
  
 اي چاپ شده باشد.

 مقاالت آزاد است.
 

نامه یا گزارش طرح پژوهشی باشد 

همراه با فایل مربوطـه  

 نقل مطالب این نشریه به شرط ذکر منبع بالمانع است.
 هاستمطالب مندرج در این نشریه بیانگر آراي نویسندگان آن

 نورا احسانگر، پونه تحویلداري، سعیده قلندري، یوسف میرزایی 
 و تمامی دوستانی که ما را در انتشار نشریه، همراهی نمودند.

  1396سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان 

  رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی

  

 ي راه وکالت
اي چاپ شده باشد.

مقاالت آزاد است.تحریریه در چاپ، تلخیص و ویرایش 
 ي متن زبان اصلی مطالب ترجمه، الزامی است.

نامه یا گزارش طرح پژوهشی باشد 
 ذکر آن در ابتداي مقاله الزامی است.

 صفحه باشد.
 نقد آرا الزاماً مربوط به آراي قطعیت یافته باشد.

همراه با فایل مربوطـه   2007شده، با ورد 
 تحویل کانون شده یا به نشانی کانون ایمیل گردد.

نقل مطالب این نشریه به شرط ذکر منبع بالمانع است.
مطالب مندرج در این نشریه بیانگر آراي نویسندگان آن

 باشد.و موضع رسمی کانون نمی

 با تشکر از:
نورا احسانگر، پونه تحویلداري، سعیده قلندري، یوسف میرزایی 

و تمامی دوستانی که ما را در انتشار نشریه، همراهی نمودند.

سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان 

  به نام خداوند جان و خرد

  ي حقوقی
  راه وکالت

رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی
  1396زمستان و 

   

ي راه وکالتنامهشیوه
اي چاپ شده باشد.مقاالت ارسالی نباید قبالً در نشریه

تحریریه در چاپ، تلخیص و ویرایش 
ي متن زبان اصلی مطالب ترجمه، الزامی است.

نامه یا گزارش طرح پژوهشی باشد  چه مقاله برگرفته از پایان
ذکر آن در ابتداي مقاله الزامی است.

صفحه باشد. 20حجم مقاالت ارسالی حداکثر 
نقد آرا الزاماً مربوط به آراي قطعیت یافته باشد.

شده، با ورد  صورت تایپ
تحویل کانون شده یا به نشانی کانون ایمیل گردد.

نقل مطالب این نشریه به شرط ذکر منبع بالمانع است.
مطالب مندرج در این نشریه بیانگر آراي نویسندگان آن

و موضع رسمی کانون نمی
 

با تشکر از:
نورا احسانگر، پونه تحویلداري، سعیده قلندري، یوسف میرزایی 

و تمامی دوستانی که ما را در انتشار نشریه، همراهی نمودند.
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به نام خداوند جان و خرد

ي حقوقی دو فصلنامه
راه وکالت

رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی ي خبري، اطالع
و پاییز دهم، جسال نهم، شماره ه

 
مقاالت ارسالی نباید قبالً در نشریه

تحریریه در چاپ، تلخیص و ویرایش 
ي متن زبان اصلی مطالب ترجمه، الزامی است.ارائه
چه مقاله برگرفته از پایان چنان

ذکر آن در ابتداي مقاله الزامی است.
حجم مقاالت ارسالی حداکثر 

نقد آرا الزاماً مربوط به آراي قطعیت یافته باشد.
صورت تایپ مقاالت به

تحویل کانون شده یا به نشانی کانون ایمیل گردد.
 

نقل مطالب این نشریه به شرط ذکر منبع بالمانع است.
مطالب مندرج در این نشریه بیانگر آراي نویسندگان آن

و موضع رسمی کانون نمی

نورا احسانگر، پونه تحویلداري، سعیده قلندري، یوسف میرزایی 
و تمامی دوستانی که ما را در انتشار نشریه، همراهی نمودند.

راه وکالت       فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

به نام خداوند جان و خرد

دو فصلنامه
راه وکالت

ي خبري، اطالع نشریه
سال نهم، شماره ه

 کانون وکالي دادگستري گیالن

 
فر، 
زاده، غالمرضا رمضانی، 

اسفندیار سلمان، عباس سلمانپور، 

 اکبري، علیرضا قنبري، 

 نژاد

§

§

§

§

§

§

§

فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالندو 

نشریه

 صاحب امتیاز
کانون وکالي دادگستري گیالن

 مدیر مسئول و سردبیر

 محمود اخوان توکلی
 تحریریههیأت  

 اسفندیار سلمان
 مسئول هماهنگی

 زادهاحمد قربان
 ترتیب الفبااعضاي تحریریه به 

فر، محمود اخوان توکلی، حامد تفرجی
زاده، غالمرضا رمضانی، 

اسفندیار سلمان، عباس سلمانپور، 
 زارع،  سیدعلی عباس نیاي

اکبري، علیرضا قنبري، 
نژادمحمود کهنی، محمدرضا نظري

 طراحی جلد
 زادهالبرز قربان

 یتوگرافی، چاپ و صحافی
 جنگل
 یه:نشانی نشر

 33225821تلفن:  
 33224575فاکس:  

 پست الکترونیک:
Guilanbar@yahoo.com

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

صاحب امتیاز
کانون وکالي دادگستري گیالن

مدیر مسئول و سردبیر
محمود اخوان توکلی

 دبیر
اسفندیار سلمان
مسئول هماهنگی

احمد قربان
اعضاي تحریریه به 

محمود اخوان توکلی، حامد تفرجی
زاده، غالمرضا رمضانی، حسین رسول

اسفندیار سلمان، عباس سلمانپور، 
سیدعلی عباس نیاي

اکبري، علیرضا قنبري، ابوذر علی
محمود کهنی، محمدرضا نظري

طراحی جلد
البرز قربان

یتوگرافی، چاپ و صحافیل

نشانی نشر

تلفن:  
فاکس:  

پست الکترونیک:
Guilanbar@yahoo.com 



  لیت وکالي دادگستري / 

  16علیرضا قنبري / 
  
52  
 /  

  99وحید محمدي بندبنی / 
1392  /

  123شعبانعلی رخشاي / 

و دادگاه عالی 
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لیت وکالي دادگستري / 

علیرضا قنبري / / 
  35هادي قائمی / 

52 سجاد شهسواري /
/ (بخش اول) اهداي جنین و بررسی ارث جنین آزمایشگاهی در فقه و حقوق ایران 

  92محمود اخوان / 
وحید محمدي بندبنی / 

1392صل حداقلی بودن حقوق جزا در قانون مجازات اسالمی سال 

شعبانعلی رخشاي / 
  هاي جایگزین زندان در قانون مجازات اسالمی 

  141محمدرضا خلیلی / 
و دادگاه عالی هاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن 

  157به توبیخ با درج در مجله کانون / 
  158درگذشتگان از جامعه وکالت کانون وکالي دادگستري گیالن / 

سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان 

  1محمود اخوان / 
لیت وکالي دادگستري / المللی راجع به استقالل، وظایف و مسئو

  7پور / 
/ (بخش اول)  هاي سهامی

هادي قائمی / ماهیت قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ در حقوق ایران / 
سجاد شهسواري // اصل حداقلی بودن حقوق جزا در پرتو قاعده ال ضرر 

اهداي جنین و بررسی ارث جنین آزمایشگاهی در فقه و حقوق ایران 
  65حدیث شفیعی / 

محمود اخوان / زمان اخذ آخرین دفاع در دادگاه تجدیدنظر استان / 
وحید محمدي بندبنی /  ،نادر محمدي بندبنی

صل حداقلی بودن حقوق جزا در قانون مجازات اسالمی سال 
  108حمیدرضا مهربخش / 

شعبانعلی رخشاي /  ،جعفر هدهدي
هاي جایگزین زندان در قانون مجازات اسالمی 

محمدرضا خلیلی / 
هاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن 

به توبیخ با درج در مجله کانون / 
درگذشتگان از جامعه وکالت کانون وکالي دادگستري گیالن / 
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محمود اخوان / سخن مدیرمسئول  / 
المللی راجع به استقالل، وظایف و مسئو

پور /  مجتبی جانی
هاي سهامی حدود صالحیت مجامع عمومی و مدیران در شرکت

ماهیت قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ در حقوق ایران / 
اصل حداقلی بودن حقوق جزا در پرتو قاعده ال ضرر 

اهداي جنین و بررسی ارث جنین آزمایشگاهی در فقه و حقوق ایران 
حدیث شفیعی /  ،دکتر رضا مقصودي

زمان اخذ آخرین دفاع در دادگاه تجدیدنظر استان / 
نادر محمدي بندبنی

صل حداقلی بودن حقوق جزا در قانون مجازات اسالمی سال 
حمیدرضا مهربخش / 

جعفر هدهديبررسی دفاع مشروع در جرایم منافی عفت / 
هاي جایگزین زندان در قانون مجازات اسالمی 

محمدرضا خلیلی / / (بخش اول) 
هاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن 

به توبیخ با درج در مجله کانون / 
درگذشتگان از جامعه وکالت کانون وکالي دادگستري گیالن / 

راه وکالت       ن وکالي دادگستري گیالن

سخن مدیرمسئول  / 
المللی راجع به استقالل، وظایف و مسئو

مجتبی جانی دکتر
حدود صالحیت مجامع عمومی و مدیران در شرکت

ماهیت قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ در حقوق ایران / 
اصل حداقلی بودن حقوق جزا در پرتو قاعده ال ضرر 

اهداي جنین و بررسی ارث جنین آزمایشگاهی در فقه و حقوق ایران 
دکتر رضا مقصودي

زمان اخذ آخرین دفاع در دادگاه تجدیدنظر استان / 
نادر محمدي بندبنیقلمرو صالحیت کارآموزان وکالت / 

صل حداقلی بودن حقوق جزا در قانون مجازات اسالمی سال 
حمیدرضا مهربخش / 

بررسی دفاع مشروع در جرایم منافی عفت / 
هاي جایگزین زندان در قانون مجازات اسالمی  نگاهی بر مجازات
(بخش اول)  1392سال 

هاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن 
به توبیخ با درج در مجله کانون / انتظامی قضات 

درگذشتگان از جامعه وکالت کانون وکالي دادگستري گیالن / 

ن وکالي دادگستري گیالندو فصلنامه کانو

المللی راجع به استقالل، وظایف و مسئو اصول بین

حدود صالحیت مجامع عمومی و مدیران در شرکت
ماهیت قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ در حقوق ایران / 

اصل حداقلی بودن حقوق جزا در پرتو قاعده ال ضرر 
اهداي جنین و بررسی ارث جنین آزمایشگاهی در فقه و حقوق ایران 

دکتر رضا مقصودي
زمان اخذ آخرین دفاع در دادگاه تجدیدنظر استان / 

قلمرو صالحیت کارآموزان وکالت / 
صل حداقلی بودن حقوق جزا در قانون مجازات اسالمی سال هاي ا جلوه

بررسی دفاع مشروع در جرایم منافی عفت / 
نگاهی بر مجازات

سال مصوب 
هاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن  اء محکومیت دادگاه

انتظامی قضات 
درگذشتگان از جامعه وکالت کانون وکالي دادگستري گیالن / 

 

 

 

 

 

اصول بین

حدود صالحیت مجامع عمومی و مدیران در شرکت
ماهیت قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ در حقوق ایران / 

اصل حداقلی بودن حقوق جزا در پرتو قاعده ال ضرر 
اهداي جنین و بررسی ارث جنین آزمایشگاهی در فقه و حقوق ایران 

زمان اخذ آخرین دفاع در دادگاه تجدیدنظر استان / 
قلمرو صالحیت کارآموزان وکالت / 

جلوه

بررسی دفاع مشروع در جرایم منافی عفت / 

اء محکومیت دادگاهآر

درگذشتگان از جامعه وکالت کانون وکالي دادگستري گیالن / 
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  وکیل پایه یک دادگستري محمود اخوان

 
  

هایی براي وکالت دادگستري که بـه نظـر حقوقـدانان و     هاي اخیر بعد از تهیه لوایح و طرح در سال
وکالي دادگستري تهدیدي براي استقالل نهاد وکالت دادگستري تلقی شده است. مقاالت متعـددي  

یک مرکزیـت صـنفی در کنـار     عنوان بهالي دادگستري هاي وک در باب لزوم استقالل وکیل و کانون
هاي متعـددي در ایـن موضـوع برگـزار      قوه قضاییه و سایر قوا نگاشته شده و سخنرانی و کنفرانس

ها در زمینه حمایت از حقوق شهروندي و حقوق صـنفی مـؤثر    شده است. به نحوي که این تالش
ها کاسته و منجر بـه تامـل    رد، حداقل از شدت آنواقع شده و اگر نتوانسته تمام تهدید را از بین بب

در بررسی و تصویب مقررات جدید شده است. اگر به تصـور گروهـی، کثـرت پـردازش بـه ایـن       
گردد ولی واقعیت قضیه این است که پایداري و اعتراضات مستدل و  تفاوتی می موضوع، موجب بی

ها و اصالح نقایص این نهاد، قطعاً  ن کاستیهاي قابل اجرا و برطرف کرد منطقی توأم با ارائه راهکار
مؤثر در قضیه خواهد بود. در این نوشتار کوشش شده است رابطه بین استقالل وکیل و نهاد صنفی 

هاي وکال و قضـات مـآالً در    و اعتبار قوه قضاییه تعریف شده و اثبات شود استقالل وکیل و کانون
هاي جهان تأثیرگـذار خواهـد بـود. بررسـی هجمـه       وراستقالل و اعتبار قوه قضاییه نزد مردم و کش

جدید به نهاد وکالت تحت عنوان حذف آزمون و رفع هرگونه محـدودیت در اشـتغال بـه وکالـت     
  دادگستري و آزادي ورود به حرفه وکالت محتاج به نوشتار دیگري است. 

میمات و رفتار خود در تص«عربی و مصدر است و معناي آن اي  هاستقالل واژالف) تعریف استقالل: 
در ادامـه کارهـا،    گیـري  تابع دستور یا خواست دیگران نبودن، داشتن حق یا توانـایی تصـمیم  

تعریف شده است(فرهنگ فشـرده سـخن،   » مستقل بودن، انجام دادن کار بدون یاري دیگران
، حسن انوري). استقالل وکیل و استقالل قاضـی از لـوازم اجـراي عـدالت اسـت. و      137ص

ر لزوم مستقل بودن قاضی و مستقل بودن وکیل در قضاء و وکالت تردیـدي ندارنـد.   عقالء د
ولی حواشی عملی آن ممکن است طوري تعریف شود که اصل فراموش شده و حاشیه جاي 

شـود،   مـی تأکید  که در استدالل معارضان استقالل نهاد وکالت همیشه طور همانآن را بگیرد. 

 

 سخن مدیرمسئول
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ه وکالـت نظـارت اسـت و گسـترش نظـارت بـه هـیچ وجـه         منظور قوه قضاییه از تهیه الیح
مخدوش کردن استقالل وکیل و نهاد وکالت نیست. بلکه حفاظت از آن است. آیا اگر گسـتره  
نظارت طوري تعریف شود که از استقالل چیزي باقی نماند، نقض غرض نخواهد بود؟ زیـرا  

ممانعـت و دخالـت    معناي استقالل قاضی و وکیل این اسـت کـه بـدون تهدیـد و ارعـاب و     
نادرست انجام وظیفه کرده و به وظایف قانونی و قـراردادي حرفـه خـود قیـام نماینـد و در      

هاي اداري و انتظـامی، مـدنی و جزایـی بـه خـاطر انجـام        معرض تهدید و تعقیب و مجازات
هـا محـول شـده قـرار      هاي مقبول و اصول اخالقـی بـه آن   وظایفی که طبق قانون و استاندارد

استقالل وکیـل و نهـاد صـنفی کـانون     تأثیر  باشند. به هر حال چون هدف این نوشتار نداشته
وکالي دادگستري در اعتبار و استقالل قوه قضاییه است، بدواً بـه صـورت مختصـر اسـتقالل     
قاضی و قوه قضاییه وسپس در باب لزوم استقالل وکیل و نهاد صـنفی وکالـت بـا توجـه بـه      

  پردازیم.  در موضوع بحث می گیري نهایت به نتیجهسوابق قانونی پرداخته و در 
عالوه بر فصل یازدهم قـانونی اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران      ب) استقالل قاضی و قوه قضاییه: 

هاي قوه قضـاییه پرداختـه    اصل تحت عنوان قوه قضاییه، به وظایف و مسئولیت 19مشتمل بر 
ل سوم تحت عنوان حقوق ملـت نیـز   شده است. در سایر اصول قانون اساسی از جمله در فص

در خصوص وظایف و اختیارات قوه قضاییه و قاضی اصـول بنیـادي وجـود دارد. کـه ضـامن      
قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فـرد دانسـته و    34اجراي عدالت است، مثل اصل 

 35ر اصل به هر کس این حق را داده که به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید و د
قانون اساسی به طرفین دعوا حق داده که براي خود وکیل انتخاب نمایـد. حتـی اگـر توانـایی     

ها امکانات تعیین وکیـل فـراهم گـردد. امـا در خصـوص       انتخاب وکیل نداشته باشند، براي آن
استقالل قوه قضاییه در صدر فصل یازدهم اصـل یکصـد و پنجـاه وششـم قـانون اساسـی در       

است مستقل که پشـتیبان حقـوق فـردي و    اي  هاییه آمده است: قوه قضاییه، قوتوصیف قوه قض
  دار وظایف زیر است.  اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده

رسیدگی به صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات و شکایات و حل و فصل دعـاوي و    .1
مور حسبیه کـه قـانون تعیـین    رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت زا ا

  کند.   می
  هاي مشروع.  احیاي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي  .2
  نظارت بر حسن اجراي قوانین.   .3
  کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراي حدود و مقررات مدون جزایی اسالم.   .4
  اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع جرم و اصالح مجرمین.   .5
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توان  قاضی را نمی«اصالحی قانون اساسی امده است:  164در باب استقالل قاضی در اصل   
از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است 
به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضاي او محل خدمت یا سـمتش را تغییـر داد.   

ه با تصمیم رئیس قوه قضـاییه پـس از مشـورت بـا رئـیس      مگر به اقتضاي مصلحت جامع
مـتم قـانون اساسـی     81در استقالل قاضی در اصـل  .....» کشور یا دادستان کل  عالی دیوان

توان از شغل خـود موقتـاً یـا دائمـاً      هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی«مشروطیت آمده بود: 
 82در اصـل  ». ش اسـتعفا بدهـد  خـود کـه   این بدون محاکمه یا ثبوت تقصیر تغییر داد مگر

شود مگر به رضاي  یت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمیمأمورتبدیل «همین قانون آمده بود: 
منظور از استقالل قوه قضاییه و مآالً استقالل قاضـی ایـن اسـت کـه ایـن قـوه و       ». خود او

کارگزاران اصلی او یعنی قضات آزادي دارند بدون مداخله هر کس و هـر شـخص و هـر    
هادي وظایف خود را برابر با قانون انجام داده و هیچ بیم و هراسی از اجراي قانون اجراي ن

قانون اساسی در خصوص وظایف رئیس قـوه قضـاییه    158عدالت نداشته باشند. در اصل 
تعیین تکلیف شده است و یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه تهیه لوایح قضایی اسـت کـه   

هـاي حقـوقی اسـت کـه هنـوز       ه غیرقضایی یکی از چالشتشخیص الیحه قضایی از الیح
تکلیف آن به طور مشخص روشن نیست. منظور از استقالل قاضی این است که دادرسـان  
بدون دخالت هر شخص و هر نهادي اعم از درون قوه قضاییه یا بیرون آن بـه هـر شـکلی    

رابـر قـانون رأي   اعم از مستقیم و غیرمستقیم به دادخواهی دادخواهان رسـیدگی کـرده و ب  
عادالنه صادر نمایند. بنابراین اگر قاضی حایز شرایط قضا بوده ولی استقالل نداشته باشد و 
تحت نفوذ و سیطره اشخاص و نهادها و یا قواي دیگر باشد، نتیجه کار او مخدوش تلقـی  

شده که قاضی باید، آزاد تأکید  خواهد شد. به همین جهت در تمام متون حقوقی و روایات
و مستقل بوده و قید او تنها قانون و موازین شرعی و عدالت است. به همین جهـت قـانون   
اساسی کشورها از جمله قانون اساسی جمهـوري اسـالمی ایـران و حتـی قـانون اساسـی       

  شده است. تأکید  مشروطیت (متمم قانون اساسی) به استقالل قاضی
مباشر عملـی را   عنوان بهکه الزم نیست شخص در تمام اموري هاي وکال:  استقالل وکیل و کانون )ج

تواند از طریق انتخاب وکیل اقدام نماید. گاهی وکالت براي امور جـاري اسـت    انجام بدهد می
باشـد   که احتیاج به تخصص ندارد و هر شخص قابل اعتمـادي کـه داراي اهلیـت قـانونی مـی     

ها محتاج به تخصـص اسـت از    آنوکیل مداخله نماید. بعضی از امور مداخله  عنوان بهتواند  می
جمله وکالت در دعاوي که تحقیقاً محتاج به تخصص است. به همین جهت و لزوم مجهز بودن 

خورشـیدي   06/04/1390وکیل به دانش حقوق، حدود یک صد سـال پـیش یعنـی در تـاریخ     
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هنگام تصویب قانون اصول تشکیالت عدلیه مقررات خاصی براي وکالت تهیه و تصویب شده 
تصویب گردید. ولی در قـانون اولیـه و ایـن قـانون،      1315ت و اولین قانون وکالت در سال اس

وکیل و امور او تحت نظارت خاص تشکیالت عدلیه (وزیر دادگستري) بود. نظر به مخـاطرات  
تحت نظر بودن وکال و عدم استقالل وکیل کـه نویسـندگان مقـاالت بـه طـور مبسـوط بـه آن        

در زمان  1331شود. نهایتاً در سال  یت اختصار از تکرار آن خودداري میاند و براي رعا پرداخته
وزارت دادگستري مرحوم لطفی و نخست وزیري مرحوم دکتر مصدق الیحـه اسـتقالل کـانون    

در مجلـس شـوراي    1333وکالي دادگستري تهیه و اجرایی شد و سپس همین الیحه در سـال  
نامه آن همراه با قوانینی که بعد از انقالب اسالمی  ملی وقت به تصویب رسید. این قانون و آیین

 17/01/1376تصویب شده از جمله قـانون کیفیـت اخـذ پروانـه وکالـت دادگسـتري مصـوب        
کماکان در حال اجراست. تصمیم قوه قضاییه براي تهیه الیحه جامع وکالت و بیم نفی استقالل 

وکالـت شـده اسـت. در قـانون     هاي جدي براي جامعه  هاي وکال در عمل موجب چالش کانون
اصـل بـوده بسـیاري از     51هجري قمري که شامل  1324اساسی دوران مشروطه مصوب سال 

امور از جمله قوه قضاییه به سکوت برگزار شده است. اگرچـه در مـتمم قـانون اساسـی دروان     
این  27هجري قمري از قوه قضاییه نامبرده شده بود و در اصل  1325مشروطیت مصوب سال 

قوه قضاییه و حکمیه عبارت است از تمیـز حقـوق و   «انون در خصوص قوه قضاییه آمده بود: ق
در هـیچ  ». این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات، به محاکم عدلیه در عرفیـات 

اصل متمم قانون اساسی دوران مشروطه هم به دخالت وکیل تصریحی نشده بود و  107یک از 
از  35افته بود. ولی در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در اصـل  اصلی به آن اختصاص نی

ها طرفین دعوا حق دارند بـراي   در همه دادگاه«فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت آمده است: 
هـا امکانـات    خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید بـراي آن 

نتخاب وکیل یکی از حقوق اساسی مـردم اسـت کـه در بیشـتر     حق ا» تعیین وکیل فراهم گردد.
قـانون آیـین دادرسـی     31قوانین اساسی دنیا به این حق اشاره شده است. عالوه بر آن در ماده 

تواننـد بـراي    هر یک از متـداعیین مـی  «هاي عمومی و انقالب در امور مدنی آمده است:  دادگاه
قـانون آیـین دادرسـی کیفـري      48در مـاده  » ایند.خود حداکثر دونفر وکیل انتخاب و معرفی نم

توانـد تقاضـاي حضـور     با شروع تحت نظر گرفتن، مـتهم مـی  «آمده است:  1392مصوب سال 
وکیل نماید و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مـذاکرات بـا شـخص    

که نباید بیشتر از یک سـاعت  تواند در پایان مالقات با متهم  تحت نظر مالقات نماید. وکیل می
قـانون   346چنـین در مـاده    هـم » باشد، مالحظات کتبی خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.

