه 

شاکی وجود نداشته يا گذشت کرده باشد 
درصورت فقدان سابقه موثرکیفری

80

6
قرار تعلیق تعقیب: درجرايم درجه 6 و 7 و8 
چنانکه شاکی وجودنداشته يا گذشت کرده 
ياخسارت را جبران کرده، باموافقت بزه ديده

ماده 81 وتبصره 1 و 2

تبصره 1 ماده 100قرار رد درخواست مطالعه پرونده7

8
قرارتوقف تحقیقات:هرگاه مرتکب جرم معلوم 

104نشود و دوسال تمام ازوقوع جرم بگذرد

تبصره ماده 107قرار تامین خواسته9

117 و بند ب 389قرارعدم صالحیت10

119قرارنیابت قضايی11

123، 452قرار معاينه و تحقیق محل12

تبصره 145 و ماده 265قرار جلب به دادرسی13
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162

155قرار ارجاع به کارشناس14

163 وتبصره آنقرار تکمیل کارشناسی15

16
قرارعدم دسترسی )به اوراق و اسناد و مدارک(
چنانچه مطالعه آنها منافی کشف حقیقت و يا 

موضوع ازجرايم علیه امنیت باشد
191

217، 247قرارهای تامین و نظارت قضايی17

التزام به حضور با قول شرف17/1

التزام به حضور با تعیین وجه التزام17/2

التزام به عدم خروج از حوزه قضايی با قول شرف17/3

التزام به عدم خروج از حوزه قضايی با تعیین وجه التزام17/4

التزام به معرفی نوبه ای با تعیین وجه التزام17/5

17/6
التزام مستخدمان رسمی کشوری يا لشگری به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت

متهم و پس از اخذ تعهدپرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

17/7
التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه

التزام از طريق نظارت باتجهیزات الکترونیکی يا بدون نظارت با اين تجهیزات

اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله17/8

اخذ وثیقه17/9

بازداشت موقت17/10

دستور ضبط وثیقه يا وجه الکفاله معادل وجه 18
230قرار تأمین

237، 238، 239، 240قرار بازداشت19

241قرار رد فک بازداشت20

248 مرتبط با 34 ق.م.اقرارمنع خروج از کشور21

249 )مرتبط با بند چ ماده 23 و 33 ق.م.ا (قرار ممنوعیت از نگهداری سالح دارای مجوز22

 بند ب ماده 270قرار ابقا و تشديد تامین23

قرارنگه داری موقت اطفال و نوجوانان درکانون 24
اصالح و تربیت

تبصره 287
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332، 333، 334قرار سوگند25

352قرار غیر علنی بودن محاکم26

27
قرار رسیدگی:هرگاه پرونده به طور مستقیم در 
دادگاه کیفری يک مطرح وموضوع ازموارد قرار 

منع يا موقوفی تعقیب نباشد
383

بند الف ماده 389قرار رفع نقص28

تبصره 1 ماده 394قرار رسیدگی غیابی29

423قرار رد ايراد درباره رد دادرس30

31
قرار قبولی درخواست تجديدنظر / فرجام خارج 

432از مهلت

قرار رد درخواست تجديدنظر/ فرجام خارج از 32
432مهلت

441قرار رد درخواست تجديدنظر/ فرجام33

441قرار رد دادخواست تجديدنظر/ فرجام34

441قرار ابطال دادخواست تجديدنظر/ فرجام35

36
قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی پس از شروع 

479به محاکمه جديد،پس از تجويز اعاده دادرسی

505 )مرتبط با بند الف ماده 10 ق.م.ا(قرار موقوفی اجرا37

 555،376 )ناظربرماده 46، 94 ق.م.ا(قرار تعلیق اجرای مجازات38

555 )ناظربرماده 40، 94 ق.م.ا(قرار تعويق صدور حکم39

40
قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی 

شخص حقوقی
بند الف ماده 690 )مرتبط با  بند پ ماده 23 و 19 

و 30 و 31 ق.م.ا(

41
قرار منع تعقیب ارادی در وضعیت شخص حقوقی 

از قبیل انحالل و ...
بند ب ماده 690 )مرتبط با  تبصره ماده 14 و 

20و143 ق.م.ا(



دادگاه های انتظامی كانون وكالی دادگستری گيالن با صدور احکام جداگانه محکوميت های زير 
را برای همکاران كانون وكالی دادگستری گيالن به شرح زير مقرر نموده است :

1. آقای رضا جهانی، وكيل پايه يک دادگستری،  به موجب دادنامه شماره 1۳۹0/02/27-6۴۵ 
دادگاه انتظامی كانون وكالی دادگستری گيالن و دادنامه شماره 70-1۳۹۳/02/22 شعبه اول دادگاه 

عالی انتظامی قضات به توبيخ با درج در روزنامه رسمی و مجله كانون 
2. آقای رضا رجب پور نخجيری  وكيل پايه يک دادگستری،  به موجب دادنامه شماره 1۳۹0/0۵/0۴-660 

دادگاه انتظامی كانون وكالی دادگستری گيالن به توبيخ با درج درروزنامه رسمی و مجله كانون 
۳. آقای بهزاد جعفری مقدم، وكيل پايه يک دادگستری،  به موجب دادنامه شماره 1۳۹0/0۹/2۹-70۳  

دادگاه انتظامی كانون وكالی دادگستری گيالن به توبيخ با درج درمجله كانون 
۴. آقای سيدحميد تيموری سندسی، وكيل پايه يک دادگستری، به موجب دادنامه شماره ۳۵-
1۳۹۳/02/0۸ شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به توبيخ با درج در روزنامه رسمی و مجله كانون
۵. آقای همايون غواص ، وكيل پايه يک دادگستری،  به موجب دادنامه شماره 1۳۹۳/0۹/0۸-17 
شعبه اول دادگاه انتظامی كانون وكالی دادگستری گيالن به توبيخ با درج در روزنامه رسمی و مجله كانون 
6. آقای ابراهيم رفيعی، وكيل پايه يک دادگستری،  به موجب دادنامه شماره 1۳۹۴/0۳/2۴-1۴6 

شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به توبيخ با درج در روزنامه رسمی و مجله كانون 

اخبار دادگاه های انتظامی كانون وكالی دادگستری  گيالن



تسليت

ياد و خاطره همکار ارجمند؛ فرهنگ جباری را گرامی داشته، از خداوند 
منان برای روح آن عزيز، آرامش ابدی و برای بازماندگان، صبر و سالمتی 

مسئلت داريم.

فرهنگ جباری



فراخوان مقاله

به منظور فعال سازی و روزآمد كردن مجله راه وكالت )ارگان علمی، آموزشی خبری كانون 
وكالی دادگستری گيالن( از وكالی محترم، قضات و اعضای هيأت علمی دانشگاه ها و حقوق دانان 
ارجمند و كارآموزان وكالت دعوت می شود مقاالت ، نقدها و ترجمه مقاالت در حوزه های گوناگون 
حقوق را كه در نشريات ديگر چاپ نشده يا در نوبت چاپ قرار نداشته باشد با قيد نام و نام 
تلفن تماس و نشانی  خانوادگی، ميزان تحصيالت، سمت، عنوان علمی و نشانی آدرس پستی، 
الکترونيکی نويسنده به نشانی الکترونيکی كانون وكالی دادگستری گيالن Guilanbar.org ارسال 

فرمايند. الزم است مطالب ارسالی منطبق با شيوه نامه  راه وكالت تدوين گردد.

با سپاس هيأت تحريريه