توانند وکیل و یا وکـالي مـدافع خـود را     در تمام امور کیفري طرفین می«الذکر آمده است:  فوق
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اه و رسـیدگی کـافی   معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل حضور یکی از آنان براي تشکیل دادگ
  است. 

تواننـد حـداکثر    در غیر جرایم موضوع صالحیت دادگاه کیفري یک هر یـک از طـرفین مـی    تبصره.
تواند تا پایان  متهم می«همین قانون امده است:  347و در ماده » دونفر وکیل به دادگاه معرفی نمایند.

یین شود. دادگاه در صـورت احـراز   اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا نماید، وکیلی براي او تع
عدم تمکن متقاضی از بین وکالي حوزه قضایی و در صـورت عـدم امکـان از نزدیکتـرین حـوزه      

  قضایی براي متهم وکیل تعیین نماید .... 
فاقد تمکن مالی ضروري بدانـد،   دیده بزههرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را براي شخص  تبصره.

در «الذکر آمده است:  قانون فوق 348و در ماده » نماید. براي او اقدام میشخصاً براي انتخاب وکیل 
جرایمی مثل جرایم موجب سلب حیات و حبس ابد و قطع عضو و جنایت عمدي علیـه تمامیـت   
جسمانی با میزان نصف دیه کامل و جرایم موجب مجازات تعزیـري درجـه سـه و بـاالتر، جلسـه      

متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل  چه چنانشود.  نمی رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل
  او بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، انتخاب وکیل تسخیري الزامی است ... 

هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجـع   .1تبصره 
این مواد بخشی از مقررات جاري در باب حق » کند. صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعالم می
هاي اخیر، سعی بـراي رعایـت    ي در سالگذار قانونوکالت وکیل در مراجع قضایی است. با وجود 

انه تصـویب مقـررات همیشـه متـوازن     تأسفالمللی م هاي بین حقوق شهروندي و هماهنگی با هنجار
در جـرایم  «ین دادرسی کیفري آمده است: همین قانون آی 48در تبصره ماده که  این نیست. خصوصاً

 302ها مشـمول مـاده    چنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم
این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکالي خـود را از بـین وکـالي    

نمایند و اسامی وکـالي مزبـور    نتخاب میرسمی دادگستري که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد ا
بندي وکالي رسمی به مورد تأیید و غیر مـورد تأییـد    گردد. طبقه توسط رئیس قوه قضاییه اعالم می

المللی است و قابـل دفـاع نیسـت. زیـرا      هاي بین رئیس قوه قضاییه از مقوالت عدم توازن با هنجار
ها مورد تأیید رئـیس قـوه قضـاییه باشـد و      آنوکیل رسمی که جواز قانونی وکالت دارد، بعضی از 

  بعضی نباشند، ترجیح بالمرجح است. 
به هر حال از مجموع اصول قانون اساسی و موادي که در قوانین آیین دادرسـی موردتصـویب     

شود که وکیل از ارکـان دادرسـی عادالنـه و تضـمین اجـراي عـدالت اسـت.         قرار گرفته معلوم می
کند، استقالل وکیل هم متکی بـه   ه قضاییه در استقالل قاضی تجلی پیدا میکه استقالل قو طور همان

تشکیالت ناظر بر انتخاب و رفتار وکیل است. وکیل باید تحت نظارت و حمایت تشکیالتی باشـد  
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که بیم و هراسی از احقاق حق نداشته و هیچ نیرویی جـز قـوانین و مقـررات او را احاطـه نکـرده      
بندي وجود دارد  راي رشد اقتصادي، فساد، فقر و غناء و اجراي عدالت رتبهباشند. امروز در جهان ب
شـود.   هـاي جهـان تهیـه مـی     هاي جهانی و تکیه بر موازین مورد قبول کشور که بر اساس استاندارد

هـا در اجـراي عـدالت یکـی از ایـن مقـوالت اسـت. در         بندي کشور سنجش اجراي عدالت و رتبه
قاضی مستقل بوده نهاد وکالت استقالل داشـته باشـد و وکیـل ازادانـه      هایی که قوه قضاییه و کشور

بتواند از موکل خود دفاع کرده و بیمی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از تهدیدات شـغلی و مـالی و   
هاي قابل توجه قرار  هاي جهانی در رتبه جانی و اجتماعی و اقتصادي نداشته باشد؛ از نظر استاندارد

هاي قانونی و احیاناً غیرقانونی اسـتقالل قاضـی و وکیـل در اجـراي      قانون و نهاد چه چنانگیرد.  می
عدالت را محدود کنند، اعتبار جهانی کشورنیز مخدوش خواهد شـد. اسـتقالل قاضـی و وکیـل در     

المللی که ایران به آن پیوسته از جملـه قـانون اجـازه الحـاق      چنین مقررات بین قوانین داخلی و هم
قـرار گرفتـه   تأکید  مورد 1354ی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال الملل بینبه میثاق  دولت ایران

  است. 
هاي وکالي دادگستري یک نهاد صنفی ناظر به اداره امور وکالي دادگسـتري هسـتند.    کانون نتیجه:

که راساً توسط وکالء انتخاب و اداره امور و نظارت بر صحت و درستی کار افـراد شـاغل در ایـن    
گـردد،   را به عهده دارند ودر نظام حقوق اداري موجب عدم تمرکز و تقلیل بار حاکمیت مـی  گروه
مستقل باشند و باید بتوانند مطابق موازین قانونی و فارغ از هرگونـه تهدیـد و نظـارت    که  این براي

غیرمتعارف به وظایف خود قیام نمایند. این قضیه موجب خواهد شد که دستگاه عدالت هر کشـور  
هاي دیگر بتوانند به سیسـتم قضـایی آن کشـور اعتمـاد داشـته       راي اعتبار خاص گردیده و کشوردا

هاي جهان که شرط الزم براي بقاي هر کشور در جهان  باشند. زیرا توسعه روابط اقتصادي با کشور
ربط در هـر کشـور و هـر     هاي ذي امروز است، مالزم است با تضمین اجراي عدالت توسط دستگاه

هاي قضایی، اعم از قوانین حاکم بر دادرسی و مداخله قـانونی وکیـل بـراي دفـاع از      تانداردقدر اس
هـاي   ی کشـور در بـین کشـور   الملل بینقانون و حقوق موکلین شفافیت بیشتري داشته باشند، اعتبار 

دیگر افزوده خواهد شد. بنابراین استقالل وکیل، کانون وکال و قضات موجب اعتبـار قـوه قضـاییه    
ت و شایسته است قوه قضاییه، استقالل این نهاد را تضمین نمایـد و اقـدامی بـراي تضـعیف آن     اس

 حتی سهواً ننماید. 
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 علمی دانشگاه گیالن و وکیل دادگستريهیأت  عضو پور مجتبی جانی دکتر

1 
  

  درآمد
حکومت قانون ها، ازاشخاصی هستند که حقوق بشر و  وکالي دادگستري، همانندقضات و دادستان

کننـد   ها نیز استوار است. وکالي دادگستري نقش اساسی را در حمایت از حقوق بشر ایفا می بر آن
  کنند تا حق دادرسی منصفانه با ارائه دفاع مناسب از متهمان رعایت شود.  چنین تضمین می و هم
ظ و حمایت کنند مثالً در حف وکالي دادگستري در حمایت از حقوق بشر نقش مهمی بازي می  

هاي خودسرانه از طریـق دفـاع از متهمـی کـه در      ها و بازداشت از حق اعتراض نسبت به دستگیري
هـاي   چنین وکالي دادگستري براي قربانیان نقـض  بازداشت بوده تا امکان آزادي او فراهم شود. هم

هـا و   نقـض ي چنین  هاي کیفري علیه مرتکبان ادعا شده ها در دادرسی حقوق بشري و و بستگان آن
کنند. بعالوه وکالي دادگسـتري در   در رسیدگی با هدف گرفتن خسارت مشاوره داده و وکالت می

ي اصـول اساسـی    کننـده  ها نسبت به قوانین ملی تضـعیف  بهترین جایگاهی هستند تا در نزد دادگاه
  2حقوق بشر و حکومت قانون اعتراض کنند.

                                                            
در ژنو سوییس و  2004سال در  JUSeZEITUNeین مقاله ترجمه بخشی از تحقیق انجام شده توسط ژوس زیتیون ا  .1

تحت حماینت وزارت امورخارجه بریتانیا و دفتر مشترك المنافع راجع به اسـتقالل قضـات، وکـالي دادگسـتري و     
 .باشد ها می دادستان

2. See, for example:  
- the principles 4 and 12 of the United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers, adopted by the 

Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 
Cuba, 27 August to 7 September 1990; 

- the UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to 
Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, articles 1, 9, 11; 

- Declaration of Basic Principles of Justice forVictims of Crime and Abuse of Power, Principle 5 
- Declaration on the Protection of AllPersons from Enforced Disappearance, article 13Principles 

on the Effective Prevention andInvestigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions, 
Principle 6 

- Principles onthe Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman 
orDegrading Treatment or Punishment, Principles 3 and 4 

 المللی راجع به اصول بین
 1استقالل، وظایف و مسئولیت وکالي دادگستري
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الوکالـه نیسـت،    نابع مالی براي پرداخت حقحق دفاع توسط یک وکیل، حتی وقتی شخص داراي م
باشد. افراد متهم به  می الملل بینبخشی از حق ذاتی دادرسی منصفانه مورد تأیید و شناسایی حقوق 

ارتکاب جرم، باید در همه مراحل دادرسی از حق دفاع توسط وکیل برخوردار شـوند، وکیلـی کـه    
طـرف در   منصفانه در یک دادگاه مستقل و بی مندي از دادرسی تضمین خواهد کردحق او براي بهره

سراسر و تمام مراحل دادرسی رعایت شود. وکـالي دادگسـتري کسـانی هسـتند نسـبت بـه عـدم        
  1ها اعتراض کرده و تضمین خواهند کرد که حقوق متهمان رعایت شود.  طرفی دادگاه استقالل و بی

  
 استقالل وکالي دادگستري .1

ؤثر واقع شود باید به نحو مستقل انجام شود. این امر که در مقدمه اصول که معاضدت حقوقی م براي این
اساسی سازمان ملل راجع به نقش وکالي دادگستري (اصول اساسی سازمان ملل) مورد شناسایی قـرار  

هاي اساسی اعم از حقوق اقتصـادي،   حمایت کافی از حقوق بشر و آزادي«کند که  گرفته است، بیان می
کنـد کـه همـه اشـخاص      ی، مدنی و سیاسی که حق همه اشخاص است، ایجـاب مـی  اجتماعی، فرهنگ

بدین منظـور،   2».اي مستقل داشته باشند دسترسی مؤثر به خدمات حقوقی ارائه شده توسط وکیل حرفه

                                                                                                                                                  
- Body of Principles for theProtection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, 

Principles 11, 12,15, 17, 18, 23, 25, 32 and 33 
- United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprivedof their Liberty, Rules 18, 60 and 78; 

United Nations Standard Minimum Rules for theAdministration of Juvenile Justice (”The Beijing 
Rules”), Rules 7. 1 and 15. 1 

- StandardMinimum Rules for the Treatment of Prisoners, Rule 93; 
- International Convention on theProtection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 

Families, articles 17and 18.  
- Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, articles 17 and 18.  

1. See, for example,  
- the UN Basic Principles on the Role of Lawyers, op. cit. , Principle 1; 
- International Covenant on Civil and Political Rights, article 14, para. 3 (d); 
- African Charteron Human and Peoples’ Rights, article 7, para. 1 (c); 
- European Convention on HumanRights, article 6; 
- American Convention on Human Rights, article 8.  

2. United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers, op. cit. , Principle 16.  
 Otherrelevant instruments on the role of lawyers are:  
 the Council of Europe’sRecommendation No. R (2000) 21 of the Committee of Ministers to Member States 

on thefreedom of exercise of the profession of lawyer and the Principles and Guidelines on the Rightto a 
Fair Trial and Legal Assistance in Africa, Principle I.  

 freedom of exercise of the profession of lawyer and the Principles and Guidelines on the Right 
 to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa, Principle I.  
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چنـین اسـتقالل هاي مشخصی را با هدف تأمین استقالل فردي وکیل و هم تضمین الملل بینحقوق 
وضع کرده است.  ي وکالتبه طور کلی حرفه

  ي حقوقی تضمینات اساسی کارآیی حرفه .2
ها الزم  خود را به نحو مستقل انجام دهند، بر دولتاي  هوکالي دادگستري وظایف حرفکه  این براي

هـاي   ي غیر قانونی در حرفه شان حمایت کنند. این دخالـت  ها در برابر هرگونه مداخله است از آن
  شود.  با موکل تا تهدید و تعدي و تجاوز بدنی میغیرقانونی شامل منع ارتباط 

اصول اساسی سازمان ملل شامل مجموعه مقرراتی است کـه دربردارنـدهی تضـمینات الزم در      *
این رابطه است: 

شـان   اي هقادر باشند تا همه وظایف حرف ها باید تضمین کنند که وکالي دادگستري الف) دولت
هاي نابجا و نامناسب انجام دهند؛ ب)قادرباشند چه  ا دخالترا بدون ترس، مانع، اذیت و آزار ی

هـا   در دخل کشور وچه خارج آز آن، آزادانه مسافرت کـرده وبـه موکـل مشـاوره داده و از آن    
هـاي تعقیبـی، اداري،    و پ) نباید دچار رنج و زحمـت شـده، یـا بـا مجـازات      ؛وکالت نمایند.

ي هر اقدام صورت گرفته شده مطابق با وظایف، اقتصادي از سوي دادستان یا تنبیهات دیگر برا
  1تأیید شده مورد تهدید قرار گیرد.اي  هاصول و اخالقیات حرف

وقتی امنیـت وکیـل در نتیجـه انجـام وظـایف او تهدیـد«کند که  اصول اساسی تصریح می  *
چنـین هـم  2»شود، باید توسط مراجع مربوط به انـدازه کـافی بـه او تضـمین داده شـود.      می

ها باید با اتخاذتدابیري تضمین کنند که وکالي مورد نظر در شکایت یا در تحقیقـات دولت
هاي حقوق بشري در برابر سـوء رفتـار، تـرس و وحشـت یـا تالفـی و انتقـام مـورد نقض

3حمایت قرار گیرند.

ي حقوق بشر به برخی از موانع اشاره کـرده کـه وکـالي دادگسـتري در انجـام وظـایف        کمیته
د با آن روبرو هستند. خواي  هحرف

1. Idem, Principle 16. 
2. Idem, Principle 17. 
3. See, for example, 

- Declaration on the Protection of All Persons from Enforced
 Disappearance, article 13;
- Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extralegal, 
 Arbitrary and Summary Executions, Principle 15;
- Principles on the EffectiveInvestigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or 

DegradingTreatment or Punishment, Principle 3
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کمیته وقتی در حال تحقیق راجع به قانون جدید کانون وکالي دادگستري دولت آذربایجان بود   *
کرد که قانون ذکر شده ممکن است وکالء را از اجراي آزاد و مستقل وظایف شـان   گیري نتیجه

یت در کـانون  بازدارد و توصیه کرد که دولت تضمین نماید که معیار دسترسی و شرایط عضـو 
  1اندازد. استقالل وکالي دادگستري را به خطر نمی

در قضیه دولت لیبی کمیته ذکر کرد که تردیدهاي جدي ایجـاد شـد کـه آزادي کامـل وکـالي        *
در اسـتخدام دولـت بـوده و معاضـدت     که  این دادگستري در مورد اجراي وظایف شغلی بدون
میثاق  14ها باید مطابقت کامل با ماده  ه سیاستحقوقی را مقرر و فراهم نماید، پیشنهاد نمود ک

2چنین اصول اساس راجع به نقش وکالء داشته باشد. و هم

الملل لزوم در دسترس داشتن همه اطالعات مرتبط به دعوي را که ممکن اسـت   چنین حقوق بین هم  
تضمین کننـد  «ها باید  دهد. بنابراین، دولت درگیر آن باشند براي وکالي دادگستري مورد شناسایی قرار می

ها و اسناد در تصرف و کنترل شان در زمان کافی داشته باشـند تـا    که وکالء دسترسی به اطالعات، پرونده
  3» بتوانند وکالء را قادر سازند معاضدت حقوقی مؤثري را براي موکالن شان ارائه دهند.

یـل و موکـل اسـت. بـراي     شرط مهم دیگر در رابطه با محرمانگی ارتباطات و مکالمات بین وک  
که وکالء به طور مؤثري از موکالن خود دفاع کنند، مراجع صالحیتدار باید این محرمانگی را، که  این

باشد محترم شمارند. با این هدف، اصول اساسی سازمان ملـل   پایه و اساس رابطه وکیل ـ موکل می 
ها بـین   د که همه ارتباطات و مشاورهها باید مورد شناسایی و احترام قرار ده دولت«کند که  مقرر می

  4اي و شغلی شان محرمانه باشند. ها داخل در رابطه حرفه وکالي دادگستري و موکالن آن

1. Concluding Observations of the Human Rights Committee on Azerbaijan, UN 
 document CCPR/CO/73/AZE, para. 14. 
2. Concluding observations of the Human Rights Committee on the Libyan Arab
 Jamahiriya, CCPR/C/79/Add. 101, para. 14. 

کند که در اولین زمان مقتضی دسترسی به وکیل باید مقرر شود چنین تصریح می ملل هماصول اساسی سازمان  21اصل   .3
”See also, the UN Declaration onthe Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to 
Promote andProtect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, articles 1, 9, 11;

Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, article 13 (4); 
Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary 
Executions, Principle 6; Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Principle 4; Body of Principles for the Protection 
of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, Principles 11, 12, 15 and 17; and Standard 
MinimumRules for the Treatment of Prisoners,Rule 93. 

4. UN Basic Principles on the Role of Lawyers, op. cit. , Principle 22. See also Principles for the Protection
of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, principles 18 and Standard Minimum Rules 
for the Treatment of Prisoners, Rule 93. 
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یک چالش احتمالی که ممکن است وکالء با آن روبرو شوند فقـدان شناسـایی و تأییـد بـه       
شد. به غیر از مواردي با ها و دیگران می مفهوم دقیق کلمه از سوي مراجع رسمی، اعم از دادگاه

شود، چنین مراجعی باید صـالحیت وکیـل    هاي قانونی سلب صالحیت می وکیل با رسیدگی که
وقتی کـه بیـان   ؛را تصدیق کنند. اصول اساسی سازمان ملل این شناسایی را تأییـد کـرده اسـت   

باشـد   مـی ها حق وکالت و مشاوره مورد تأیید  هیچ دادگاه یا مرجع اداري که نزد آن«کند که  می
مطـابق  که  این ها را براي موکلش رد کند مگر نباید شناسایی حق یک وکیل براي حضور نزد آن

  1» حقوق و رویه ملی و در انطباق با این اصول سلب صالحیت شده باشد.
وکالء نباید بـا خـود موکـل و یـا دعـواي او در      «اصول بنیادي سازمان ملل 18مطابق اصل   

این قاعده در کشورهاي مشخصـی بـه   » م ذات پنداري داشته باشند.نتیجه انجام وظایف شان ه
سازي دعاوي موکل به دعاوي شخصی خود وکالي دادگستري بسـیار مهـم    دلیل تمایل به شبیه

  باشد.  می
در یک گزارش تهیه شده توسط گزارشگر ویژه براي کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل راجـع    *

در تعـداد رو بـه افـزایش شـکایات     «نگرانـی خـود را    به استقالل قضات و وکالي دادگستري
ها مربوط یکسانی و هم ذات پنداري وکالء با دعاوي موکالن شان را ذکر کـرد. وکـالي    دولت

 2»مدافع اشخاص متهم در دعاوي حساس سیاسـی غالبـا در معـرض چنـین اتهامـاتی هسـتند.      
تواند  یل با دعواي موکل مییکی دانستن دعواي شخصی وک«کرد که  گیري گزارشگر ویژه نتیجه

دلیلـی  که  این وسیله براي ایجاد ترس و اذیت و آزار وکیل مورد بحث تفسیر شود مگر عنوان به
اگـر چنـین    الملـل  بـین طبـق حقـوق   «گزارشگر ویژه بیان کرد:  3»بر این امر وجود داشته باشد.

اشـد بـر عهـده دولـت     مبنی بر یکی دانستن وکیل نسبت به دعواي موکل وجود داشته باي  هادل
  4ارجاع دهد.  انتظامی قانونی حرفه وکالتهیأت  است که شکایت را به

وکالي دادگسترياي  هوظایف حرف .3
داراي وظـابف   الملـل  بـین هـا در حقـوق    هاي اعطا شده بـه آن  وکالي دادگستري در وراي حمایت

ول اساسی سازمان ملـل تعهـد   اص 13با موکالن مرتبط میباشد. بنابراین اصل  اساسی است که غالباً

1. Idem, Principle 19. 
2. Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, UN document E/CN. 

4/1998/39, para. 179. 
3. Idem. 
4. Idem, para. 181. 
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کند. مطـابق ایـن اصـل، ایـن      ها را وضع می اساسی ارائه معاضدت حقوقی در حد باالترین توانایی
  وظیفه شامل: 

شان، و در باره نظام حقوقی تا آنجـا کـه    الف) مشاوره به موکالن در مورد حقوق و تعهدات قانونی
شود.  به حقوق و تعهدات قانونی موکالن مربوط می

  ها  هاي مقتضی و اقامه دعواي حقوقی براي حمایت از منافع آن ب)کمک به موکالن در شیوه
  ها یا مراجع اداري هر وقت که مناسب باشد.  ها، دیوان پ) کمک به موکالن نزد دادگاه

  1»وکالء همیشه باید منافع موکالن خود را صادقانه مورد مالحظه قرار دهند.«بعالوه، 
توانند در زمـان مشـخص دفـاع کننـد، وکـالي       ظایف خاص نسبت به موکالن، میها عالوه بر و آن

ها حرمت و شان شغلی شان را مراعـات   دادگستري به همکاران خود متعهد هستند تا در همه زمان
چنین وکالء ملزم هستند به علت نقش بنیـادي شـان در اجـراي عـدالت، {....} از      هم 2کنند {.....}

 3ی {....}حمایـت کننـد.  المللـ  بـین بنیادي مورد شناسـایی حقـوق ملـی و     هاي حقوق بشر و آزادي
ها آزادانه و با تالش مقتضی مطابق قوانین و اصول شناخته شده و  باالخره، وکالء باید در همه زمان

  4عمل کنند. وکالتاي  هحرف اخالق

ها  یا عضویت در آن هاي وکالي دادگستري آزادي بیان وتأسیس انجمن .4
شـرایط اساسـی بـراي کـارکرد      دهنـده  ها، تشکیل د حرفه قضایی، آزادي بیان و وجود انجمنهمانن

هـا را همـه اشـخاص برخوردارنـد، لـیکن نسـبت بـه         مناسب حرفه وکالتاست. هرچند ایـن آزادي 
از اصـول بنیـادي،    23اشخاصی که در اجراي عدالت سهیم هستند داراي اهمیت ویژه است. اصـل  

ن روشن اعالم کرده است: وکالء مثل شهروندان دیگر حق آزادي بیان، عقیده، اصل آزادي را به زبا
هاي عمومی مربـوط بـه موضـوعات     ها حق دارند در بحث اجتماعات وانجمن را دارند. به ویژه آن

هـاي محلـی،    حقوقی و در اجراي عدالت، توسعه و حمایت از حقوق بشر شرکت کنند و سـازمان 
بـه  که  این ها حاضر شوند، بدون ها بپیوندند و در جلسات آن ده یا به آنی تشکیل داالملل بینملی و 

هـاي شـغلی،    هاي قانونی در مورد محدودیت دلیل اقدامات قانونی شان یا عضویت شان در سازمان
متحمل زحمت و مشکل شوند. خود وکالء در اعمال این حقوق همیشه باید مطابق قانون و اصول 

  عمل کنند. اي  هشناخته شده و اخالق حرف

1. UN Basic Principles on the Role of Lawyers, op. cit. , Principle 15. 
2. Idem, Principle 12. 
3. Idem, Principle 14. 
4. Idem
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هاي وکالء) اصـول اساسـی سـازمان ملـل مقـرر       هاي شغلی وکالء (یا کانون در رابطه با انجمن  
هاي شغلی با مدیریت خود تشکیل  وکالء حق دارند براي حمایت از منافع خود انجمن«کند که  می

جام شغلی خود عضو شوند، آموزش و تربیت مستمر را کمک کرده و ازاتحاد و انس ها داده یا در آن
چنین بایـد   هاي شغلی باید توسط اعضاء انتخاب شوند و هم حمایت کنند. مدیریت اجرایی انجمن

هـا   هـا بایـد بـا دولـت     چنـین ایـن انجمـن    هم 1»بدون دخالت دیگران وظایف خود را اعمال کنند.
اشـته  همکاري کنند تا تضمین کنند که هر کس امکان دسترسی مؤثر و برابر به خـدمات حقـوقی د  

وکالي دادگستري، بدون دخالت نابجا، بتوانند به موکالن خود وفق قـانون و اصـول   که  این باشد و
ایـن مقـررات آشـکارا وظیفـه     2مشـاوره داده و کمـک کنـد.    اي  هشناخته شده شغلی و اخالق حرف

  کند.  وکالء بیان میاي  ههاي حرف ها را براي خودداري از دخالت در کار انجمن دولت
اي  هاند: تضمین منافع حرفـ  هاي وکالي دادگستري با دو هدف عمده ایجاد شده این، انجمنبنابر  

  ي وکالتوکالء، حمایت و تقویت استقالل حرفه
هـا نبایـد در امـور سیاسـی بـه       که گزارشـگر ویـژه بیـان کـرده اسـت ایـن انجمـن        طور همان  *

ي وکالت شـود. در نتیجـه،   فهطورمتعصبانه زیاده روي کنند که منجر به خطر زوال استقالل حر
تعهد به حمایت این دسـته نسـبت بـه حقـوق بشـر کـه داراي       «گزارشگر ویژه تمایزي را بین 

  3ایجاد نمود. » اقدام به امور سیاسی به نحو مستقیم«با » ها و معانی ضمنی سیاسی است داللت
آزادي انجمـن  «آن کـه در  اي  هترین شـیو  ها به طور کلی، عام از منع وابستگی انجمن نظر صرف
شود با ایجاد وابستگی اجباري به تحت کنتـرل و اختیاردولـت بـودن انجمـن      نقض می» وکالء

است یا به نحو مشابهی شکلی از اجازه از قوه اجرایی را الزامی کند تا انجام کارشان مشروط به 
  آن باشد. 

وقتی بـا نگرانـی بیـان     کمیته حقوق بشر این رویه را در مورد دولت بالروس اشاره کرده است  *
 3هاي وکالء و سردفتران مورخ  تصویب فرمان ریاست جمهوري در خصوص فعالیت«کرد که 
کـه   ایـن  که به وزیر دادگستري اجازه داده تا پروانه وکالء را صادر نمایـد و بـراي   1997 ماه می

وزیر باشـد  قادر به وکالت در عمل شوند باید متعهد شده تا عضو سازمان متمرکز تحت کنترل 
اسـتقالل قـوه قضـاییه و حرفـه     کـه   ایـن  بهتأکید  بعد از» بنابراین استقالل وکالء تضعیف شد.

وکالت براي اجراي عدالت صریح و حفظ دمکراسی و حکومت قـانون امـري اساسـی اسـت،     

1. UN Basic Principles on the Role of Lawyers, op. cit. , Principle 24. 
2. Idem, Principle 25. 
3. Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, UN document E/CN. 

4/1995/39, para. 72. 
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کمیته اصرار کرد که حکومت بالروس همه تدابیر مقتضی را به عمل آورد از جمله تجدیـدنظر  
ی و قوانین دیگر تا تضمین کند که قضات و وکـالء از هرگونـه فشـار سیاسـی یـا      قانون اساس

وبا ایـن هـدف، توجـه خـود را معطـوف بـه       » فشارهاي خارجی دیگر مستقل و در امان باشند
  1اصول اساسی سازمان ملل راجع به نقش وکالي دادگستري نمود.

مسئولیت و پاسخگویی وکالي دادگستري .5
ل افراد دیگر داراي مسئولیت عمومی، باید خود مطابق اصول اخالقی رفتار کنند. وکالي دادگستري مث

این کدهاي اخالقی شامل هنجارهاي روشنی از رفتار وکالء هستند که در موارد سوء رفتار مسـئول و  
همـه  «اصول اساسی سازمان ملل مقرر کرده است کـه   29پاسخگو شناخته خواهند شد بنابراین، اصل 

انتظامی باید مطابق با کد رفتاري و دیگر اصول شناخته شده و اخالق حرفـه وکالـت و    هاي رسیدگی
هـا تـدوین شـوند یـا در      این کدها ترجیحاً باید توسط انجمن» در پرتو این اصول سازمان ملل باشند.
 ها هماهنگ باشد. در ایـن  هاي اولیه از سوي انجمن شوند با داده موردي که به موجب قانون ایجاد می

اي وکالـت بایـد از طریـق     کـدهاي رفتـاري حرفـه   «کند که  رابطه، اصول اساسی سازمان ملل بیان می
صالح یا توسط مقنن مطابق با حقوق ملی و عرف و هنجارها و اصول شـناخته شـده    هاي ذي سازمان
اي  فـه هاي انتظامی براي انجام وظـایف حر  به هر ترتیب این کدها تدابیر و سیاست 2»المللی باشد. بین

  3بینی کنند. قانونی مثل دفاع از موکل خاص یا بیان یا اظهاري در دادگاه را پیش
هاي انتظـامی علیـه وکـالء     اصول اساسی سازمان ملل متضمن شروط اساسی است تا رسیدگی  

شـود کـه    اعمال شود. این الزامات و شروط دادرسی منصفانه موجب مـی  الملل بینمنطبق با حقوق 
توانند به استناد یک رسیدگی، تنبیه و مجازات شوند که برخـی از تضـمینات زیـر را     وکالء تنها می
  مراعات کنند:  

بایـد فـوري و منصـفانه    «شـان  اي  هشکایت علیه وکالء در خصوص صالحیت و توانایی حرف :اول
حق بر دادرسـی منصـفانه از جملـه حـق بـر      «بعالوه وکالء باید  4»طبق دادرسی قانونی انجام شود.

1. Concluding Observations of the Human Rights Committee on Belarus, CCPR/C/79/Add. 86, para. 14. 
2. UN Basic Principles, Principle 26. 

هـیچ وکیلـی نبایـد«کنـد کـه    قالل قضایی ( اعالمیه سینگ وي) بیان میپیش نویس اعالمیه جهانی است 85. ماده 1  .3
متحمل رنج یا تحت تهدید ضمانت اجراهاي کیفري، مدنی، اداري، یا اقتصادي یا دیگر ضـمانت اجراهـا بـه دلیـل

 25در مورد مصونیت اظهارات وکیل بـه اصـل   » ارائه مشورت یا کمک به موکل یا دفاع از دعواي موکل قرار گیرد.
وکـالي دادگسـتري«اصول بنیادي سازمان ملل راجع به نقش وکالي دادگستري رجوع شود که مقرر داشته اسـت  

حق دارند از مصونیت مدنی و کیفري در رابطه با اظهارات کتبی یا شفاهی مطرح شده با حسـن نیـت یـا در نمـود
  »شوند.تخصصی شان نزد دادگاه، دیوان یا در مراجع اداري یا حقوقی برخوردار 

4. UN Basic Principles on the Role of Lawyers, op. cit. , Principle 27. 



1396سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان       راه وکالت       ن وکالي دادگستري گیالندو فصلنامه کانو

15

و هیـأت   هـاي  عطـف بـه ویژگـی    1»و معاضدت از یک وکیل به انتخاب خود را داشته باشد کمک
مرجع رسیدگی بدوي و تجدیدنظر، اصول اساسی مقرر کرده است که وکالء باید نـزد یـک کمیتـه    

طرف تأسیس شده توسط نهاد وکالت، نزد یک مرجع قانونی مستقل، یا نزد یک دادگـاه   انتظامی بی
  2ید تابع رسیدگی قضایی مستقل باشد.احضار شوند و با

برآمد
کنـد.   حرفه وکالت دادگستري نقش اساسی را در دفاع از حقوق بشر و حکومـت قـانون ایفـاء مـی    

وکالء باید قادر به فعالیت به نحو مستقل و بـدون هرگونـه تـرس و وحشـت باشـند و آزادانـه بـا        
کل خود را دعواي خود بدانند و حق دارنـد  موکالن خود ارتباط برقرار کنند. وکالء نباید دعواي مو

آزادانه نظرات خود را به صراحت بیان کنند و حق تشکیل انجمـن را بـدون هرگونـه مزاحمـت و     
مداخله دارند. وکالء در صورتی از کار خود منفصـل خواهنـد شـد کـه اسـتانداردهاي اخالقـی را       

  خگو هستند. مسئول و پاساي  همراعات نکنند و براي نقض قواعد رفتار حرف

1. Idem. 
2. Idem, Principle 28. 
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 دانشجوي دکتري حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستري (کانون گیالن) علیرضا قنبري

 
  

  مقدمه
ــوارد ــائز م ــت ح ــررات در اهمی  مق
، سهامی يها شرکت بر حاکم قانونی
 مسـائل  و حقـوقی  شخصیت تحقق
. اسـت  شرکت اداره نحوه بر مترتب

هـا   شـرکت  ثبـت  قـانون  به توجه با
ــوب ــررات و 1310 مص ــه مق  الیح
 مربـوط  1347 تجارت قانون اصالح

 تحقـق  در، سـهامی  يهـا  شـرکت  به
، سـهامی  شـرکت  حقوقی شخصیت

 118 ماده در. است ضروري آن ثبت

 قـانون  الیحـه  در که اصالحی الیحه
ــز 1392 تجــارت ــان نی ــده بی ، گردی
 شـرکت  اداره در مدیران عام اهلیت

ــم و ــین ه ــن چن ــودن رک ــدیران ب  م
ــه ــ ب ــان از یکــی وانعن  شــرکت ارک
 پذیرفتـه  اساسـی  نظریـه  دو عنوان به

، 162، 118 مـواد  در. اسـت  گردیده
ــز اصــالحی الیحــه از 167، 164  نی

 ایـن  تعـدیل  هایی جهت محدودیت
 در. اسـت  نمـوده  مقـرر  عـام  اهلیت

 فرانسه و انگلستان حقوقی هاي نظام
 سـهامی  يهـا  شـرکت  حقوق در نیز

 البته. است شده پذیرفته مزبور موارد
 سـه  هـر  در شـده  یاد عام اختیارات
ــل در حقــوقی نظــام  اشــخاص مقاب
 شـرکت  بـا  رابطـه  در و اسـت  ثالث

 الزامی شده تعیین چارچوب رعایت
 موجـب  تجـاوز  صورت در و است

 خواهـد  شـرکت  مقابل در مسئولیت
  . بود

  .ها و اختیارات صالحیتمجامع عمومی، مدیران، ، اهلیت، شخصیت حقوقی: کلید واژگان
  

  مقدمه
 588تجاري از نوع سهامی عام یا خاص، داراي شخصیت حقوقی مستقل هستند. مـاده   يها شرکت

قانون تجارت ایران منطبق با نظریه واقعـی بـودن شخصـیت حقـوقی و اصـل وحـدت و تسـاوي        
ي تجـاري  هـا  شـرکت  شخصیت حقیقی و حقوقی، یک اهلیت عام براي اشخاص حقوقی از جمله

ي سهامی داراي حقوق و تکالیفی نیز هستند که از ها شرکت پذیرفته است. همانند اشخاص حقیقی
 عنـوان  بهگردند. از سویی مدیران شرکت  چنین مجامع عمومی اعمال می طریق مدیران شرکت و هم

نمایند  اشخاص حقیقی برخواسته از شخصیت حقوقی شرکت سهامی مبادرت به اعمال مدیریت می
ومی با احراز ترکیبی از حد نصاب قانونی آراء سـهامداران شـرکت،   و از سوي دیگر نیز مجامع عم

پس از اتخاذ تصمیمات قانونی غالباً از طریـق مـدیران و یـا بازرسـان شـرکت نسـبت بـه اجـراي         
چنین الیحه قـانون   و هم 1347نمایند. در الیحه اصالحی قانون تجارت  تصمیمات متخذه اقدام می

هـا،   ي سـهامی و مجـامع عمـومی آن   هـا  شرکت ک از مدیران، براي هر ی1392تجارت جدید سال 

 هاي سهامیکتحدود صالحیت مجامع عمومی و مدیران در شر

 )بخش اول(



  1396سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان       راه وکالت       ن وکالي دادگستري گیالندو فصلنامه کانو

17 

معیارهـاي قـانونی بـراي     گـذار  قانونگردیده و حسب قاعده،  بینی هایی پیش اختیارات و صالحیت
اصلی شرکت تعیـین نمـوده    کنندگان اداره عنوان بهاحراز و تشخیص حدود اختیارات این دو مرجع 

از  سبت به اشخاص ثالث مؤثر در مقام نبوده و صرفاًاعمال محدودیت بر اختیارات مدیران ناست. 
انـد، قابـل    سوي شرکت در مقابل مدیرانی که از حدود اختیارات و یا موضوع شرکت تجاوز نموده

  استناد است. 
  
  ي سهامی ها شرکت شخصیت حقوقی .1

ي سـهامی  هـا  شـرکت  که براي 1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  17برخالف مقررات ماده 
الیحه جدید قـانون تجـارت سـال     445قبل از ثبت نیز شخصیت حقوقی قائل گردیده، مطابق ماده 

ي سهامی و غیر سهامی قبل از ثبت واجـد شخصـیت حقـوقی    ها شرکت هیچ شرکتی اعم از 1392
است. برخی استادان حقوق  نظر اختالفنخواهند گردید. در خصوص این موضوع میان حقوقدانان 

ي هـا  شـرکت  ،1347اند که موافق تصریح الیحه اصالحی قانون تجارت سال  یدهتجارت بر این عق
گردند،  تشکیل یافته محسوب میکه  این سهامی پس از طی تشریفات قانونی و قبل از ثبت به لحاظ

برخی دیگر از حقوقدانان نیز معتقدند اگرچه بـا تشـکیل    1واجد شخصیت حقوقی نیز خواهند بود.
یابد و لیکن این شخصیت حقوقی کامـل نیسـت و    قوقی آن تحقق میشرکت سهامی، شخصیت ح

 هـا  شـرکت  در مقابل، نظریه دیگري نیز از سوي استادان حوزه حقـوق  2شود. پس از ثبت کامل می
شرکت سهامی قبل از ثبت، به کلی فاقد شخصیت حقوقی اسـت.  که  این ابراز گردیده است مبنی بر

ي سـهامی در  هـا  شرکت حقوقدانان اخیر بیشتر با نظام حقوقی رسد به دالیل ذیل، نظریه به نظر می
قـانون تجـارت سـال     195سـازگار اسـت. مـاده     1347ایران و الیحه اصالحی قانون تجارت سال 

ي مذکور در این قـانون الزامـی و تـابع جمیـع مقـررات      ها شرکت تصریح دارد که ثبت کلیه 1311
قانون تجـارت   587و  584، 583حدت مالك مواد است. در حقوق ایران از و ها شرکت قانون ثبت

ي تجـارتی و مؤسسـات غیرتجـارتی از تـاریخ ثبـت،      هـا  شـرکت  گردد کـه  استنباط می 1311سال 
ي تجارتی مـذکور در ایـن   ها شرکت قانون مرقوم کلیه 583ماده  3کنند. شخصیت حقوقی کسب می

ي غیرتجارتی را پس از ثبـت  اه شرکت نیز 584قانون را واجد شخصیت حقوقی دانسته و در ماده 
قانون تجارت سـال   584و  583رسد اختالف میان مواد  داند. به نظر می واجد شخصیت حقوقی می

                                                            
 159-158، صص 1377، تهران، انتشارات سمت، 1، ج حقوق تجارت، اسکینی، ربیعا  .1
  19-18ص ، ص1393، تهران، انتشارات سمت، هاي تجاري حقوق شرکتپاسبان، محمدرضا،   .2
هاي  ، مجله دیدگاه»مقاله اعتبار صحت ظاهري در حقوق تجارت (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)«صقري، محمد،   .3
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ي هـا  شـرکت  لزوم ثبـت همـه   1310ي سال ها شرکت از آن جهت باشد که چون قانون ثبت 1311
 1311جارت سـال  قانون ت 583تجاري را تصریح نموده بود، دیگر نیازي به تصریح مجدد در ماده 

ي غیـر تجـارتی تصـریح بـه امـر      ها شرکت ي تجاري ندیده و فقط در موردها شرکت در خصوص
مسئولیت کیفـري قائـل گردیـده و     ها شرکت براي عدم ثبت گذار قانوننموده است. از سوي دیگر 
یـز  اعتبار دانسته و افزون بر مجازات کیفري، انحالل شرکت مسـتنکف را ن  حتی چنان شرکتی را بی

شناسایی  گذار قانونمنظور  چه چنانضمانت اجراي حکم قانونی آمره خود قرار داده است. بنابراین 
بود، دیگر نیازي به وضع ضـمانت   شخصیت حقوقی براي شرکت تجاري (سهامی) قبل از ثبت می

مراحل انحالل در معناي خاص خود، مسـتلزم رعایـت   که  آن اجراي انحالل وجود نداشت، به ویژه
باشد، در حالی که شرکت پـیش از   می ها شرکت ریفات انتشار آگهی و ثبت مراتب در اداره ثبتتش

رسـد کـه نویسـندگان حقـوقی طرفـدار       ثبت، فاقد هرگونه سابقه در مرجع مزبور است. به نظر می
ي سهامی قبل از ثبت، اصطالح تشکیل شرکت را با ایجـاد  ها شرکت تحقق شخصیت حقوقی براي

تحقـق شخصـیت   «و  »تشکیل شرکت«میان اصطالح که  آن اند. حال معادل دانستهشخصیت حقوقی 
ي هـا  شـرکت  الیحه اصالحی قـانون تجـارت در مـورد    19ترادف وجود ندارد. مفاد ماده  »حقوقی

در صورتی که شرکت تا شش مـاه  «نماید زیرا تصریح دارد که:  سهامی نیز این تفاوت را تقویت می
این قانون به ثبت نرسیده باشد، به درخواست هریک از  6ه مذکور در ماده از تاریخ تسلیم اظهارنام

اي  نامـه  گواهیکه اظهارنامه به آن تسلیم شده است  ها شرکت نویسان، مرجع ثبت مؤسسین یا پذیره
حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است 

مؤسسین به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسـترد دارنـد. در    دارد تا ارسال می
که براي تأسیس شـرکت پرداخـت یـا تعهـد شـده باشـد بـه عهـده         اي  هاین صورت هرگونه هزین

  »مؤسسین خواهد بود.
مضاف بر آن، قبول این امر که شرکت بدون ثبت شخصیت حقوقی بیابد، مشکالت متعددي از   

قانون آیـین دادرسـی مـدنی     76ادرسی مدنی نیز بدنبال خواهد داشت. از آن جمله ماده نظر آیین د
ي تجاري را به آخرین نشـانی محلـی کـه بـه     ها شرکت که ابالغ اوراق دعوي در مورد 1379سال 

اعالم گردیده، ممکن دانسته است. بنابراین اگر شرکت فاقد سابقه ثبـت باشـد    ها شرکت اداره ثبت
رسـد کـه    با وصف مراتب به نظر می 1دگاه قرار رد دادخواست صادر خواهد گردید. توسط دفتر دا
 ي سهامی قبـل از ثبـت فاقـد شخصـیت حقـوقی هسـتند و اقـدامات ایـن        ها شرکت باید پذیرفت

  نسبت به اشخاص ثالث فاقد آثار قانونی خواهد بود.  ها شرکت
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داد که طی آن آراء، بطور صـریح و یـا   توان مواردي را مورد اشاره قرار  در رویه قضایی نیز می  
قـرار  تأکیـد   ي سهامی پس از ثبت مورد تأییـد و ها شرکت ضمنی موضوع تحقق شخصیت حقوقی

 »7/3/1370مـورخ   557کشـور بـه شـماره     عالی دیوانرأي وحدت رویه «گرفته است. از جمله در 
طرفیـت کارخانـه قنـد     ضمنی این امر مورد تأیید قرار گرفته اسـت. در ایـن پرونـده بـه     صورت به

قـانون  «حمایت از صنایع موضـوع  هیأت  شیروان سهامی عام که بعلت مشکالتی اداره آن بر عهده
قـرار گرفتـه، دو    »19/3/1343هاي کشور مصـوب   حمایت صنعتی و جلوگیري از تعطیلی کارخانه

هـا،   خواهـان  گردد. هـر دو نفـر از   دعوي از ناحیه اشخاص حقیقی به خواسته مطالبه وجه اقامه می
دعوي خود را به طرفیت کارخانه قند شیروان اقامه نموده و طی احکام قطعی صادره در یک حکم 
قطعی، اقامه دعوي به طرفیت کارخانه قند شیروان پذیرفته شـده و در حکـم قطعـی دیگـر چنـین      

ی و گردد که چون اداره کارخانه قند شیروان مطـابق مـاده یـک از قـانون حمایـت صـنعت       عنوان می
حمایت از صنایع قرار گرفته و هیأت  عهده 1343هاي کشور مصوب  جلوگیري از تعطیلی کارخانه
داراي شخصیت حقـوقی مسـتقل از شـرکت (کارخانـه قنـد      هیأت  مطابق مقررات همان قانون این

باشـد. در رأي   باشد و لذا طرح دعوي به طرفیت کارخانه قنـد شـیروان مسـموع نمـی     شیروان) می
دعـوي  «چنین اصدار رأي گردیـد:   7/3/1370مورخ  557کشور به شماره  عالی دیوان وحدت رویه

هایی که به ثبت رسیده و داراي شخصیت حقوقی باشند باید  بستانکاران براي وصول بدهی کارخانه
به طرفیت کارخانه اقامه شود النهایه در مواردي که طبـق قـانون حمایـت صـنعتی و جلـوگیري از      

مدیر یا مدیرانی که بـراي اداره امـور کارخانـه     1343اي کشور مصوب خرداد ماه ه تعطیل کارخانه
البتـه در رأي صـادره    »معین شده باشد جوابگویی از دعوي با مدیر یا مدیران مزبـور خواهـد بـود.   

به نوعیت شرکت (کارخانه قند شیروان سـهامی عـام) نگردیـده و لـیکن کارخانـه مزبـور       اي  هاشار
 عـالی  دیـوان می عام مورد ثبت قرار گرفته و با لحاظ این رأي وحدت رویـه  شرکت سها صورت به

انـد داراي شخصـیت حقـوقی     هایی کـه بـه ثبـت رسـیده     کشور تصریح بر این امر دارد که کارخانه
  خواهند بود. 

 2/12/1393مـورخ   2997/93/7مورد دیگر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره   
مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حـق  «مبنی بر اینکه:  که در مورد پرسش

اند، آیا اموال و اعیان فاسده موجود در شرکت که ناشی از وجوه تحصیل شـده توسـط   شکات شده
چنین » باشد؟ مدیران مجرم شرکت از شکات بوده است، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقیف می

کـه مطـابق    ییهـا  شرکت قانون تجارت، 580مطابق ماده که  این نظر به«ت که: اظهارنظر گردیده اس
باشند و از جمله، اموال شرکت  اند، داراي شخصیت حقوقی مستقل می قانون تجارت به ثبت رسیده

در فرض استعالم که  این باشد و با توجه به مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) می
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اند که با این وصـف و   اه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شدهمطابق حکم دادگ
با توجه به صدر پاسخ، اموال موجود در شرکت با توجه به ثبت شرکت (سـهامی عـام) در مرجـع    

علیـه، آن را   تـوان در قبـال بـدهی مـدیران محکـوم      باشد و نمی متعلق به شرکت می ها شرکت ثبت
خت نمود، مگر پس از طی مراحل قانونی از قبیل انحالل شرکت یا صدور توقیف و به شکات پردا

تـوان بـه میـزان     ... که دراین صورت مطابق مقررات، می حکم ورشکستگی توسط دادگاه و تصفیه
له پرداخت نمود؛ البته قبـل از انحـالل شـرکت نیـز      سهم مدیران از اموال شرکت به شکات محکوم

  »باشد. لهم می م قابل توقیف جهت استیفاء حق محکومسهام متعلق به مدیران محکو
قانون تجـارت در خصـوص شـرکت موضـوع      580در این نظریه مشورتی نیز با اشاره به ماده   

یی را که مطابق قانون تجارت بـه  ها شرکت باشد به صراحت فقط پرسش که شرکت سهامی عام می
  ت حقوقی دانسته است. ي سهامی داراي شخصیها شرکت ثبت رسیده باشند از جمله

انگلستان هیچ شرکتی بدون ثبـت، واجـد شخصـیت حقـوقی      2006ي سال ها شرکت در قانون  
تصـریح   هـا  شرکت در بند یک از ماده یک از بخش نخست در مقررات عمومی که چنانگردد.  نمی
) 2006ي هـا  شـرکت  منظور از شرکت، شرکتی است که مطابق مقررات این قانون (قانون« نماید می

آن قانون در مبحث مربوط به آثار ثبت شرکت در بنـد   16در ماده » تشکیل یافته و ثبت شده باشد.
ارکان شرکت (پس از ثبت)، صالحیت (اهلیت) ایجاد هرگونه اقدامات « کند که سوم نیز تصریح می

  1»یابند از سوي یک شرکت تأسیس یافته را می
ه، شرکت بدون ثبت رسـمی شخصـیت حقـوقی    فرانس 1966قانون تجارت سال  5مطابق ماده   

قانون تجارت  235ندارد. اگر به جهت کشف ایراد در تشکیل، شرکتی باطل اعالم گردد، وفق ماده 
توانند در برابر اشخاص ثالث به این بطالن استناد نماینـد زیـرا بطـالن شـرکت      فرانسه، شرکاء نمی

شـناخته  » شـرکت در عمـل موجـود   «ه ناشی از فعل خودشان است. چنین شرکتی در حقوق فرانس
شود. پر واضح است که مفهوم این شرکت متضـمن حفـظ آن در حـال و آینـده نیسـت. بلکـه        می

رفع آثار بطالن طی مدت فعالیت قبلی شرکت بوده که بـه لحـاظ ثبـت رسـمی      گذار قانونمقصود 
مراجعـه بـه   واجد شخصیت حقوقی اعالم گردیده است. نوع شرکت نیز همان است که به هنگـام  

صـورت ظـاهر معتبـر و قـانونی     «اند. بدین ترتیب ثبت شرکت موصوف بـا   اداره ثبت معلوم داشته
بر صحت ظاهري است. در این شرکت بـه   کننده مستلزم حفظ حقوق اشخاص ثالث اعتماد 7»خود

گـذار   جهت عدم ثبت و آگهی رسمی شخصیت حقوق قابل تصور نیست. منتها هم کسبان سـرمایه 
اراده تشکیل شرکت را بنحـو رسـمی اعـالم و    که  آن اند بدون و قالب شریک عمل نمودهدر شکل 

1. Companies Act , 2006 UK. 
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ها در نفع  اظهار کرده باشند. معیار تشکیل شرکت در عمل ایجاد شده، همان شرکت صاحبان آورده
و ضرر حاصل از فعالیت مشترك بدون وجود شخصیت حقوقی است. طبق قانون تجارت فرانسـه  

شکل و قالب قانونی اولیه و بدون اعالم محدودیت مسئولیت، شرکاء به طور در چنین شرکت فاقد 
تضامنی و نامحدود در برابر دیون شرکت مسئولیت دارند. این تکلیف در صورتی است که شرکت 

نسـبی   گونـه  هـا و بـه   براي امور تجارتی تشکیل شود و اال مسئولیت شرکاء به نسبت مشـارکت آن 
قـانون تجـارت ایـران چنـین      220ایران بنابر استنباط خـالف از مـاده    گردد. در حقوق ارزیابی می

  رود.  شرکتی، تجارتی به شمار نمی
  
 ي سهامیها شرکت جایگاه و نقش مجامع عمومی در .2

و یکی از ارکان شرکت بشـمار   گیرنده ارگان تصمیم عنوان بهدر هر شرکت سهامی، مجامع عمومی 
گردند. این مجـامع   وده و از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میروند که شامل سهامداران شرکت ب می

العـاده و مجمـع عمـومی     مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی فوق«شوند.  به سه گروه تقسیم می
مؤسس ، تشکیل مجمع عمومی 1347الیحه اصالحی قانون تجارت  82البته به موجب ماده  »عادي

این در حقیقت از مجموع مجامع سه گانه، دو مجمع هاي سهامی خاص الزامی نیست. بنابر براي شرکت
هاي سهامی عام و خاص، مشترك و الزامی هستند و  العاده میان هر دو نوع شرکت عمومی عادي و فوق

مجمع عمومی مؤسس نیز فقط براي تشکیل شرکت سهامی عام الزامی و براي تشکیل شـرکت سـهامی   
اص، مؤسسین اختیار دارنـد کـه بـراي تأسـیس     هاي سهامی خ خاص اختیاري است و لیکن در شرکت

شرکت، مجمع عمومی مؤسس را تشکیل دهند و یـا از آن انصـراف داده و شـرکت را بـدون تشـکیل      
مجمع عمومی مؤسس تأسیس نمایند. در این میان پس از تسـلیم مـدارك الزم بـراي تشـکیل شـرکت      

گـردد و پـس از    شکیل مـی ها، مجمع عمومی مؤسس دعوت و ت توسط مؤسسین به مرجع ثبت شرکت
هـاي تعیـین شـده در قـانون      اتخاذ تصمیمات قانونی توسط مجمع عمومی مؤسس، حسب صـالحیت 

گردد. پـس از آن وظـایف مربـوط بـه      تجارت، وظایف این مجمع پایان یافته تلقی و دیگر تشکیل نمی
در کنـار   العـاده  هاي سهامی، توسط مجامع عمومی عـادي و یـا فـوق    مجمع عمومی مؤسس در شرکت

  پذیرد.  ها و اختیارات اختصاصی آنان صورت می صالحیت
  
 مجمع عمومی مؤسس . 1ـ2

اي تشکیل  مجمع عمومی مؤسس، در واقع نه از اجتماع سهامداران بلکه از گردهمایی صاحبان سرمایه
یابد که احتمال دارد بعـد بـا تأسـیس شـرکت، سـهامدار بـه حسـاب آینـد، لـذا قـرار دادن آن در            می
الیحه اصالحی قانون تجارت سـال   72بندي مجامع عمومی را باید با مسامحه پذیرفت. در ماده  تهدس



  1396سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان       راه وکالت       ن وکالي دادگستري گیالندو فصلنامه کانو

22 

هاي سهامی از اجتمـاع صـاحبان    نیز بطور کلی تصریح گردیده است که مجمع عمومی شرکت 1347
پس از دعوت از مجمع عمومی مؤسس توسط مؤسسین شرکت و مطابق ماده  1شود. سهام تشکیل می

، مجمـع عمـومی مؤسـس وظیفـه رسـیدگی و احـراز       1347اصالحی قانون تجارت سـال  الیحه  17
نویسی کلیه سهام شرکت و تادیـه مبـالغ الزم و شـور دربـاره اساسـنامه و تصـویب آن را دارد.        پذیره

مجمع عمومی مؤسس، اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شـرکت را نیـز تعیـین نمـوده و مـدیران و      
صورت کتبی قبول سمت نمایند. این اعالم قبول سـمت بـه تنهـایی     رکت باید بهبازرس یا بازرسان ش

هـاي سـمت پذیرفتـه شـده      دلیل بر علم و اطالع مدیران و بازرسان نسـبت بـه تکـالیف و مسـئولیت    
گردد و تشکیل مجمع عمومی مؤسس  باشد. از این تاریخ شرکت سهامی تشکیل شده محسوب می می

ظایف قانونی خاتمه خواهد یافت. در حقیقت مجمع عمومی مؤسـس فقـط   نیز به لحاظ پایان یافتن و
الیحـه   17گردد. سپس برابـر تبصـره همـین مـاده      یکبار و آن هم در بدو تأسیس شرکت، تشکیل می

هـا و   یکـی از دو روزنامـه کثیراالنتشـاري کـه بایـد کلیـه دعـوت        1347اصالحی قانون تجارت سال 
هـا صـورت پـذیرد،     العاده) از ناحیه آن (عمومی عادي و یا فوق هاي شرکت تا تشکیل مجامع اطالعیه

توسط مجمع عمومی مؤسس و دیگري توسط وزارت اطالعات و جهانگردي (وزارت ارشاد اسالمی 
شود. رعایت این روند فقط براي شرکت سهامی عام الزامی است و لیکن وفـق مـاده    فعلی) تعیین می

، برخالف شرکت سهامی عام که اساسنامه شرکت فقـط  1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  20
رسد و امضاي سایر سهامداران ضـرورتی نـدارد، در شـرکت سـهامی خـاص       به امضاي مؤسسین می

چنین انتخاب اولین مدیران و بـازرس یـا    اساسنامه شرکت باید به امضاي کلیه سهامداران رسیده و هم
کـه   و به امضـاي کلیـه سـهامداران برسـد، بـدون ایـن      اي قید  بازرسان شرکت نیز باید در صورتجلسه

). 1347الیحه اصالحی قـانون تجـارت سـال     84تشکیل مجمع عمومی مؤسس ضروري باشد. (ماده 
به بیان نقش و جایگاه و وظایف مجمع عمـومی   588، در ماده 1392الیحه جدید قانون تجارت سال 

الیحه اصالحی قـانون تجـارت    17ر ماده مؤسس پرداخته و همین نقش و جایگاه و وظایف مندرج د
الیحـه   497چنـین در مـاده    بینی نموده است. هـم  را براي مجمع عمومی مؤسس نیز پیش 1347سال 

صورت کتبی قبول سـمت   اند که به ، مدیران و بازرسان مکلف گردیده1392جدید قانون تجارت سال 
الیحـه   561وظایف خـود خواهـد بـود. مـاده      نمایند و از تاریخ اعالم قبول، به منزله آگاهی ایشان از

، 1347الیحـه اصـالحی قـانون تجـارت سـال       20نیز هماننـد مـاده    1392جدید قانون تجارت سال 
دانـد و صورتجلسـه    هاي سـهامی خـاص الزامـی نمـی     تشکیل مجمع عمومی مؤسس را براي شرکت

  ته است.  را در حکم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس دانس 504ماده  4مذکور در بند 
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 بینـی  ي سـهامی در انگلسـتان، مجمـع عمـومی مؤسـس پـیش      ها شرکت در مقررات مربوط به  
منسوخ  2006ي ها شرکت که پس از تصویب قانون 1985ي ها شرکت نگردیده است. مطابق قانون

مجمع عمومی «یا 1»مجمع عمومی سالیانه«شده بود.  بینی گردیده است، دو نوع مجمع عمومی پیش
، فقط مجـامع عمـومی تحـت عنـوان     2006ي سال ها شرکت از قانون 336اما در ماده . 2»العاده فوق

گردیده است. این مجامع عمومی سـالیانه در کنـار سـایر     بینی ) پیشAGMمجامع عمومی سالیانه (
 3یابند.  مجامع مربوط به سهامداران، تشکیل می

العاده  مجمع عمومی فوق .2ـ2
گونـه کـه از نـام آن مشـخص اسـت در مـواردي کـه الزم اسـت          مـان ، هالعاده فوقمجمع عمومی 

الیحـه اصـالحی قـانون     83یابد. مطابق ماده  اتخاذ گردد، تشکیل می العاده فوقتصمیمات خاص و 
، هرگونه تغییر در مواد اساسنامه و یا در سرمایه شرکت یا انحالل شـرکت قبـل   1347تجارت سال 

قرار دارد. در الیحه جدید قانون تجارت سال  العاده فوق از موعد، فقط در صالحیت مجمع عمومی
 العاده فوقالیحه قانونی مزبور، مجمع عمومی  570، این اختیارات افزایش داشته و برابر ماده 1392

تغییر در مقررات اساسنامه از جمله اتخاذ تصمیم راجع به سرمایه شرکت، صـدور   گونه مههاختیار 
و  سـهام، تجـویز انتشـار اوراق مشـارکت، تبـدیل سـهام       گونـه  ایـن ایاي سهام ممتاز یا تغییر در مز

  انحصاري دارد.  صورت بهرا چنین تجزیه، ادغام، تبدیل و انحالل شرکت  هم

مجمع عمومی عادي . 3ـ2
الیحـه اصـالحی قـانون تجـارت سـال       87ي سهامی، برابر ماده ها شرکت مجمع عمومی عادي در

در صـالحیت مجمـع عمـومی مؤسـس و     چـه   آن امور شرکت به جزتواند نسبت به کلیه  می 1347
الیحـه اصـالحی قـانون تجـارت سـال       44است تصمیم بگیرد. طبق ماده  العاده فوقمجمع عمومی 

شـده اسـت بـراي     بینـی  ، مجمع عمومی عادي سالی یکبار در موعدي که در اساسنامه پـیش 1347
بـل و صـورت دارایـی و مطالبـات و دیـون      رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ق

شرکت و صورتحساب دوره و عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بـازرس یـا   
در الیحـه جدیـد قـانون     4شـود.  هاي سال مالی تشکیل مـی  بازرسان و سایر امور مربوط به حساب

1. Annual general meetin (AGM) 
2. extraordinary general meeting (EGM)
3. Pettet,ben,Company Law,3rd,London,Longman,2009,p144-8
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ادي حق عـزل و نصـب   نموده است که مجمع عمومی ع بینی پیش 591در ماده  1392تجارت سال 
پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسـس و انجـام وظـایف قـانونی و      1مدیران و بازرسان را نیز دارد.

الیحـه اصـالحی قـانون     108انحالل آن، در مراحل بعد انتخاب مدیران و بازرسان به موجب ماده 
حصـر  پذیرد. جایگـاه من  ، توسط مجمع عمومی عادي صاحبان سهام صورت می1347تجارت سال 

به فرد مجمع عمومی عادي یا همان مجمع عمومی سالیانه شرکت که صالحیت اتخـاذ تصـمیم در   
همه امور شرکت جز در موارد استثنایی و احصاء شـده در مقـررات قـانونی را داراسـت بـه دلیـل       
ویژگی مهمی است که حتی پس از انحالل شـرکت تـا پایـان تصـفیه بنحـو اسـتمرار دارد و کلیـه        

گـاهی در خـالل سـال مـالی      2از انحالل را نیز تا پایان مدت تصفیه دارا خواهد بود. وظایف پیش 
براي اتخاذ تصمیم درباره اموري که در صالحیت مجمع عمـومی عـادي اسـت (مـواردي از قبیـل      

الیحه اصالحی قانون  112حجر، فوت، استعفا یا سلب شرایط مدیر یا بازرس، موارد موضوع ماده 
یابد.  ضرورت می العاده فوقیا سایر موارد) دعوت مجمع عمومی عادي بطور  و 1347تجارت سال 

ها مشـمول مقـررات    است، اما از نظر نصاب و صالحیت العاده فوقاین مجمع فقط از لحاظ زمانی 
 574در مـاده   العـاده  فوقباشد. تشکیل مجمع عمومی عادي بطور  راجع به مجمع عمومی عادي می

  گردیده است.  بینی نیز پیش 1392ت سال الیحه جدید قانون تجار
  
 ي سهامی ها شرکت هاي مجامع عمومی در اختیارات و صالحیت. 3

پراکنـده در مقـررات    صـورت  بـه ي سهامی ها شرکت هاي مجامع عمومی در اختیارات و صالحیت
 بیان گردیده است. همین روند نیز در الیحه جدید قانون 1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال 

ها، مخـتص یـک مجمـع     صورت پذیرفته است. برخی از اختیارات و صالحیت 1392تجارت سال 
است و گاه ایـن   العاده فوقعمومی و گاه نیز مشترك میان هر سه مجمع عمومی مؤسس و عادي و 

چنین بر اختیـارات و   باشد. هم ها قابل تفویض به سایر مجامع و یا مدیران می اختیارات و صالحیت
  هاي مجامع و مدیران استثنائاتی نیز وارد گردیده است.  صالحیت

  
   هاي مجمع عمومی مؤسس اختیارات و صالحیت .1ـ3

 74و  17هاي مجمع عمومی مؤسس به طور کلی همـان اسـت کـه در مـواد      اختیارات و صالحیت
ون الیحه جدید قـان  558چنین در ماده  بیان گردیده و هم 1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال 

ي سهامی عام پس از گذشتن مهلتی که براي ها شرکت نیز تکرار شده است. در 1392تجارت سال 
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مدت تمدید شـده باشـد بعـد از انقضـاي مـدت      ی که نویسی معین شده است و یا در صورت پذیره
کـه   ایـن  ان رسیدگی و پس از احـراز نویس پذیرهتمدید شده، مؤسسین حداکثر تا یکماه به تعهدات 

مایه شرکت بنحو صحیح تعهد گردیده و حداقل سی و پنح درصد آن پرداخت شده است، تمام سر
تعداد سهام هریک از تعهدکنندگان را تعیین و اعالم و مجمع عمومی مؤسـس را دعـوت خواهنـد    

الیحه جدیـد قـانون    494چنین ماده  و هم 1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  16نمود (ماده 
ي سهامی خاص این وظایف عهده مؤسسین خواهد بود. پس از ها شرکت ر). د1392تجارت سال 

ي سـهامی  هـا  شـرکت  تشکیل مجمع عمومی مؤسس اولین وظیفه این مجمع در خصوص تشـکیل 
ی کلیـه سـهام شـرکت و تادیـه مبـالغ الزم      نویسـ  پذیرهعام، رسیدگی به گزارش مؤسسین و احراز 

ي سهامی عام، ابتدا احراز تادیه ها شرکت لغ الزم درتوسط متعهدین است. منظور از احراز تادیه مبا
همان تعهدات مؤسسین در پرداخت سـی و پـنج درصـد از سـرمایه مـورد تعهـد و سـپس احـراز         

ان تعهـد بـه پرداخـت شـده اسـت.      نویس پذیرهپرداخت مبلغی است که در ورقه تعهد سهم توسط 
محل تشکیل آن جهـت مالحظـه   گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز پیش از تشکیل مجمع در 

 74و  17هاي مجمع عمومی مؤسس بـه موجـب مـواد     دوم از صالحیت 1ان آماده باشد.نویس پذیره
، تصویب طرح اساسنامه و در صـورت لـزوم، اصـالح و    1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال 

ه اصالحی قانون الیح 8که به موجب ماده اي  هنهایی ساختن آن است. مفاد اساسنامه طبق طرح اولی
باید توسط مؤسسین ارائه گردد، حاوي موارد بسیار اساسی است. از قبیل تعیین 1347تجارت سال 

چنین تعیین مدت شـرکت و مرکـز اصـلی و     نام شرکت و موضوع آن به طور صریح و منجز و هم
ین تبـدیل  چن شعب فرعی آن. تعیین مبلغ سرمایه شرکت به تفکیک نقد و غیرنقد. نحوه انتقال و هم

سهام و یا صدور اوراق قرضه و شرایط و ترتیب افزایش یا کاهش سرمایه و تعیین تعداد مدیران و 
یت آنان و تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران. تعیین آغاز و پایان مأمورنحوه انتخاب و مدت 

اسـنامه از جملـه   سال مالی شرکت. نحوه انحالل اختیاري و ترتیب تصفیه امور آن و نحوه تغییر اس
الیحـه   17صالحیت مجمع عمومی مؤسس اسـت. تبصـره مـاده     کننده موارد مهمی است که تعیین

دارد که تا تشکیل مجمع عمـومی سـاالنه، دو روزنامـه     مقرر می 1347اصالحی قانون تجارت سال 
کثیراالنتشار یکی توسط مجمع عمومی مؤسس و دیگري توسـط وزارت اطالعـات و جهـانگردي    

گردد و تعیین این روزنامه کثیراالنتشار نیز از جمله وظایف  رت ارشاد اسالمی فعلی) تعیین می(وزا
فقط تعیـین   1392الیحه جدید قانون تجارت سال  558از ماده  4مجمع عمومی مؤسس است. بند 

یک روزنامه (بدون قید کثیراالنتشار) تا تشکیل مجمـع عمـومی عـادي را توسـط مجمـع عمـومی       
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تـا تشـکیل   «.... در هر دو قانون مارالذکر در بیان  گذار تأکید قانون می دانسته است. البتهمؤسس الزا
لزوماً بدان معنی نیست که با تشکیل اولین مجمع عمومی عادي، این مجمـع   »مجمع عمومی عادي

 هاي روزنامه دیگري را تعیین خواهد نمود. اگرچه در صورت لزوم تغییر روزنامه براي انتشار آگهی
دعوت از صاحبان سهام یا مجامع عمومی و غیره، مجمـع عمـومی عـادي ایـن اختیـار را خواهـد       
داشت. دیگر از وظایف مجمع عمومی مؤسس تعیین اولین مدیران و بازرسان شرکت سـهامی عـام   
است که پس از اعالم قبول کتبی توسط مدیران و بازرسان منتخب کـه بـه تنهـایی دلیـل بـر علـم       

یابـد و از   هاي آنان در شرکت است، رسمیت مـی  ان منتخب به تکالیف و مسئولیتمدیران و بازرس
این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب خواهد شد. لذا براي تشخیص محدوده صالحیت مجمـع  

توجـه   1347الیحه اصالحی قـانون تجـارت سـال     74و  17و  8عمومی مؤسس باید به مفاد مواد 
جمع عمومی مؤسـس بایـد بـه دو موضـوع بسـیار مهـم یعنـی        نمود. عالوه بر وظایف یاد شده، م

ی نویسـ  پذیرهناظر بر اعالمیه  9ماده  7رسیدگی به مزایاي مطالبه شده از سوي مؤسسین مطابق بند 
هاي غیرنقدي مؤسسین بپردازد، البته در صورتی کـه چنـین مزیتـی مطالبـه و یـا آورده       و نیز آورده

ترین موضوعاتی است که در صـالحیت   شرکت یکی از مهمتعیین موضوع  1غیرنقدي موجود باشد.
 عنـوان  بـه گردد که شـرکت   مجمع عمومی مؤسس قرار دارد. با تعیین موضوع شرکت، مشخص می

یک شخصیت حقوقی داراي چه میزان اهلیت براي انجام معامالت و اقدامات تجاري است. بـراي  
مـدیره یـا   هیـأت   ي باشـد و مثال اگر موضوع شـرکت واردات و صـادرات محصـوالت کشـاورز    

مدیرعامل مبادرت به معامالت محصوالت صنعتی در داخل کشور نماید، آیا چنین اقدامی نسبت به 
الیحه اصالحی قانون تجارت سـال   118چنین اشخاص ثالث معتبر خواهد بود؟ ماده  شرکت و هم

بنـابراین   هرگونه اقدامات مدیران شرکت را مشروط بـه رعایـت موضـوع شـرکت نمـوده و     1347
مدیره معتبر نخواهد بـود. همـین   هیأت  گردد که خروج از موضوع شرکت توسط تلقی می گونه این

براي مجامع عمومی نیز لحـاظ   1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  118وضعیت موافق ماده 
کـه   1347الیحـه اصـالحی قـانون تجـارت سـال       118گردیده است. اگرچه با توجه به مفاد ماده 

که در صالحیت مجـامع عمـومی   چه  آن یران را داراي اختیارات الزم براي اداره امور شرکت جزمد
است، دانسته و محدود نمودن اختیارات مدیران در اساسنامه و یـا بـه موجـب تصـمیمات مجـامع      
عمومی را فقط در روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر دانسته و در خصوص اشـخاص ثالـث   

شده است که حوزه اختیارات مـدیران و مجـامع    گیري داند. از این عبارات چنین نتیجه یاعتبار م بی
عمومی در اداره شرکت با حوزه اهلیت شخص حقوقی تفـاوت داشـته و لـذا اسـتثنائات وارده بـر      
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هاي مدیران فقط براي تبیین و تحدید اختیارات آنان وضع گردیده و ارتبـاطی بـا اهلیـت     صالحیت
   1شرکت ندارد.

  
  دخالت اشخاص و مسئولیت تضامنی در تأسیس و ثبت شرکت 

دارد که مؤسسین شرکت نسبت به کلیـه   مقرر می 1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  23ماده 
دهند مسئولیت تضـامنی   اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می

صرف که  این ماتی است که همراه با تدلیس و تقلب بوده و یادارند. مسئولیت تضامنی در قبال اقدا
تخلف از مقررات قانونی باشد. عمدي و یا سهوي بودن اقدامات خالف قانون، تـأثیري در کـاهش   
یا معافیت از مسئولیت تضامنی براي مؤسسین نخواهد داشت. این مسـئولیت تضـامنی نیـز شـامل     

و  270چنـین مـواد    و هـم  133(وحدت مالك از مـاده   ورود زیان و یا تفویت منفعت خواهد بود.
  ) 1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  273
، نسـبت بـه اشـخاص    1347الیحه اصـالحی   23در خصوص مسئولیت تضامنی مقرر در ماده   

داخل در شرکت اعم از برخی مؤسسین و یا سهامداران که در آن اقدامات دخالت داشته و یا از آن 
 1347الیحه قانون تجـارت سـال    23ست که در ماده ا اند اولین پرسش آن رر گردیدهاقدامات متض

همان  273فقط مؤسسین را مشمول مسئولیت تضامنی دانسته است. این در حالی است که در ماده 
انـد را مشـمول عنـوان     الیحه همه کسانی را که مسئول بطالن ناشی از اقدامات خالف قانون بـوده 

 1347الیحه قانون تجارت سال  273رسد با تصریح ماده  دانسته است. به نظر میمسئولیت تضامنی 
باید مسئولیت همه افراد داخل و یا خارج از شرکت در انجام اقدامات خالف قانون براي تأسیس و 

  یا ثبت شرکت را مشمول عنوان مسئولیت تضامنی دانست. 
راي تأسـیس و ثبـت شـرکت، دو    اما در خصوص دخالت اشخاص در اقدامات خالف قانون ب  

اشخاص داخل در شرکت یعنی مؤسسین و یا سهامدارانی که  آن حالت متصور است. حالت نخست
که در اقدامات خالف قانون برخی مؤسسین به هر طریقی دخالت عملی و یـا غیـر عملـی اعـم از     

حـه اصـالحی   الی 75اند (در خصوص سهامداران، با توجه بـه تبصـره مـاده     عمدي یا سهوي داشته
ان در شـرکت سـهامی عـام در هنگـام تشـکیل مجمـع عمـومی        نویس پذیرهدارد  که مقرر می 1347

مؤسس حق حضور داشته و هر سهم داراي یک رأي خواهد بود، داللت بر آن دارد که سـهامداران  
توانند در مورد اقدامات خالف قانون توسط مؤسسین در بدو تأسیس شرکت، دخالت عملی  نیز می
صورت این مؤسسین و یا سهامداران وفق قاعـده عـام اقـدام،     ا غیر عملی داشته باشند) در اینو ی
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حق مطالبه خسارت از شرکت و یا عاملین ورود زیان را نخواهند داشت و بلکه خود نیـز مشـمول   
مسئولیت تضامنی در جبران خسارات وارده به شرکت و سایر مؤسسین و سهامداران و یا اشخاص 

  ) 1347الیحه اصالحی  273گیرند. ( تقصیر قرار می ثالث بی
ست که اشخاص داخل در شرکت دخالت عملی و یا غیر عملـی در اقـدامات   ا حالت دیگر آن  

اند و لیکن آگاه به این امر بـوده و لـیکن    خالف قانون سایرین اعم از مؤسسین و سهامداران نداشته
ان) و خود مؤسسین نویس پذیرهمیان سهامداران (اند. در این صورت با تفکیک  سکوت اختیار نموده

که فقط مؤسسین را مکلـف محسـوب و    1347الیحه اصالحی  23شرکت، باید گفت حسب ماده 
در صورت تخلف از مقررات قانونی مشمول عنوان مسئولیت تضامنی دانسته، سهامدارانی که جـزء  

ف قـانون مؤسسـین شـرکت    مؤسسین نبوده و دخالتی در تأسیس و ثبت شـرکت و اقـدامات خـال   
حتی از اقدامات خالف قـانون  که  این اند، مسئولیتی در این زمینه نخواهند داشت و با فرض نداشته

اقدامات به سهامدار یـا سـهامداران مطلـع مزبـور      گونه اینمؤسسین آگاه بوده باشند و خساراتی از 
اشت و علـم آنـان بـه اقـدامات     وارد گردیده باشد، حق مطالبه خسارات وارده به خود را خواهند د

خالف قانون مؤسسین در تأسیس و ثبت شرکت موجب سلب حق مطالبه خسارت توسط ایشان از 
چنین تکلیفی در ممانعت از اقدامات خالف قانون  شرکت و یا مسئولین متخلف، نخواهد بود و هم

ادعاي ورود زیـان   انعنو بهسایر مؤسسین نیز نداشته و مسئولیتی هم در قبال ادعاي اشخاص ثالث 
  ندارند. 

اما در مورد مؤسسینی که دخالت عملـی و یـا غیـر عملـی در اقـدامات خـالف قـانون سـایر           
انـد و   مؤسسین در تأسیس و ثبت شرکت نداشته و لیکن آگاه از این اقدامات خـالف قـانون بـوده   

چنـین   1347حـه اصـالحی   الی 273و  270رسد با استفاده از مواد  اند نیز به نظر می ممانعتی ننموده
چنین حـق مطالبـه خسـارات     مؤسسینی فاقد مسئولیت تضامنی با سایر مؤسسین متخلف بوده و هم

هرگـاه  «دارد کـه:   قانون مرقوم چنین مقـرر مـی   270وارده به خود را نیز خواهند داشت. زیرا ماده 
توسـط هریـک از   مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصـمیماتی کـه   

نفـع بطـالن    گردد رعایت نشود برحسب مـورد بنـا بـه درخواسـت هـر ذي      ارکان شرکت اتخاذ می
شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعالن خواهد شد لیکن مؤسسین و مـدیران  

 »یند.توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطالن استناد نما و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی
چنـین   گردد که علم و عدم علم به ارتکاب تخلـف و هـم   در بدو امر از متن ماده چنین استنباط می

دخالت عملی و یا غیرعملی در ارتکاب تخلف در اقدامات بعمـل آمـده در بـدو تأسـیس شـرکت      
تأثیري در مسئولیت تضامنی مؤسسین و سهامداران نداشته و در هر صورت مسئولیت تضامنی باقی 

در صورت صدور حکم قطعی بر بطـالن  «دارد که:  چنین مقرر می 273اهد بود و لیکن در ماده خو



  1396سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان       راه وکالت       ن وکالي دادگستري گیالندو فصلنامه کانو

29 

شرکت یا بطالن عملیات یا تصمیمات شرکت، کسانی که مسئول بطـالن هسـتند متضـامناً مسـئول     
لـذا   »خساراتی خواهند بود که از آن بطالن به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجـه شـده اسـت.   

داللت بر آن دارد که صرف علـم و اطـالع از تخلـف سـایر مؤسسـین موجـب        ذارگ قانونتصریح 
مسئولیت تضامنی نیست و بلکه دخالت عملی و غیرعملی قابل انتساب، شرط مسـئولیت تضـامنی   

برخی از مؤسسین شرکت از اقدامات خالف قانون سـایر مؤسسـین   که  این است. بنابراین با وصف
ن عده از مؤسسین متخلف مطلع بوده و اقـدامی در منـع آنـان    در تأسیس و یا ثبت شرکت توسط آ

ننموده و دخالتی در این تخلفات نیز نداشته باشند، موجب مسئولیت تضامنی بـراي آنـان نخواهـد    
بود و در این حالت حق مطالبه خسارات وارده بر خود را نیز خواهند داشت. قید عبارت صـاحبان  

  گردد.  ت نیز میسهام شامل مؤسسین و سایر ارکان شرک
در خصوص مسئولیت تضامنی مؤسسین در اقدامات خالف قانون نسـبت بـه اشـخاص ثالـث       

اشخاص ثالـث خـارج از شـرکت در    که  آن باشد. نخست خارج از شرکت نیز دو حالت متصور می
اند که مشمول عناوین تدلیس و  اقدامات خالف قانون مؤسسین، دخالت عملی و یا غیرعملی داشته

بوده و اینان حق مطالبه خسارت از شرکت و یا مؤسسین را ندارند و بلکه خود نیز در کنـار  تقلب 
مؤسسین متخلف، مسئولیت تضامنی در جبران خسارات وارده به شرکت و یا دیگـر سـهامداران و   

). در مورد 1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  273یا اشخاص ثالث را خواهند داشت. (ماده 
مـدیره و  هیـأت   ، در خصـوص دخالـت  1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  130ه مشابه ماد

شـود، ایـن    مدیره در معامالتی که با شرکت یا به حساب شرکت مـی هیأت  مدیرعامل بدون اجازه
 مدیره، نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته جزهیأت  معامالت را در صورت عدم تصویب توسط

تدلیس و تقلب مدیر متخلف دخالت داشته باشد که در این صـورت  شخص ثالث در موارد که  این
معامله نسبت به شخص ثالث مزبور نیز فاقد اعتبار خواهد بود. با اسـتفاده از وحـدت مـالك مـاده     

استدالل نمود که  گونه اینتوان  می 1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  23در تفسیر ماده  130
توسط مؤسسین که شخص ثالث خـارج از شـرکت در آن دخالـت     در مورد اقدامات خالف قانون
الیحه مرقوم، شخص ثالث حق مطالبه خسارت نخواهد داشت و  130داشته، موافق استنباط از ماده 

بلکه خود نیز به همراه مؤسس یا مؤسسین متخلف، مسئولیت تضامنی براي جبران خسـارت وارده  
که شخص ثالث خارج از شرکت دخالتی در اقدامات به غیر را خواهد داشت. لیکن در حالت دوم 

خالف قانون مؤسسین نداشته، حتی اگر با وصف آگاه بودن از چنین اقداماتی نیز مبادرت به انجام 
معامله با شرکت نموده باشد، حق مطالبه خسارات وارده به خود را دارد، زیرا شخص ثالث تکلیفی 

ت خـالف قـانون در تأسـیس شـرکت نداشـته و      در ممانعت مؤسسین شرکت در ارتکـاب اقـداما  
  گردد.  اقدامات مؤسسین حمل بر صحت می
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   العاده فوقهاي مجمع عمومی  اختیارات و صالحیت .2ـ3
الیحـه اصـالحی قـانون     165تـا   158در مواد  العاده فوقهاي مجمع عمومی  اختیارات و صالحیت

انحـالل شـرکت    ،تغییرات اساسنامه ،هکاهش سرمای ،عبارتند از: افزایش سرمایه 1347تجارت سال 
اختیـارات   1392الیحه جدید قانون تجارت سال  570ماده در قبل از موعد و یا تغییر نوع شرکت. 

  عبارتند از:  العاده فوقهاي مجمع عمومی  و صالحیت
  . اساسنامه از جمله اتخاذ تصمیم راجع به سرمایه شرکت مقررات در تغییر گونه هر )الف
  . گونه سهام، تجویز انتشار اوراق مشارکت، تبدیل سهام هام ممتاز یا تغییر در مزایاي اینصدور س )ب
  العاده است.  که از اختیارات انحصاري مجمع عمومی فوقتجزیه، ادغام، تبدیل و انحالل شرکت  )ج

الیحـه اصـالحی    165تـا   158مطابق مـواد   العاده فوقدر خصوص افزایش سرمایه، مجمع عمومی 
  هاي زیر اقدام خواهد نمود.  از روش 1347ن تجارت سال قانو
  افزایش سرمایه از طریق پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد.  )الف
افزایش سرمایه به وسیله تبدیل سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضـافه ارزش   )ب

  سهام به سرمایه شرکت. 
  شرکت به سهام جدید.  تبدیل مطالبات نقدي حاصل شده اشخاص از )ج
  تبدیل اوراق قرضه به سهام.  )د

مدیره و پـس از قرائـت گـزارش    هیأت  به پیشنهاد العاده فوقافزایش سرمایه توسط مجمع عمومی 
 توانـد بـه   مـی  العاده فوقبازرس یا بازرسان شرکت صورت خواهد پذیرفت و حتی مجمع عمومی 

سرمایه شرکت تا مبلغ معینی را به طـرق چهارگانـه    مدیره حداکثر تا پنج سال اختیار افزایشهیأت 
ي سهامی در ها شرکت مدیره استثناء است. افزایش سرمایههیأت  فوق بدهد. این تفویض اختیار به
گردیده اسـت و از اختیـارات    بینی پیش 570و  484در مواد  1392الیحه جدید قانون تجارت سال 

هـاي افـزایش سـرمایه را محـدود بـه مـوارد خـاص         باشد. لیکن شیوه می العاده فوقمجمع عمومی 
ننموده است. از جمله مواردي کـه یـک    1347همچون مقررات الیحه اصالحی قانون تجارت سال 

به توسـط آن مبـادرت بـه     1392تواند برابر الیحه جدید قانون تجارت سال  شرکت سهامی عام می
راق قرضه مندرج در الیحه اصالحی قانون افزایش سرمایه نماید، انتشار اوراق مشارکت (شبیه به او

ي سـهامی  هـا  شرکت الیحه مزبور فقط مختص به 531و  530) است که مطابق مواد 1347تجارت 
انـد   ي سهامی عامی که در بورس پذیرفتـه نشـده  ها شرکت عام پذیرفته شده در بورس بوده و براي

ر مـورد افـزایش سـرمایه از    تحت شرایط خاصی اجازه انتشار اوراق مشارکت داده شـده اسـت. د  
طریق پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد، این امر بـه لحـاظ ضـرورت فـراهم سـاختن سـرمایه الزم       

تواند طی انتشار سـهام جدیـد عـادي و دریافـت نقـدي ارزش       می العاده فوقتوسط مجمع عمومی 
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م جدید با بهاي اسمی آیا باید بهاي اسمی سهاکه  این سهم، آن را به سرمایه شرکت اضافه نماید. اما
الیحـه اصـالحی    32سهام قدیم یکسان باشد یا خیر؟ نظر دکتر عرفانی اینست که چون برابر مـاده  

چنـین قطعـات سـهام در صـورت تجزیـه بایـد        مبلغ اسمی سهام و هـم  1347قانون تجارت سال 
متساوي باشد، لذا ارزش اسمی کلیه سهام شرکت، در طـول مـدت حیـات شـرکت، چـه در بـدو       
تأسیس و چه به هنگام انتشار سهام جدید به علت افزایش سرمایه و چه در صورت تجزیـه سـهام   

 صـورت  بـه ارزش سهام جدید عادي در شرکت سـهامی عـام بایـد     1به قطعات باید متساوي باشد.
در شرکت  1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  158از ماده  1نقدي پرداخت گردد. اما تبصره 

غیرنقدي نیـز جـایز    صورت بهپرداخت ارزش سهام جدید بعلت افزایش سرمایه را سهامی خاص، 
تواند تصویب نماید که شرکت از طریق  شرکت می العاده فوقچنین مجمع عمومی  دانسته است. هم

تبدیل سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصـله از اضـافه ارزش سـهام بـه سـرمایه شـرکت،       
یه نماید. البته در مورد اندوخته شرکت، فقط امکان تبدیل اندوخته اختیاري مبادرت به افزایش سرما

و یا مازاد بر حد نصاب اندوخته قانونی است. تبدیل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شـرکت  
به سهام جدید نیز از دیگر طرق افزایش سرمایه شرکت سهامی است و بدان معنـی اسـت کـه اگـر     

اشخاص حقیقی و یا حقـوقی اعـم از داخـل و یـا خـارج از شـرکت        شرکت در معامالت خود به
تواند با تبدیل مطالبات اشخاص حقیقـی و یـا حقـوقی مزبـور بـه سـهام جدیـد،         بدهکار گردد می

این مطالبات حال شده باشـند و  که  این مطالبات ایشان را داخل در سرمایه شرکت نماید مشروط بر
الیحه اصالحی قـانون تجـارت    185باشد. (ماده  فراهم نمی در مورد مطالبات موجل امکان این امر

) در مورد افزایش سرمایه از طریق تبدیل اوراق قرضه به سهام جدید نیز فقـط شـرکت   1347سال 
سهامی عام که اجازه انتشار اوراق قرضه را داشته (یا همان اوراق مشارکت در الیحه جدید قـانون  

مزبور، آن اوراق را اخذ و در مقابل، سهام جدید منتشـر و  ) در سر رسید اوراق 1392تجارت سال 
به دارندگان اوراق یاد شده تسلیم نماید و از این طریق مطالبات دارنـدگان اوراق قرضـه یـا اوراق    

  مشارکت را تبدیل به سرمایه شرکت نماید. 
ي هـا  شـرکت  هاي سهامی خاص نیز جز در مواردي که نحوه افزایش سـرمایه نوعـاً بـه    شرکت  

توانند از  باشد مانند تبدیل اوراق قرضه یا اوراق مشارکت به سهام جدید، می سهامی عام مربوط می
  سایر طرق مبادرت به افزایش سرمایه نمایند. 

ي سـهامی، کـاهش   هـا  شـرکت  در العاده فوقهاي مجمع عمومی  از دیگر اختیارات و صالحیت  
ی کـه  ، زمـان 1347قـانون تجـارت سـال    الیحـه اصـالحی    141سرمایه شرکت است. مطابق مـاده  
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مدیره مکلف اسـت  هیأت  هاي وارده، سرمایه شرکت به حداقل نصف سرمایه برسد، زیان واسطه به
را براي تصویب کاهش سرمایه دعوت نماید. این کاهش سرمایه اجبـاري   العاده فوقمجمع عمومی 

چنـین   پذیرد. هـم  صورت می است و از طریق تقلیل تعداد سهام شرکت یا تقلیل قیمت اسمی سهام
مدیره اختیـار  هیأت  تواند به می العاده فوقدر مواردي که دارایی شرکت مازاد باشد، مجمع عمومی 

  کاهش سرمایه را بدهد که این کاهش اختیاري است. 
باشـد.   العاده، اعمال تغییرات در اساسنامه شـرکت مـی   یکی دیگر از اختیارات مجمع عمومی فوق  

الیحـه اصـالحی قـانون تجـارت      85الی  83العاده اختیار کامل دارد که برابر مواد  وقمجمع عمومی ف
مبادرت به تغییر اساسنامه نماید. لیکن این تغییر نباید به اصل تسـاوي حقـوق سـهامداران     1347سال 

چنـین   العاده حق تغییر تابعیت شرکت و هم چنین مجمع عمومی فوق در شرکت خللی وارد آورد و هم
  )1392الیحه جدید قانون تجارت سال  437یش تعهدات صاحبان سهام را نیز ندارد. (ماده افزا

، انحالل شرکت قبل از موعد العاده فوقها و اختیارات مجمع عمومی  آخرین از موارد صالحیت  
) در ماده 1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  199و یا تغییر نوع شرکت (تبدیل) است. (ماده 

فقط اجازه تجزیـه، ادغـام، تبـدیل و انحـالل شـرکت       1392حه جدید قانون تجارت سال الی 570
 العـاده  فـوق داده شده است. اختیارات اعطایی به مجمع عمومی  العاده فوقسهامی به مجمع عمومی 

الیحـه   199وسیعتر از موارد منـدرج در مـاده    1392الیحه جدید قانون تجارت سال  570در ماده 
 1392الیحه جدید قانون تجارت سال  570است. لیکن در ماده  1347تجارت سال اصالحی قانون 

ذکري از انحالل، تجزیه، ادغام و تبدیل پیش از موعد شرکت سهامی نیامده است. البته بدیهی است 
که نیازي به قید آن در ماده نبوده، زیرا انحالل شرکت به تنهایی به معنی آن است که شرکت قبل از 

ل گردد. در غیر این صورت زمانی که موعد انقضاي شرکت فرا رسد، نیازي بـه انحـالل   موعد منح
نیست و با انقضاي موعد شرکت مرتفع خواهد گردید. تبدیل شرکت سـهامی بـه شـرکت از نـوع     

چنین تبدیل شرکت سهامی بـه   دیگر اعم از تبدیل شرکت سهامی عام به خاص و یا بالعکس و هم
مندرج در قانون تجارت نیز زمانی امکانپذیر است که موضوع به تصـویب  ي قانونی ها شرکت سایر

  رسیده و مقررات مربوط به تشکیل شرکت از نوع دیگر نیز رعایت گردد.  العاده فوقمجمع عمومی 
 
   هاي مجمع عمومی عادي اختیارات و صالحیت .3ـ3

در صالحیت مجمع عمومی  چه که تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آن مجمع عمومی عادي می
). 1347الیحـه اصـالحی قـانون تجـارت سـال       86العاده است، تصمیم بگیـرد. (مـاده    مؤسس و فوق

وظایف مجمع عمومی عادي شامل مذاکرات و اخذ تصمیم درباره امور جاري شرکت است. از قبیـل  
مشـی آینـده    طمدیره و بازرسان شرکت در مورد وضع مالی و خـ هیأت  استماع گزارش و پیشنهادات
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ها، تصویب ترازنامه سالیانه و حساب سـود و زیـان، کـه موکـول بـه       شرکت و اخذ تصمیم درباره آن
الزحمـه مـدیران و بازرسـان و تعیـین جانشـینان       باشد. تعیین حق استماع گزارش بازرسان شرکت می

شود.  آن درج میهاي شرکت در  درخاتمه مدت مأموریت آنان. تعیین روزنامه کثیراالنتشاري که آگهی
هاي شـرکت   مجمع عمومی عادي در کلیه موارد فوق داراي اختیارات کامل است. از جمله به حساب

) مـدیران  1347الیحه اصالحی قانون تجارت سـال   90و  89نماید. (مواد  رسیدگی و تقسیم سود می
سـال   شوند و مـدت مـدیریت ایشـان از دو    شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و عادي انتخاب می

چنـین مجمـع    ) هـم 1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  109و  108تجاوز نخواهد نمود. (مواد 
 107مدیره را کالً یا بعضاً عـزل نمایـد. (مـاده    هیأت  تواند درتصمیمات بعدي خود عمومی عادي می

ین استثناي وارد برصالحیت مجمع عمومی عادي و هچنـ  1).1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال 
هاي سهامی، تغییر تابعیت شرکت است که به تصریح قـانون تجـارت    سایر مجامع عمومی در شرکت

تواند بـا هـیچ    چنین نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و هم ایران، هیچ مجمعی با هر اکثریتی نمی
) در 1347الیحه اصـالحی قـانون تجـارت سـال      94اکثریتی بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. (ماده 

مجمع عمومی عادي را داراي کلیه اختیـارات   563نیز در ماده  1392الیحه قانون تجارت جدید سال 
العاده است، دانسته و ذکـري از مجمـع عمـومی مؤسـس      چه در صالحیت مجمع عمومی فوق جز آن
رسـیده و   یزائد به نظر م 1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  86نماید. زیرا این قید در ماده  نمی

که مجمع عمومی مؤسس تشکیل و وظایف آن انجـام و خاتمـه یافـت، دیگـر موجودیـت       پس از این
نخواهد داشت تا داراي اختیاراتی باشد که بتوان آن اختیارات را از سایر مجامع مانند مجمـع عمـومی   

پـس از  العاده مستثنی نمود. بلکه برخی وظایف و اختیـارات مجمـع عمـومی مؤسـس،      عادي یا فوق
هیـأت   گیـرد. ماننـد تغییـرات در    العاده قرار مـی  خاتمه یافتن آن، عهده مجمع عمومی عادي و یا فوق

ها. لذا در الیحه جدید قـانون تجـارت سـال     مدیره شرکت و یا تغییرات در سرمایه شرکت و مانند آن
عمـومی  گذار در محدود نمودن اختیـارات مجمـع عمـومی، فقـط بـه اختیـارات مجمـع         قانون 1392
نماید. لیکن بطور کلی باید گفت اختیارات مجمـع عمـومی عـادي نیـز نامحـدود       العاده اشاره می فوق

، محـدوده  1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  118نیست. بلکه با استفاده از وحدت مالك ماده 
کـه در   این اختیارات به ظاهر نامحدود مشروط بر آن است که در حدود موضوع شرکت باشـد. چنـان  

  ماده قانونی یاد شده اختیارات مدیران را محدود به موضوع شرکت نموده است.  
عنوان رکن اصلی و ثابت در هر شرکت سـهامی محسـوب    بنابراین مجمع عمومی عادي شرکت به  
الیحـه   92شود، مطـابق مـاده    که این مجمع فقط سالی یکبار تشکیل می گردد و حتی با توجه به این می
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تواننـد در   چنین بازرس یا بازرسان شـرکت مـی   مدیره و همهیأت  ،1347نون تجارت سال اصالحی قا
العاده دعوت نمایند. همین امر (تشکیل مجمع عمـومی   مواقع مقتضی مجمع عمومی عادي را بطور فوق

بینی گردیـده و در آن الیحـه    نیز پیش 1392العاده) در الیحه جدید قانون تجارت سال  عادي بطور فوق
  ز مجمع عمومی عادي یا سالیانه، رکن اصلی و ثابت در هر شرکت سهامی محسوب گردیده است. نی

فقط یک مجمع در هر شرکت سهامی  2006ي سال ها شرکت در حقوق انگلستان مطابق قانون  
اختیارات الزم در  گونه گردد. این مجمع همه اطالق می 1وجود دارد که به آن مجمع عمومی سالیانه

ي سهامی را دارد. ها تشرک مورد
  پایان بخش اول

  منابع و مآخذ
  1377عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد دوم، تهران، انتشارات ماجد،  .١
 1393هاي تجاري، تهران، انتشارات سمت،  پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکت .٢
   1394خزاعی، حسین، حقوق تجارت، جلد نهم، تهران، انتشارات جنگل،  .٣
هـاي تجـاري، مجلـه هاي تجـاري و حـدود اختیـارات مـدیران شـرکت      ، مقاله اهلیت شرکتپاسبان، محمد رضا .٤

  1389، 51تحقیقات حقوقی، شماره 
جنیدي، لعیا و زارع، ملیحه، مقاله اعمال قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مـدیران ـ تحلیـل مسـئولیت مـدیران .٥

 1394، 1، ش 6العات حقوق تطبیقی، دوره هاي سرمایه در قبال دیون پرداخت نشده شرکت، مجله مط شرکت
  1392کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار،  .٦
هـاي سـهامی پـس از انقضـاي دوره پاسبان، محمد رضا، مقاله آثار اعمال حقـوقی مـدیران و مـدیرعامل شـرکت     .٧

1393، 67ماره هاي حقوق قضایی، ش مأموریت ایشان، فصلنامه دیدگاه
هاي تجاري، جلد اول، تهران، انتشارات دانشـگاه تربیـت تفرشی، محمد عیسی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت .٨

   1378مدرس، 
هاي سهامی با توجـه بـه مبـانی الدین، مقاله تحلیل اختیارات مدیران شرکت اسکینی، ربیعا و شریفی آل هاشم، سید الهام .٩

 17، شماره 1379هاي حقوقی انگلیس و ایران، مجله مدرس علوم انسانی، زمستان  مرابطه مدیران با شرکت در نظا
1377، تهران، انتشارات سمت، 1اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ج  .١٠
 1382، تهران، انتشارات بازگیر، 1، ج 70و 60، 50بازگیر، یداهللا، منتخب آراء حقوقی محاکم در سه دهه  .١١
هاي سهامی در صورت تجاوز مدیرعامل از حدود  ، وضعیت قراردادهاي شرکتبیگی حبیب آبادي، احمد و محمد .١٢

1392اختیارات، فصلنامه رأي ـ مطالعات آراي قضایی، دوره دوم، زمستان 
1387، انتشارات جنگل، 1هاي عمومی حقوقی، ج  معاونت آموزش قوه قضاییه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه .١٣
، روزنامه رسـمی سـال834نامه شماره  رات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ویژهروزنامه رسمی کشور، نظ .١٤

1/10/1394مورخ  20622هفتاد و یکم، شماره
هاي  صقري، محمد، مقاله اعتبار صحت ظاهري در حقوق تجارت (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)، مجله دیدگاه .١٥

 53، شماره 1390حقوق قضایی، بهار 
16. Pettet,ben,Company Law,3rd,London,Longman,2009
17. Companies Act , 2006 UK

1. AGM- Annual general meeting
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 دانشگاه تهران دانشجوي دکتري حقوق خصوصی هادي قائمی

 
  

 مقدمه
هاي دریافتنی است که اقسام گونـاگون دارد.   هاي تأمین مالی، تأمین از طریق حساب از جمله شیوه

هاي تأمین مالی در اصطالح تـأمین مـالی    ره. به این شیوهمانند فاکتورینگ، لیزینگ، فورفیتینگ و غی
  )88شود. (پرویزیان، آذرخش،  ساختار یافته گفته می

امروزه روش تأمین مالی از طریق عملیات فاکتورینگ در سراسر جهان به طور گسـترده مـورد     
ه شـروع شـد و   از ایاالت متحد 1920گیرد. عملیات فاکتورینگ از دهه  استفاده اغلب تجار قرار می

 مبه کل جهان معرفی شد. گرچه برخی سابقه فاکتورینگ را بـه دوران امپراطـوري ر   1960در دهه 
روش . دهنـد  هم نسـبت مـی   Papadimitroou, 1994: 11)رسانده و حتی برخی آن را به حمورابی(

ت فاکتورینگ بر اساس قراردادي است که میان صادرکنده و واردکننـده کاالهـا یـا خـدمات صـور     
گیرد و در آن صادرکننده با واگذاري مطالبات خود به شخص ثالث که در این نهاد شرکت عامل  می

  شود.  متولی این امر است، از یک نقدینگی زود هنگام برخوردار می
باشـد. امـروزه    در حال حاضر استفاده از این شیوه وصولی و تأمین مالی در حـال توسـعه مـی     

گیرد. به نحوي که در  یافته و در حال توسعه مورد استفاده قرار می فاکتورینگ در کشورهاي توسعه
 1998میلیارد دالر بوده که نسبت به سال  860میزان فاکتورینگ در سطح جهان بیش از  2004سال 

  (klapper)درصدي بوده است.  88داراي رشد 
چنـدان دور   رسـد در آینـده نـه    با عنایت به این توسعه روز افزون فاکتورینگ به نظـر مـی    

ترین منابع تأمین مالی خواهد بـود. رونـد توسـعه فاکتورینـگ      عنوان یکی از مهم فاکتورینگ به
عنـوان یـک منبـع مهـم مـالی در       حکایت از آن دارد که این ابزار مالی در حال ظاهر شـدن بـه  

ت به طور کلی این شیوه تأمین مـالی بـراي مؤسسـا    (Ibid/1)باشد.  اقتصادهاي توسعه یافته می
کاربرد داشته و عمدتاً توسط ایـن مؤسسـات مـورد اسـتفاده قـرار       )SMEs( کوچک و متوسط

  گیرد.   می

 ماهیت قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ در حقوق ایران
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با عنایت به اهمیت روز افزون فاکتورینگ؛ ضروري است این موضـوع بـه طـور دقیـق مـورد        
مطالعه علمی قرار گرفته و مورد شناسایی قرار گیرد. تحقیق حاضر تالشی است براي نیل بـه ایـن   

پژوهش حاضر در دو فصل تنظیم شده اسـت. فصـل اول بـه بررسـی مفهـوم فاکتورینـگ       . مقصود
اصطالح پیش گفته در متون حقوقی مـا چنـدان شـناخته شـده     که  این اختصاص یافته و با توجه به

گیرد. در فصل دوم نیز  نیست؛ به طور اجمال این نهاد حقوقی تعرفه شده و مورد شناسایی قرار می
خاسـتگاه  کـه   ایـن  قوقی فاکتورینگ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. با توجه بهماهیت و آثار ح

باشد و در سیستم حقوقی کشورمان چنـدان   هاي حقوقی غرب می فاکتورینگ در عصر حاضر نظام
مورد مطالعه قرار نگرفته ضروري است ماهیت آن در نظام حقوقی ایران مورد واکاوي قـرار گیـرد.   

  اصل از این تحقیق به طور اجمال ارائه خواهد شد. در پایان نیز نتایج ح
  

  فصل اول: آشنایی با فاکتورینگ
در منابع حقوقی کشور ما تحقیقات چندانی در خصوص فاکتورینگ انجام نشده لـذا  که  این نظر به

شود اطالعات جامعی از  ضروري است این مفهوم مورد شناسایی قرار گیرد. در این فصل تالش می
  ورینگ ارائه شود. موضوع فاکت

 
  بند اول: مفهوم فاکتورینگ

باشـد.   فاکتورینگ در لغت به معنی نمایندگی، عاملیـت، قـرارداد کـارگزاري وصـول مطالبـات مـی      
خریـد  «فرهنـگ حقـوقی بلـک فاکتورینـگ را چنـین تعریـف کـرده اسـت:         )447: 1394(رفیعی، 
تـوان گفـت:    یـن تعریـف مـی   بـا توجـه بـه ا   (Garner,2004/630)»هاي دریافتنی بـا تنزیـل   حساب

عبارت است از فروش نقـدي مطالبـات یـا    یا کارگزاري وصول مطالبات و انتقال طلب فاکتورینگ 
با  )صادرکننده یا سازنده(فروشندهاسمی. به قیمتی کمتر از مبلغ  (Receivable)هاي دریافتنی حساب
نیـز کلیـه    دهـد و عامـل   یانتقـال مـ   (Factor) ها، مالکیت خود را به عامـل  حساب گونه اینفروش 
را تحـت نظـر خـویش     الیت ترتیبات بعدي با خریدار کـا مسئولفروشنده را خریده و هاي  حساب
فاکتورینـگ  شود.  دار می و حسب مورد با توجه به قرارداد اداره، وصول و یا تنزیل را عهده گیرد می

هـاي   اسـت از خریـد حسـاب    به بیان دیگر فاکتورینـگ عبـارت  مدت سروکار دارد.  هاي کوتاه با بدهی
 در (Michalski, 2008/1)هاي گذشته.  دریافتنی حاضر و آینده یک شخص و تحمل ریسک و مسئولیت

نتیجـه ایـن ارزیـابی     چـه  چنـان ابتداي کارعامل وضعیت اعتباري بدهکاران را ارزیـابی مینمایـد و   
سـید معـین تـا سـقف     اعتباري، مثبت باشد خطر توانایی مالی بـدهکار را بـراي پرداخـت در سرر   

درصـد ارزش   90سپس عامل پیش پرداختی را که معموالً حداکثر معادل . دمشخصی برعهده میگیر
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فروشنده هـم کـارمزدي برمبنـاي     و باشد، قبل از سررسید در اختیار فروشنده قرار میدهد سیاهه می
معاملـه یعنـی   پیشدریافت براي خدمات عامل میپردازد که نرخ آن ثابت است و بستگی به ماهیـت  

شـده وکشـور    بینی بدهکار مربوطه درسال، خطر پیشهاي  هاي دریافتنی، تعداد سیاهه تعداد حساب
  (Klapper,Op. cit,1)باشد.  فاکتورینگ وام نمی (Glinavos,2002: 3)دارد.  االمقصد ک

  
  بند دوم: کارکرد فاکتورینگ

  باشد:  شرح زیر میبه طور کلی فاکتورینگ داراي دو کارکرد اساسی و عمده به 
  

  (Credit services)خدمات ارائه اعتبار )الف
گیرد، بلکه درصـدي از   زمانی که شرکت عامل نه تنها وظیفه اداره و وصول مطالبات را به عهده می

یک روش تأمین مالی مطـرح   عنوان بهنماید، عاملیت  پرداخت می کننده مطالبات را نیز نقداً به صادر
پرداخت  کننده درصد مطالبات را نقداً به صادر 100تا  70لت، شرکت عامل بین شود. در این حا می
  )298: 1392نماید. (شیروي،  می

گیرد و یـا   است که به مبلغ پرداخت شده تعلق میاي  هالبته انگیزه اصلی عامل از ارائه اعتبار بهر  
  را تنزیل کند.  کننده هاي صادر ممکن است عامل به نسبت حساب

  
  Collectionservices)ات وصولی (خدم )ب

هـاي   باشد. خـدمات وصـولی فعالیـت    ترین کارکردهاي فاکتورینگ اداره وصول مطالبات می از مهم
گیرد. این مورد شـامل   ها را در بر می هاي داراي مشکل و به حداقل رسانیدن زیان مرتبط با حساب

بـوده(مثالً زمـان آن گذشـته) و    حسـابی داراي مشـکل   کـه   این اعالم به یک خریدار است مبنی بر
ي کوچک و متوسط اجازه ها شرکت شود. فاکتورینگ به پیگیريوصول آن از طریق سیستم قضایی 

  (Klapper, Op. cit: 6)هاي اعتباري و وصولی خود را به عامل واگذار کنند.  دهد که فعالیت می
رکت عامـل نسـبت بـه    کند که از طریق شـ  کمک می کننده خدمات وصولی فاکتورینگ به صادر  

نگران وصـول   کننده شود صادر مدیریت یا عنداللزوم وصول مطالبات خود اقدام کرده و موجب می
  نماید.  پیگیريمطالبات نبوده و با تمرکز بیشتري سایر امور خویش را 

شـود کـه بـه     منعقـد مـی   کننده در این حالت، یک قرارداد فاکتورینگ بین شرکت عامل و صادر  
شود و  دار می را به کلی عهده کننده یت وصول و اداره مطالبات صادرمسئولرکت عامل موجب آن ش

کند. این نوع عاملیـت   (کمیسیون) دریافت میالزحمه حق عنوان بهبه ازاي آن درصدي از مطالبات را 
  )298گیرد. (شیروي، همان/  براي تأمین مالی مورد استفاده قرار نمی
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  فاکتورینگ بند سوم: مکانیسم
هاي تأمین مالی قابل اجرا در سراسر دنیاست که با اسـتفاده از آن،   فاکتورینگ یکی از مکانیسم
هاي دریافتنی خود را با در نظر گـرفتن تخفیـف    و خدمات، حساب الشرکت فروشنده نسیه کا
) بـراي مثـال بسـیاري از    288. (پرویزیـان، آذرخـش، همـان،    فروشـد  به شرکت فاکتورینگ می

کننـد و بقیـه    ها پرداخت مـی  فتاد درصد ارزش حساب دریافتنی را به فروشندهحدود هعاملین 
ایـن   (Klapper, Op. cit,3)کننـد.   سی درصد را وقتی که از خریدار دریافت شد پرداخـت مـی  

هاي تسریع در دریافت  در واقع فاکتورینگ از روش (Ibid,2)باشد.  می (Discount)همان تنزیل
توانـد در   یافتنی است. طی این مکانیسم، شرکت فروشـنده مـی  هاي در وجوه حاصل از حساب

صورت پذیرش شرایط توسط شرکت فاکتورینگ، نسبت به دریافت بخشی از وجوه حاصل از 
توانند  هاي فاکتورینگ می شرکت) 1388د. (شهریاري، فروش نسیه، قبل از سررسید، اقدام نمای

ها و مؤسسات مالی  هاي تابعه بانک شرکت ولی معموالً. عنوان مؤسسات مستقل فعالیت کنند به
ها قبل از اقدام به عملیات تأمین مالی، نسبت بـه ارزیـابی ثبـات مـالی      گونه شرکت هستند. این

تـر، از کیفیـت اعتبـاري آن شـرکت اطمینـان حاصـل        شرکت خریدار اقدام نموده و بسیار مهم
بـه امتنـاع از پـذیرش ریسـک     کنند و در صورت عدم اطمینان از بازپرداخت وجـوه، قـادر    می

... در تأمین مالی فاکتورینگ شرکت عامـل ممکـن اسـت ایـن حـق را بـراي خـود در         هستند
قرارداد مقرر کند که در صورت مراجعه به خریـدار در سررسـید معـین و عـدم تأدیـه دیـن از       

) به طـور کلـی سـه    299کننده را خواهد داشت. (شیروي، همان،  جانب او حق رجوع به صادر
توان براي فاکتورینگ مطرح کرد که عبارتند از: تأمین مالی، انتقال ریسـک، ارائـه    کارکرد را می

کـارکرد تـأمین مـالی فاکتورینـگ کـه       (Dimitrova,2011: VII,53)خدمات حسـابداري و ....  
شود تولیدکننده زودتر از موعد مقرر بـه وجـه نقـد     آید باعث می ترین کارکرد به شمار می مهم

پیدا کرده و در نتیجه بتواند در چرخه اقتصـادي و تولیـدي فعالیـت بیشـتري داشـته       دسترسی
باشد که صادرکننده بعد از انعقاد قرارداد فاکتورینگ  باشد. ویژگی انتقال ریسک به این معنا می

مسئولیتی در قبال عدم پرداخت از سوي واردکننده ندارد و ریسک عـدم پرداخـت بـه شـرکت     
تواند تنها بخشی از ریسـک برخـی از    دد اگرچه گفته شده است که عامل میگر عامل منتقل می

مطالبات را برعهده بگیرد و حتی ممکن است در قـرارداد فاکتورینـگ، حـق رجـوع عامـل بـه       
) نـوع دیگـري از قـرارداد فاکتورینـگ در اداره و     299صادرکننده مقرر شود. (شیروي، همـان،  

یـن نـوع، شـرکت عامـل مسـئولیتی بـراي پرداخـت        شـود کـه در ا   وصول مطالبات خالصه می
  هاي دریافتنی نخواهد داشت.   حساب
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  مکانیسم فاکتورینگ بند چهارم: ارکان
  کنند:   در مکانیسم فاکتورینگ عناصر زیر نقش ایفا می

شرکت فروشنده که فروش نسیه داشـته و اسـناد دریـافتنی را بـه شـرکت فاکتورینـگ       مشتري(  .1
   یا طلبکار) فروشد می

  ) بدهکار(و خدمات  الخریدار نسیه کا  .2
 (michalski, Op. cit, 32) )شرکت فاکتورینگ خدماتعامل(  .3

گردد، هریک از طرفین قرارداد حقوق و ظایفی نسـبت بـه یـک     هنگامی که قراردادي منعقد می  
و  هاي درگیـر در قـرارداد فاکتورینـگ نیـز حقـوق      دیگر برعهده دارند. از این رو هر یک از طرف

  گردد.  تعهداتی نسبت به یک دیگر خواهند داشت که در ذیل مختصراً اشاره می
  

  رابطه عامل و فروشنده )الف
در انتقـال  کـه   ایـن  اند. بر اساس ماهیت فاکتورینگ را اکثر حقوقدانان عبارت از انتقال طلب دانسته

اکتورینگ نیز طلب بـا تمـام   شود لذا در ف الیه منتقل می طلب تمام تضمینات همراه با طلب به منتقل
و  (UNIDROIT)کنوانسیون یونیـدرویت  7در ماده  مسئلهگردد که این  توابع آن به عامل منتقل می

  )116: 1393(فیضی چکاب، درزي، کنوانسیون آنسیترال نیز تصریح شده است.  10ماده 
باشد که فروشنده  از سوي دیگر یکی از عناصر اساسی قرارداد فاکتورینگ عبارت از این امر می  

هاي دریافتنی خود را به شـرکت عامـل ارائـه دهـد امـا در       موظف است تمام حساب کننده یا صادر
هـاي دریـافتنی را بـراي خـود محفـوظ نگـه        مقابل همواره در قرارداد عامالن حق انتخاب حساب

براي این امـر  دهند. از علل مطرح شده  ها قرار نمی دارند و خود را ملزم به پذیرش تمام حساب می
اشاره کرد که عامل با گنجاندن این شرط در قرارداد به دنبال به دست آوردن  مسئلهتوان به این  می

هاي صادرکننده جلوگیري کند کـه متعاقـب    باشد که از ورود دیگر عامالن در حساب این امتیاز می
در قـرارداد از جملـه    هـاي مقـرر   این تکلیف، فروشنده تکلیف ارائه اسناد مرتبط و پرداخت هزینه

  )120و  115را نیز بر عهده دارد. (همان،  الزحمه حق
شود عبارت از تأمین مـالی و پـذیرش    از تکالیفی که پس از انعقاد قرارداد براي عامل مطرح می  

باشد. به این معنا کـه در   باشد. مراد از پذیرش ریسک انعقاد قرارداد بدون حق رجوع می ریسک می
خت بدهی در موعد مقرر عامـل حـق رجـوع بـه فروشـنده را نخواهـد داشـت.        صورت عدم پردا

(Papadimitroou,Op. cit,15)توانند بر اسـاس شـرطی حـق رجـوع بـه       هرچند طرفین قرارداد می
) استثناي مقرر در این مورد عبارت از وجـود اخـتالف   310فروشنده رامقرر کنند. (شیروي، همان، 

باشد کـه   ط با قرارداد پایه و نتیجتاً عدم پرداخت توسط خریدار میبین فروشنده و خریدار در ارتبا
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ــاب، درزي،      ــد داشــت. (فیضــی چک ــل وجــود خواه ــراي عام ــق رجــوع ب ــن صــورت ح در ای
  (Papadimitroou,Op. cit,16))گاهی ممکن است عامل این موضوع را بیمه کند. 122ـ121همان

  
  رابطه عامل و فروشنده با اشخاص ثالث )ب

االتبـاع اسـت    ها الزم مقام قانونی آن گردد فقط براي طرفین قرارداد و قائم دي که منعقد میهر قراردا
قـرار بگیرنـد. از   تأثیر  شود که اشخاص ثالثی نیز تحت ولی در نتیجه انعقاد هر قراردادي باعث می
وظـف  باشد که پس از قـرارداد م  شوند خریدار معامله می جمله اشخاصی که از فاکتورینگ متأثر می

گردد این اسـت کـه آیـا     گردد که ثمن معامله را به عامل پرداخت نماید. اما سوالی که مطرح می می
که در ادامه  طور همانهاي دریافتنی به عامل مؤثر است یا نه؟  رضایت خریدار نیز در انتقال حساب

رارداد مقـرر  در ق چه چنانباشد که  بحث خواهد شد یکی از انواع فاکتورینگ، فاکتورینگ سري می
اطالع باشد چنین قراردادي فاکتورینگ  شود خریدار از قرارداد منعقد شده میان فروشنده و عامل بی

رسد الزامی در خصوص اطالع بـه خریـدار وجـود نـدارد.      شود. بنابراین به نظر می سري نامیده می
وشنده بـر اطـالع   در خصوص تکلیف عامل و فراي  هدرکنوانسیون آنسیترال و یونیدرویت نیز مقرر

  دادن به خریدار مقرر نشده است. 
  

  بند پنجم: انواع فاکتورینگ
  گیرد.  بندي کرد که ذیالً مورد رسیدگی قرار می توان تقسیم هاي متفاوتی می فاکتورینگ را از دیدگاه

  
  بندي بر مبناي اطالع یا عدم اطالع تقسیم )الف

تـوان بـه فاکتورینـگ سـري و      می کننده دم اطالع واردتأمین مالی فاکتورینگ را به اعتبار اطالع یا ع
  بندي کرد.  آشکار تقسیم

در فاکتورینگ آشکار قراردادي که میان صادرکننده و شرکت عامـل در ایـن خصـوص منعقـد       
رسد. به عبارت دیگر در فاکتورینگ آشکار خریداران آگاه هستند کـه   گردد به اطالع خریدار می می

بنابراین خریدار موظف است کـه   (klapper, Op. cit,4)وخته شده است. حسابشان به یک عامل فر
در سررسید اقدام به تادیه بدهی به عامل بنماید. این نوع از فاکتورینگ معموالً به این نحو است که 
 در صورت عدم پرداخت بدهی در سررسید، عامل حق مراجعه به فروشنده را نخواهـد داشـت. در  

ر، فاکتورینگ سري قرار دارد که در این نوع خریدار از قرارداد منعقده میـان  مقابل فاکتورینگ آشکا
خبر است و فروشنده بـه نیابـت از عامـل اقـدام بـه وصـول مطالبـات         فروشنده و شرکت عامل بی

  Glinavos,op. cit, p4) و 299(شیروي، همان، نماید.  می
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  بندي بر اساس واردات و صادرات تقسیم )ب
گـردد.   بندي می ي دیگر، تأمین مالی فاکتورینگ به واردات مستقیم و صادرات مستقیم تقسیمبند در یک تقسیم

شود که واردات کـاال بـه یـک کشـور خـاص در حجـم بـاالیی         فاکتورینگ واردات مستقیم زمانی مطرح می
د، دهـ  گیرد. لذا صادرکننده مطالبات خود را به یک شرکت عامل درکشـور واردکننـده انتقـال مـی     صورت می

  (Ibid,6)درحالی که در فاکتورینگ صادرات مستقیم شرکت عامل در کشور خود صادرکننده قرار دارد. 
  
  یت عاملمسئولبندي بر اساس میزان  تقسیم )ج

از جملـه   (Full Servicing Factoring)در یک نـوع از فاکتورینـگ شـرکت عامـل تمـام خـدمات      
گیـرد.   هاي دریـافتنی را بـر عهـده مـی     ابیت عدم پرداخت حسمسئولمدیریت مطالبات، وصول و 

) در نوع دوم شرکت عامل تنها مسئولیت وصول و مدیریت مطالبات و تأمین 298(شیروي، همان، 
باشـد. بـه    یت عدم پرداخت در سررسید بر عهده صادرکننده میمسئولگیرد ولی  مالی را برعهده می

نـد شـرط کنـد کـه در صـورت عـدم       توا عبارت دیگر در قراردادهاي فاکتورینگ شرکت عامل می
یت بر عهده خود صادرکننده باشد که ایـن نیـز   مسئولپرداخت بدهی در سررسید توسط واردکننده، 

در قرارداد نوع سوم غیر از کـارکرد   (Resource Factoring)باشد.  نوع دیگري از قرارداد فاکتورینگ می
در  (Maturity Factoring)گیـرد.   فق قرار میتأمین مالی تمام کارکردهاي مقرر براي این روش مورد توا

و نهایتـاً   گیـرد  نوع دیگر قرارداد تنها کارکرد تأمین مالی توسط شرکت عامل مورد پذیرش قرار می
در نوع آخر این قـرارداد شـرکت عامـل فاینـانس و ریسـک عـدم پرداخـت در سررسـید توسـط          

  کند.  ساقط میپذیرد و حق رجوع خود به صادرکننده را  واردکننده را می
  
  بندي بر اساس قابلیت رجوع یا عدم آن تقسیم )د

 (Agency Discounting)یا غیر برگشـتنی (Invoice Discounting)تواند به صورت برگشتنی فاکتورینگ می
هـا   شود که مسـتحق حسـاب   نه تنها فرض می دهنده انجام شود. در فاکتورینگ غیر برگشتنی قرض

شود. زیرا اگر حساب پرداخـت نشـود، عامـل     ها فرض می شتر ریسکبی مسئولچنین  باشد؛ هم می
  تواند به عرضه کنند مراجعه کند.  نمی
پرداخـت نـاقص    گونـه  [می تواند] علیه مشتري به خاطر هـر  تحت فاکتورینگ برگشتنی، عامل  

رسـد فاکتورینـگ غالبـاً بـه صـورت غیـر        حساب ادعا کند. در کشورهاي توسعه یافته، به نظر مـی 
در صد فاکتورینگ به صورت غیر برگشتنی بـوده و   69شود. براي مثال در ایتالیا  شتنی انجام میبرگ

هاي دریافتنی را بـه صـورت غیـر     حساب ها شرکت درصد 73در آمریکا نشان داد که اي  هنیز مطالع
  (klapper, Op. cit)اند.  برگشتنی فاکتورینگ کرده
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  فصل دوم: ماهیت و آثار فاکتورینگ
فاکتورینگ در حقوق ایران چندان شناخته شده نیست به نحوي که این تأسیس حقـوقی بـا   ماهیت 

نهادهاي گوناگون مورد تطبیق قرار گرفته و نظرات مختلفی ارائـه شـده اسـت. از سـوي دیگـر بـا       
عنایت به روند توسعه نقش فاکتورینگ در عرصه تجارت ضروري است آثار این موضـوع نیـز بـه    

  ود. فصل پیش رو به بررسی این موارد مهم اختصاص داده شده است. طور کامل شناخته ش
  

  بند اول: مزایاي فاکتورینگ
رسـد   و هم براي خریدار داراي مزایاي زیادي اسـت. بـه نظـر مـی     کننده فاکتورینگ هم براي صادر
مالی دهندگان با ماهیت غیر شفاف  مندي در فراهم کردن اعتبار نسبت به وام فاکتورینگ ابزار قدرت

هاي مـالی بـا قـوانین اقتصـادي و اجرایـی       تواند در سیستم چنین فاکتورینگ می هم (Ibid,2)است. 
ضعیف، مانند اشکال سنتی وام دهی اقتصادي به طور ویژه مهم باشد ... مزیت فاکتورینگ در یک محیط 

گیـر   هاي دریافتنی تحت فاکتورینگ از دارایـی ورشکسـته قـرض    تجاري ضعیف این است که حساب
در کشورهایی کـه قراردادهـا داراي قـدرت     (Ibid,2)گیرند.  شوند و جز دارایی عامل قرار می خارج می
  (Ibid,2)تواند براي وصول مطالبات مناسب باشد.  تري هستند فاکتورینگ می اجرایی کم

ه این آورد. با توجه ب فاکتورینگ امکان تحصیل اعتبار در زمان خیلی کوتاه و سریع را فراهم می  
قـرارداد فاکتورینـگ امضـا    که  این ي دست اندر کار فاکتورینگ بعد ازها شرکت ها و موضوع؛ بانک

کننـد.   شد، در همان روزي که سیاهه در اختیارشان قرار گیـرد نسـبت بـه ارائـه اعتبـار اقـدام مـی       
(Ioannis Glinavos/ 2002) 

شنده به عامل دیگر نیـازي نخواهـد   هاي دریافتنی از فرو از نظر حسابداري هم با انتقال حساب  
ها را در دفاتر خود نگـاه دارد. [در] ایـن جنبـه از حسـابداري، ...      بود که فروشنده این نوع حساب

گیرد و عامل  هاي بستانکار توسط عامل انجام می هاي صادره، دریافت وجوه و ثبت برگه ثبت سیاهه
نماید و هم  در قرارداد فروش کاال تعیین میها را با شرایط پرداخت مندرج  است که مطابقت تنزیل

اوست که در صورت نکول خریدار کاال در سر رسید، مراتـب را از طریـق مکاتبـه یـادآوري و در     
  زند. (پرویزیان، آذرخش، همان) صورت لزوم دست به اقدام حقوقی براي وصول وجه سیاهه می

  شرح ذیل خالصه کرد. توان به  با توجه به مطالب فوق مزایاي فاکتورینگ را می
  

  کننده مزایاي فاکتورینگ براي صادر )الف
  تواند به شرح زیر احصا شود:  می کننده به طور کلی مزایاي فاکتورینگ براي صادر

   بازارهاي خارجی با ارائه شرایط رقابتی افزایش فروش در  .1
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   هاي اعتباري ناشی از مشتریان خارجی حمایت در مقابل زیان  .2
  ی الملل بینتر شدن جریان نقدي پول در بعد  سریع  .3
   تر بودن نسبت به قراردادهاي مشابه دیگر کم هزینه  .4
    هاي اداري جویی در هزینه صرفه  .5
  هاي گذشته.  ریزي براي اداره بدهی کاهش در صرف وقت سیستم در مدیریت و برنامه  .6
  
  مزایاي فاکتورینگ براي خریدار )ب

  جمله:  اکتورینگ براي خریدار نیز مزایایی دارد ازدر مقابل تأمین مالی ف
  خرید به صورت نسیه   .1
  ) و ... LCعدم نیاز به گشایش حساب اعتبار اسنادي(  .2
  

  بند دوم: معایب فاکتورینگ
تواند داراي معایبی باشد. عملیـات فاکتورینـگ    فاکتورینگ هم مانند بسیاري از نهادهاي حقوقی می

عیـب اصـلی فاکتورینـگ محسـوب      عنوان بهها  یی است که این ریسکها مستلزم یک سري ریسک
  ها عبارتند از:  ترین این ریسک شوند. مهم می
    ریسک اعتباري مربوط به خریداران  .1
ممکن است مشتریان اسناد و مدارك جعلی و غیر واقعـی   ریسک ناشی از کالهبرداري مشتریان:  .2

  ارائه کنند و سبب مشکالتی شوند 
باشـد کـه ممکـن اسـت عملیـات       این ریسک ناشی از وجود رقیب در بـازار مـی   بازار: ریسک  .3

تر یا ارائه خدمات دیگـر   العمل کم فاکتورینگ را تهدید نماید. مثالً ممکن است رقبا با اخذ حق
  حاضر به پذیرش فاکتورینگ باشند. 

  
  هاي حقوقی مدرن بند سوم: فاکتورینگ در نظام

اي دارد. ذیالً به  غربی فاکتورینگ کامالً شناخته شده بوده و جایگاه ویژه هاي حقوقی مدرن در نظام
  گیرد.  اختصار وضعیت این نهاد حقوقی در سه نظام حقوقی مهم غربی مورد مطالعه قرار می

  
  فاکتورینگ در حقوق آمریکا )الف

اي نخسـتین  شود بر خوانده می (UCC) قانون متحدالشکل تجاري آمریکا که به اختصار یو سی سی
بـا   منتشر شده و چندین بار مورد بازنگري قرار گرفته است. فصل نهم این قانون 1952بار در سال 
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به معامالت تضمینی اختصاص یافته است. این فصل در خصـوص   »secured transactions«عنوان 
کـارکرد   (Plank,1)باشـد.   هاي دریافتنی به منظور وثیقه و انتقال به مفهوم خاص مـی  انتقال حساب

هاي دریافتنی مقرر شده همان کارکرد تأمین مالی مقرر بـراي   دومی که در یو سی سی براي حساب
کننـد.   باشد که مؤسسات آمریکایی بر اساس همین مقررات به فاکتورینگ اقـدام مـی   فاکتورینگ می

  )1393/518(فیضی چکاب، درزي، 
  
  فاکتورینگ در حقوق انگلستان )ب

شکل گرفت. در این کشور بازارهاي فاکتورینـگ بـه    1970در انگلستان، در نیمه دهه بنیان فاکتورینگ 
فاکتورینگ و بازار تنزیل با نرخ بیسـت و یـک درصـد در سـال      1990طور مداوم رشد کردند. در دهه 
 (Association of British Factors and Discounters)کنندگان بریتانیا رشد کرد. انجمن عامالن و تنزیل

or (ABFD)    تخمین زد که این صنعت براي بیست و چهار هزار بنگاه سرمایه کار فراهم کـرده کـه
اند. دو مؤسسه اصلی در انگلـیس   در بین آن بیشتر از نیم میلیون نفر در انگلستان به کار گرفته شده

کل که به ش AIF. (Association of Invoice Factors)و انجمن  ABFDوجود داشت به نام انجمن 
با هم ادغام شدند که نود و  or (FDA) (Factors and Discounters)کنندگان انجمن عامالن و تنزیل

  (Soufani,7)نه درصد بازار را در اختیار گرفت. 
کرده کـه   بینی پیش (Law of property act 1925)کشور انگلیس مواردي در قانون حقوق اموال  

درباره جایگاه حقوقی تأمین مـالی از   (Kothari,2011,7). ندقابلیت اعمال در فرایند فاکتورینگ دار
طریق فاکتورینـگ در کشـور انگلسـتان بایـد گفـت: در هـر دو شـیوه انتقـال قـانونی و منصـفانه،           

هاي دریافتنی در برابر تعهد عامل به پـیش پرداخـت حـد اقـل مبلغـی معـین بـه او منتقـل          حساب
مانند کشور آمریکـا، تـأمین مـالی از طریـق فاکتورینـگ      شود. بنابراین در کشور انگلستان نیز ه می

هـاي دریـافتنی اسـت کـه در      شود و در آن موضوع فروش نیز حساب قرارداد فروش محسوب می
  )520گردد. (فیضی چکاب، درزي، همان،  مقابل تأمین مالی از سوي عامل به وي منتقل می

  
  فاکتورینگ در حقوق فرانسه )ج

کشورهایی است که آمار استفاده از تأمین مالی از طریـق فاکتورینـگ در    کشور فرانسه نیز از جمله
 عنـوان  بـه هاي دریافتنی و مطالبات بیشتر از طریـق فاکتورینـگ    آن باالست و در این کشور حساب
شود. کشور فرانسه برخالف بیشتر کشورها که سیسـتم حقـوقی    روشی براي تأمین مالی استفاده می

انـد، از   هاي دریـافتنی در اسـتفاده از فاکتورینـگ را بـه کـار گرفتـه       ل حسابانتقال تعهد براي انتقا
 (Conventional subrogation ORsuborgationconventionnell)سیستمی به نـام جانشـینی قـراردادي   
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کند. (فیضی چکـاب،   هاي دریافتنی در آن استفاده می مندي از فاکتورینگ و انتقال حساب براي بهره
  )520درزي، همان

  
  بند چهارم: فاکتورینگ در حقوق ایران

نیست. در حقوق ایران نیز هماننـد  اي  هاساساً در حقوق ایران فاکتورینگ مفهوم چندان شناخته شد
برخی از کشورها قانونی در خصوص فاکتورینگ وجود ندارد. لـذا تشـخیص ماهیـت حقـوقی آن     

هـاي گونـاگونی    د فاکتورینـگ تئـوري  باشد. بدین لحاظ براي تبیین ماهیت قراردا چندان آسان نمی
هـاي   قابل پیشنهاد بوده ونظرات متفاوتی نیز از سوي حقوق دانان ارائه شده است. در ادامه دیـدگاه 

  گیرد.  مختلف در این خصوص مورد بررسی قرار می
  

  وکالت )الف
از  دهـد کـه طلـب وي را    به موجب این نظریه؛ در قرارداد فاکتورینگ مشتري به عامل وکالت مـی 

تواند بسیار کـاربردي و راه گشـا باشـد امـا از      بدهکار وصول کند. هر چند این تئوري در عمل می
باشد. چون عقد وکالت نیازمند قصد طرفین براي انعقاد چنـین ماهیـت    جهت علمی قابل دفاع نمی

 چنین وکالـت عقـد جـایز    باشد که در قرارداد فاکتورینگ چنین قصدي وجود ندارد. هم حقوقی می
شود. این امر با اصل  باشد که همواره قابل فسخ بوده و به موت، جنون و سفه طرفین منفسخ می می

در عقد وکالـت؛ وکیـل   که  این باشد. ضمن ی سازگار نمیالملل بینامنیت حاکم در مراودات تجاري 
به وکالت  تواند رأساً به انجام امور مربوط دهد و موکل می اقدامات خود را از طرف موکل انجام می

اصـیل   عنـوان  بـه مبادرت ورزد. در حالی که در فاکتورینگ، عامل همه اقدامات را از طرف خود و 
اقدامی را ندارد. بنا بر این وکالت قالب مناسبی بـراي   گونه هیچانجام داده و مشتري حق دخالت و 

  تبیین ماهیت حقوقی فاکتورینگ نیست. 
  
  تبدیل تعهد )ب

توان با نهاد تبدیل تعهد مقایسه کرد. تبدیل تعهد یک عمل حقوقی و عقـدي   نهاد فاکتورینگ را می
کننـد تعهـدي را سـاقط و تعهـد      است که به موجب آن طرفین(متعهد و متعهدله) با هم توافق مـی 

شود که یکی از ارکان عقـد تغییـر کنـد.     دیگري را جایگزین آن کنند. تبدیل تعهد زمانی محقق می
قانون مـدنی ایـران    292) ولی با بررسی ماهیت تبدیل تعهد که در ماده 1392/38(عبدي پور فرد، 

رسیم که برخالف تبدیل تعهد که تعهـد قبلـی از بـین رفتـه و      نیز مقرر شده است به این نتیجه می
چنین  آید. هم شود در قرارداد فاکتورینگ تعهد جدیدي به وجود نمی تعهد جدیدي جایگزین آن می
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ت و هرآنچه که مرتبط با تعهد پیشین باشد برخالف تبدیل تعهد که در مـاده  در فاکتورینگ تضمینا
در فاکتورینـگ؛ تعهـد بـدهکار در    کـه   این گردد. ضمن قانون مدنی مقرر شده است منتقل می 293

باشد. هر چند که بعـد از   برابرمشتري از بین نرفته و بدهکار همچنان مدیون مشتري فاکتورینگ می
تواند به بدهکار مراجعه کند. لذا تبدیل تعهد نیـز   مشتري بدون اجازه عامل نمی قرارداد فاکتورینگ

  باشد.  براي تعیین ماهیت حقوقی فاکتورینگ مناسب نمی
  
  حواله )ج

قـانون مـدنی:    724باشد عقد حواله است. طبق مـاده   نهاد دیگري که قابل مقایسه با فاکتورینگ می
گـردد.   خصی از ذمه مدیون به ذمـه ثالـث منتقـل مـی    حواله عقدي است که به موجب آن طلب ش«

مطابق این نظر؛ مشـتري  » نامند. مدیون را محیل، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می
دهد که بدهی اي که به وي دارد را به عامل بپردازد. در نتیجه، مشتري محیل،  به بدهکار دستور می

شد. لـذا عناصـر عقـد حوالـه در فاکتورینـگ وجـود دارد.       با بدهکار محال علیه و عامل محتال می
هاي اساسی بین این دو وجود دارد. بـا ایـن توضـیح کـه در عقـد       ها، تفاوت این مشابهت رغم علی

در فاکتورینگ رضایت مدیون ی که حواله رضایت مدیون براي تحقق حواله ضروري است. در حال
العی از موضوع نداشته باشـد. (فاکتورینـگ   دخالتی در موضوع نداشته و حتی ممکن است وي اط
  باشد.  سري) لذا عقد حواله قابل تطبیق با فاکتورینگ نمی

  
  بیع طلب ه)

هایی است. در خصوص اعتبار حقـوقی   تأسیس حقوقی فاکتورینگ با نهاد بیع طلب داراي مشابهت
نامـه پـنج سـاله    قـانون بر  1389وجود دارد. با وجود این، در سـال   نظر اختالفو شرعی بیع طلب 

به عقود منـدرج در فصـل سـوم    «چنین مقرر کرد:  98پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران در ماده 
هـر  » شـود.  قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسالمی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه مـی 

یکن در مـاده  بایست عین معین باشد، ل قانون مدنی مبیع می 338چند که در خصوص بیع طبق ماده 
براي دین استفاده کـرده اسـت. در راسـتاي ایـن مـاده و      » خرید«قانون برنامه اخیرالذکر از واژه 98
بـه تصـویب    25/5/90کـه بـه تـاریخ     98دستورالعمل اجرایی ماده  1نامه اجرایی آن، در ماده  آیین

بیع(خرید) طلـب   شوراي پول و اعتبار رسیده خرید دین تعریف شده است. لذا با این شرح، امکان
  در حقوق ایران فراهم شده است. 

نوعی مسامحه در بیـان بـوده و    گذار قانونتوسط » خرید«رسد که استفاده از واژه  اما به نظر می  
مذکور در این مـاده  » خرید«مراد صرفاً امکان نقل و انتقال قانونی طلب است. به عبارت دیگر، واژه
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گذار در صدد  گذار بوده و قانون ل دین و طلب توسط قانونبه معنی تصدیق و تأیید امکان انتقا
باشد. در غیر این صورت با نظام حقوقی و فقهی حاکم بر بیع  ایجاد تأسیس حقوقی جدید نمی

سازگار نبوده و باعـث ایجـاد تعـارض و نـا      ـ  که امروزه جز عرف و ارتکازات ذهنی مردم شدهـ 
  شود.  هماهنگی در نظام حقوقی کشور می

دار مـورد معاملـه    دستورالعمل یاد شده، دین مدت 3ا عنایت به موارد ذکر شده باال؛ طبق ماده ب  
قانون برنامـه پـنج سـاله پـنجم      98ماده که  این بایست از اسناد و اوراق تجاري باشد. با توجه به می

در عملیـات   مذکور اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا داشته و ناظر بر امور بانکی است و نیز
بانکی اسناد تجاري به معنی اخص(چک، سفته و برات) کـاربرد دارنـد و اسـتفاده از سـایر اسـناد      
تجاري چندان مورد توجه نیست، لذا سیاهه تجاري(صورت حساب) کـه در عملیـات فاکتورینـگ    

دیـد  جز اسناد تجاري به معنی اعم تلقـی شـود(که محـل تر   که  این گیرد، ولو مورد استفاده قرار می
صدرالذکر نخواهد بود. بنا براین ارائـه خـدمات تـأمین مـالی از طریـق       98باشد)، مشمول ماده  می

باشد. (براي دیـدن   فاکتورینگ در قالب مقررات وضع شده براي خرید دین (بیع طلب) ممکن نمی
  )528نظر مخالف فیضی چکاب، درزي، همان، 

  
  قانون مدنی 10قرارداد موضوع ماده  )و

اند  منعقد نموده قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را«دارد:  قانون مدنی مقرر می 10ماده 
بنابراین فاکتورینگ قابـل انعقـاد بـر اسـاس     » مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.ی که در صورت

کـه بیـان گردیـد     طـور  همان) لذا 528باشد. (فیضی چکاب، درزي، همان،  قانون مدنی می 10ماده 
در حقوق ایران قرارداد فاکتورینگ تعریف نشده و قانون مشخصـی نیـز بـراي آن تصـویب      اگرچه

قانون مدنی که تمام قراردادهاي منعقد شده بین اشخاص  10نشده است، با این حال بر اساس ماده 
توان قرارداد فاکتورینگ را بـا توجـه بـه     را در صورت عدم مخالفت با قانون نافذ شمرده است، می

  مورد نظر طرفین منعقد نمود. کاکرد 
بایـد بـه نـداي     ـ  دکتر ناصر کاتوزیان ـ  توان گفت: به قول استاد فقید عالوه بر موارد فوق؛ می  

عقود معین بسته نشـده و در هـر دوره    گیري )باب شکل1/80: 1378نیازها پاسخ گفت. (کاتوزیان، 
قود معـین جدیـد بـا ارکـان و آثـار      با عنایت به شرایط و مقتضاي آن زمان امکان به وجود آمدن ع

هـاي   خاص خود وجود دارد. از این منظر فاکتورینگ یک عقد معین نو ظهور با شـرایط و ویژگـی  
این نهاد حقوقی جدید(نسـبت بـه عقـود     گذار قانونباشد. بنا بر این ضرورت دارد  خاص خود می

ترتـب بـر آن را در قالـب    معین سنتی ذکر شده در قانون مدنی) را به رسمیت شـناخته و احکـام م  
  قانون موضوعه مدون نماید. 
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  (Forfaiting) فورفیتینگبند پنجم: فاکتورینگ و 
هاي زیادي وجود دارد. این موضوع باعث شده که برخـی از   میان فاکتورینگ و فورفیتینگ شباهت

ه بـه  ) بـا توجـ  305دانند. (شـیروي، همـان،    نویسندگان حقوقی فورفیتینگ را نوعی فاکتورینگ می
هاي ایـن دو مـورد رسـیدگی قـرار      ها و تفاوت نزدیکی این دو نهاد حقوقی ضروري است شباهت

گرفته و وجوه تشابه و تمایزشان به طور کامل مشخص شده تا از ایجاد مشکالت عملی جلوگیري 
  شود. 

  
  مفهوم فورفیتینگ )الف

ذاري حقوق اسـت. (شـهریاري،   و به مفهوم واگ» فورفیت«واژه فورفیتینگ مأخوذ از واژه فرانسوي 
نامـه یـا    عبارت از تنزیل اسناد تجاري مثل برات، سفته، ضمانتفورفیتینگ ) در اصطالح 27همان، 

به قیمتی پایینتر از مبلـغ اسـمی و بـدون    دار از صادرکنندگان کاالها و خدمات  اعتبار اسنادي مدت
ز سررسـید بـروات و یـا سـایر     توانـد پـیش ا   باشد. بر همین اساس، صادرکننده مـی  حق رجوع می

تعهدات مالی و در مدت کوتاهی پس از تحویل کاالي صادراتی خود به خریدار، نسبت به وصـول  
ها اقدام نمایـد. در حقیقـت، از دیـدگاه     قطعی وجه اسناد دریافتنی به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی آن

ت. بـدین ترتیـب، کلیـه    صادرکننده، فورفیتینگ تبدیل فروش مدتدار کـاال بـه فـروش نقـدي اسـ     
از جمله ریسک نرخ سود، ریسک مسئولیت وصول  هاي مرتبط با پرداخت وجه اسناد در سررسید ریسک

در واقع  (Gao/ 232-233). گردد از فروشنده سلب و به خریدار اسناد منتقل میوجه سند در سررسید و ... 
کننـدگان از طریـق    دهـد صـادر   فورفیتینگ یک روش از تجارت مالی است کـه اجـازه مـی   

کننـد.   هاي دریافتنی با یک تنزیـل بـدون حـق بازگشـت تحصـیل وجـه مـی        فروش حساب
(Trade finance guide, US Department Of Commerce International Trade Administration) 

مقرر شده در صورتی است کـه عـدم پرداخـت وجـه      کننده تنها موردي که حق رجوع براي تنزیل
هـاي اقتصـادي، تجـاري یـا مقـررات محدودکننـده ارزي باشـد.         دار به علت سیاسـت توسط خری

باشـند،   ) در معامالت فورفیتینگ، اسناد مالی غالباً به شکل برات و سـفته مـی  308(شیروي، همان، 
هاي تعهد نیـز   هاي معوق ناشی از اعتبارات اسنادي و سایر شکل هاي دفتري، پرداخت اگرچه بدهی

  )24گیرند. (پرویزیان، آذرخش،  تداول مورد معامله قرار میبه صورتی غیر م
گـردد، معمـوالً داراي    گونه معامالت به صـورت قطعـی خریـداري مـی     مطالباتی که در این  

نامـه بـدون قیـد و     شود و عبارت است از تضـمین  اطالق می Avalباشند که به آن  تضمینی می
متعهد بوده و آزادانه قابلیت انتقـال داشـته    شرط و غیر قابل فسخ بانکی که مورد قبول خریدار

  باشد. (همان)
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  هاي فاکتورینگ و فورفیتینگ تفاوت )ب
هـایی کـه دارنـد و     رغـم شـباهت   هاي تـأمین مـالی هسـتند کـه علـی      فاکتورینگ و فورفیتینگ روش

دار بـوده و بـا واگـذاري     کـه در هـر دو پرداخـت ثمـن مـدت      ها از جملـه ایـن   کارکردهاي مشابه آن
هایی نیـز هسـتند کـه     کند، داراي تفاوت هاي دریافتنی یا تنزیل اسناد به نقدینگی دست پیدا می بحسا

 180هـاي کوتـاه مـدت تـا      گردد: روش فاکتورینگ براي تأمین حساب مختصراً به شرح زیر اشاره می
ه اسـت.  روز کاربرد دارد در حالی که فورفیتینگ براي اسناد با سررسید بیش از یک سال مورد اسـتفاد 

گیرنده در صورت عدم وصول وجود ندارد ولی در فاکتورینگ بسـته   در فورفیتینگ حق مراجعه انتقال
بینی شود. براي فاکتورینگ کارکردهاي متفاوتی قابل تصور اسـت   به قرارداد ممکن است این امر پیش

  )306ولی در فورفیتینگ بیشتر مسئله تأمین مالی مطرح است و .... (شیروي، همان، 
  
  الملل بینمقررات حاکم بر فاکتورینگ و فورفیتینگ در تجارت  )ج

المللـی   سازي حقوق خصوصی رم با توجه به اهمیت ویژه فاکتورینگ در صحنه بـین  المللی یکسان مؤسسه بین
  (Convention on international factoring)المللـی  اقدام به تهیه کنوانسـیون فاکتورینـگ بـین    1988 می 28در 
  وده است. نم

ها در خصوص فاکتورینگ و فورفیتینگ، کنوانسـیون آنسـیترال در    ترین کنوانسیون یکی از مهم  
کـه از   طـور  همـان بنابراین  (Glinavos,op. cit, 10)باشد.  هاي دریافتنی می خصوص انتقال حساب

...  عنوان مشخص اسـت ایـن کنوانسـیون شـامل فاکتورینـگ، فورفیتینـگ، انتقـال اوراق بهـادار و        
  گردد.  ی باشند اعمال میالملل بینباشدو براي قراردادهایی که داراي بعد  می

کننـد. یکـی از    کشور اقدام به عملیات فاکتوینگ می 50شرکت در بیش از  900هم اکنون بیش از   
چنـین توسـط    المللی هم باشد. قواعد عمومی فاکتورینگ بین می FCIها در این زمینه  ترین شرکت فعال
FCI  ماده بیان شده است.  15نیز درFCI هایی است که  یک شبکه گسترده جهانی از مجموعه شرکت

ایـن  باشـد.   هاي تأمین مالی هم چون فاکتورینگ می الملل از طریق روش هدف آن تسهیل تجارت بین
ر توسط شش کشور از اسکاندیناوي، بریتانیا و ایـاالت متحـده تشـکیل شـد. د     1968شرکت در سال 

دویست و هفتاد و سه شرکت عامل درهفتاد و سه کشـور، کـه در حـدود     FCIضر در شبکه حال حا
  باشد.   الملل فعالیت دارند و مرکز اصلی آن در آمستردام هلند می % حجم تجارت بین80

  FCI هاي خـود   کننده حساب کننده یا تولید در ماده یک خود قرارداد فاکتورینگ را به قراردادي که در آن صادر
طور که در ادامه ماده نیـر ذکـر شـده اسـت تفـاوتی در       دهد تعریف کرده است. همان به شرکت عامل انتقال می را
رسـد   ها به نظر مـی  که کدام کارکرد فاکتورینگ باشد اعم از تأمین مالی و ... وجود ندارد. با توجه به این تفاوت این

  باشد.   کدام داراي کارکرد خاص خود میاین دو نهاد حقوقی از یک دیگر متمایز و جدا بوده و هر 



  1396سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان       راه وکالت       ن وکالي دادگستري گیالندو فصلنامه کانو

50 

  ها و پیشنهادها یافته
هـاي مهـم تـأمین مـالی در      فاکتورینـگ از روش  هاي انجام شده مشخص شـد  با عنایت به بررسی

این شیوه بـه امـر تـأمین     کارگیري بهها شرکت با  باشد و در سطح جهانی صد می الملل بینتجارت 
  اره در حال افزایش است. ورزند. این آمار همو مالی مبادرت می

 کننـده  ی دارد. این مزایا هم براي صـادر الملل بیناستفاده از فاکتورینگ مزایاي زیادي براي تجار   
باشد و هم براي خریدار. در عین حال این روش تأمین مالی معایبی هـم در پـی دارد کـه بایـد      می

باشد که در نتیجه  ارائه اعتبار می مورد توجه قرار گیرد. کارکرد عمده فاکتورینگ خدمات وصولی و
کند و یا اعتباري معادل بخشی از مطالبـات مشـتري    آن عامل به وصول مطالبات فروشنده اقدام می

از حیـث   الملـل  بینگذارد که این دو مورد موجب گشایش و تسهیل امر تجارت  در اختیار وي می
  شود.  مسائل مالی می

هـاي دریـافتنی بـا در نظـر گـرفتن       از فـروش حسـاب  مکانیسم عمل فاکتورینگ عبارت است   
تخفیف به شرکت فاکتورینگ توسط شرکت فروشنده. در این مکانیسم سه رکن اصلی وجـود دارد  

  باشد.  که عبارتند از: طلبکار، بدهکار و عامل. در واقع فاکتورینگ نتیجه رابطه این سه رکن می
قی آن را در حقـوق ایرانوکالـت، تبـدیل    فاکتورینگ داراي اقسام متعددي است و ماهیت حقـو   

رسـد   انـد. امـا بـه نظـر مـی      تعهد، حواله، بیع طلب و قرارداد موضوع ماده ده قانون مـدنی دانسـته  
باشـد. ایـن تأسـیس حقـوقی بـا       فاکتورینگ یک عقد معین جدید با آثار و شرایط خاص خود مـی 

یکـی تلقـی کننـد. امـا بـا توجـه بـا        این دو را اي  ههایی دارد که باعث شده عد فورفیتینگ مشابهت
توان به این نتیجه رسید که این دو نهاد حقوقی متفاوت و  هاي فاحش و کارکرد متفاوت می تفاوت

  متمایز از یک دیگر هستند. 
مطالعات انجام شده نشان داد که در نظام حقوقی ایـران موضـوع فاکتورینـگ مـورد شناسـایی        
قانونی در این خصوص وضـع نشـده اسـت. از سـوي      گونه هیچقرار نگرفته و تا کنون  گذار قانون

بوده و ماهیت و آثـار آن در   گذار قانوندیگر در کشورهاي توسعه یافته موضوع مذکور مورد توجه 
قوانین موضوعه مورد لحوق حکم قانونی قرار گرفته است که این امـر حـاکی از اهمیـت و نقـش     

است. امروزه هـر   الملل بینداخلی و چه در سطح  فاکتورینگ در تجارت این کشورها چه در سطح
کشوري براي پیش برد امور اقتصادي خود ناگزیر به داشتن مـراودات تجـاري اسـت. برقـراري و     

باشـد. کشـور    هاي تأمین مالی از جمله فاکتورینگ می شیوه کارگیري بهتوسعه این مراودات مستلزم 
ه جامعه شناختی نیز استفاده از فاکتورینـگ و نهادهـاي   ما نیز از این امر مستثنی نیست. ایضاً از نگا

که از نیازهـاي   ـ  تواند در ایجاد مشاغل جدید و در نتیجه استخدام نیروي انسانی حقوقی مشابه می
مؤثر باشد. با عنایت به مطالب ذکـر شـده، اولـین قـدم در      ـ  باشد اساسی کشور در حال حاضر می
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شود این موضـوع   باشد. لذا پیشنهاد می قانونی براي آن می توسعه این نهاد حقوقی ایجاد چارچوب
ي مورد رسیدگی قرار گرفته و قانون درخور در این خصوص و حتـی در  گذار قانونتوسط مراجع 

  هاي تأمین مالی به طور جامع تصویب شود.  خصوص سایر روش
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  دانشجوي دکتري حقوق کیفري (امارات) سجاد شهسواري

 
  

  مقدمه
هـا و تـدوین قـوانین     گذاري سیاست

کیفــري بیشــتر بــه دنبــال گســترش 
هاي افراد جامعـه و بیـان    محدودیت

خــط قرمزهــا در مقابــل شــهروندان 
باشد. پس رویکـرد غالـب آن در    می

قابل ناقضین و هنجار شکنان توسل 
  به حقوق کیفري است.

ن طرز تفکرات باعث شده همی  
تا تنها راه حل براي سرکوب مجـرم  
و ایجاد رعـب و وحشـت در برابـر    
ــاي   ــتفاده از ابزاره ــالقوه اس ــراد ب اف

  حقوق کیفري باشد.
ما با دو نوع رویکرد رو بـه رو    

هستیم، رویکرد کیفري صرف که به 
انگاري و  ي جرم دنبال گسترش دامنه

کیفرگذاري است و تمام تمرکز خود 
ا در مقابل بزهکار بالقوه و بزهکـار  ر

بالفعل در جواب دهی کیفري میداند 
و رویکرد دیگر پایبنـدي بـه اصـول    

  بنیادین حقوق شهروندي است.
ــودن،    ــار ب از جملــه اصــل مخت

اصل مصونیت از مداخله غیر ضرور 
دولت و ... اسـت، کـه در صـورت    
ها  پایبندي به این اصول دست دولت

یش و تعیـین  براي مداخله بیش از پ
  خطوط قرمز محدود خواهد شد.

چه بسا ما در منـابع فقهـی نیـز      
اصول و قواعـد بسـیاري را داریـم.    

که در این مقالـه نیـز از    بارزترین آن
ــرر     ــده الض ــده قاع ــتفاده ش آن اس

باشد که مضـمون آن مشـروعیت    می
  نداشتن ضرر در اسالم است.

گذاران مـا   بدیهی است سیاست  
حــداقل بــودن بــا اســتفاده از اصــل 

حقــوق جــزا کــه بیــانگر آن اســت: 
عنوان آخرین راه حـل   حقوق جزا به

و در صورت ناکارآمـد بـودن سـایر    
هـا   ابزارها در برخورد بـا ناهنجـاري  

باشد و قاعده فقهی الضـرر بایـد    می
رویکرد خود را تغییر دهد که مسلماً 

توانـد   این موضوع بـه تنهـایی نمـی   
ـ  د جوابگو و نتیجه بخش باشد و بای

هاي سیاسی، خانوادگی،  زیر ساخت
  اجتماعی، فرهنگی نیز اصالح گردد.

در اینجا، به دنبال بررسی اصـل    
حداقل بودن حقوق جـزا و ارتبـاط   
آن با قاعده فقهی الضرر هسـتیم تـا   

هـا   گـذاري  ها را در سیاسـت  تأثیر آن
  تبیین کنیم.

 

  مفهوم اصل حداقل بودن حقوق جزا )الف
جزا داراي عنـاوین گونـاگونی همچـون اصـل فرعـی بـودن حقـوق         اصل حداقل بودن حقوق

عنـوان آخـرین وسـیله و ...     جـویی در حقـوق کیفـري، حقـوق کیفـري بـه       کیفري، اصل صرفه
) کـه  2004؛524باشد. (یاربورگ،  باشد. ظهور و تبلور این اصل در ادبیات حقوقی آلمان می می

شود که در آن بر ضـرورت   لمان استناد میدادگاه قانون اساسی آ 1975فوریه  25به رأي مورخ 
انگاري توسط حکومت تأکید شده  رعایت تناسب در مداخله دولت و از جمله محدودیت جرم

  است. (غالمی، حسین).  

 اصل حداقلی بودن حقوق جزا در پرتو قاعده ال ضرر
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یابیم که استفاده از ابزارهاي حقـوق کیفـري باعـث ایجـاد رعـب و       با توجه به این اصل در می  
راه حـل اول   عنـوان  بـه توانـد   مـا مـی   گـذار  نونقاوحشت و محدودیت براي شهروندان است پس 

رویکرد خود را به سمت ابزارهاي حقوق خصوصی، اداري و ضمانت اجراهاي خاص متمرکز کند 
دست یابد به ابـزار کیفـري متوسـل شـود. پـس      اي  هو اگر نتوانست بااستفاده از آن ابزارها به نتیج

ستفاده قرار گیرد. اصل حداقل بودن حقوق حقوق جزا و ابزارهاي آن باید در حداقل ممکن مورد ا
  باشد.  ارتباط با قاعده فقهی الضرر نمی جزا بی

  تواند براي اعمال حاکمیت خود سبب اضرار به شهروندان گردد.  نمی گذار قانونبدین معنا که   
ز حقوق جـزا ا  کننده زا و محدود آمیز، هزینه هاي مداخله بر ویژگیتأکید  برخی از نویسندگان با  

  اند.  ضرورت پایبند بودن به اصل حداقلی سخن گفته
هدف این اصل بیان این موضوع است که تمـام  «کند  میتأکید  )87 ؛1990برایت ویت وپتیت (  

انگاري، نظارت، تعقیب وتحقیق،  مداخالت جزایی مستلزم ورود هزینه است. هر اقدام ناظر به جرم
و اعمال محدودیت بر اصل آزادي و اسـتقالل   توقیف و مجازات اشخاص مستلزم تحمیل خسارت

  عمل شهروندان است. 
کند تنهـا   استوارت میل اشاره میتأکید  ) به اصل ضرر مورد1999 ؛32چنین آندره اشورث ( هم  

تواند به درستی نسبت به عضوي از یک جامعه متمـدن بـر    هدفی که بر مبناي آن قدرت و زور می
  ». جلوگیري از ایراد ضرر به دیگران استخالف میل و اراده او اعمال شود 

برهمین اساس اشورث معتقد است ازحقوق جزا زمانی باید استفاده کرد که سایر ابزارها مـا را    
  به مقصود نرساند. 

گذاري حقوق کیفري را نیز سنجید یعنی زمانی استفاده از حقوق کیفري  چنین باید امکان اثر هم  
نمونه قاچاق مواد مخدر  عنوان بهذیرتر از عدم استفاده از آن باشد. که پ شود که استفاده از آن توجیه

است که با وجود شدید بودن مجازات باز هم به دالیل گوناگون همچون، سود آوري، بیکاري و ... 
  شاهد کاهش این پدیده نیستیم. بلکه با وجود مجازات روند افزایشی را در پی گرفته است. 

 ها عالوه بـر  استفاده از حقوق کیفري و مداخله آن در برخی ناهنجاريشود که  پس مالحظه می  
گذار در کاهش جرم نبوده بلکه باعث افزایش جرم و گسترش محدوده حقوق کیفري شده  اثرکه  آن

  است. 
  
  مبانی اصل حداقل بودن حقوق جزا  )ب

قل بودن حقـوق جـزا   در ارتباط با اصل حدا خواه جمهورينظریه لیبرالیسم و  2به طور خالصه به 
  پردازیم:   می
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ترین اظهارنظرها در مورد قلمرو حقوق کیفري توسط لیبرالیسـم صـورت گرفتـه     مهم لیبرالیسم: .1
عمیق بر حقوق کیفري داشت، بـه خصـوص ایجـاد قـوانینی     تأثیر  )19است. نظریه لیبرال (قرن

  براي توجیه مداخله دولت را الزم دانست. 
آزادي شهروندان داراي اهمیت اساسی اسـت و فقـط بایـد بـه      عقیده لیبرالیسم این است که

عنوان اصل ضرر ابتدا در  خاطر جلوگیري از ایراد ضرر به دیگران محدود شود. این عقیده به
باشـد.   ) شکل گرفت که مطابق با قاعده فقهی الضرر مـی 19 فلسفه جان استوارت میل (قرن

هـا   داخله در آزادي افراد کند کـه آزادي آن تواند م که طبق این اصل تنها زمانی حاکمیت می
گـذاران اولیـه    باعث ایراد ضرر به دیگران گردد. البته با ایـن وجـود حـداقل در میـان بنیـان     

تواند مداخله کیفري کنـد بـه روشـنی     که دولت در چه موارد و تا چه اندازه می لیبرالیسم این
 اظهارنظر نشده است (غالمی، حسین). 

گر این اسـت کـه تنهـا دلیـل قابـل قبـول بـراي         استدالل نمود که اصل آزادي بیانجان استوارت میل 
شود. نباید حقوق کیفري براي  انگاري رفتار این است که: آن رفتار باعث ورود ضرر به دیگران می جرم

  کنترل رفتار بدون ضرر یا براي باز داشتن یک شخص از ورود ضرر به خود مورد استفاده قرار گیرد. 
هاي مذکور به عیان بیانگر رویکـردي آزاد منشـانه در قلمـرو     چه که بیش از دیدگاه ین وجود آنبا ا

حقوق کیفري، با تکید بر تقلیل مداخله دولت به موارد ضروري است. در رساله درباره آزادي جان 
 هدف این«کند  منعکس شده است. ولی در مقدمه رساله مذکور بیان می 1859استوارت میل به سال 

کننده بـر خـورد اجبـاري و کنترلـی      مقاله اثبات یک اصل بسیار ساده است که به نحو اطالق تنظیم
ها را به طور فردي یا جمعی مجاز  جامعه با خود است. اصل مذکور این است: تنها هدفی که انسان

  (غالمی، حسین). » کند حفظ خود است. به مداخله در آزادي عمل دیگران می
ندیشه استوارت میل اصل آزادي و حاکمیت و سلطه فرد بـر خـویش مـانع از    بدین ترتیب در ا

مداخله غیر مجاز دولت در امور فـردي بـه ویـژه از طریـق ابزارهـا و مفـاهیم حقـوق کیفـري         
هاي فـردي وکـاهش سـطح مداخلـه      شود. نتیجه این رویکرد توسعه قلمرو حقوق و آزادي می

  دولت و حقوق کیفري است. 
) رویکـرد  1990این نظریه توسط برایت ویت و پتیت مطرح شده اسـت (  :واهخ نظریه جمهوري .2

هـا   دیگري نسبت به مفهوم آزادي و میزان مداخله دولت در امور شهروندان دارد. از دیدگاه آن
 تواند به مفهوم عدم مداخله باشد.  آزادي در جامعه نمی

ها فهم شـود بلکـه    م مداخله آنان آزادي نباید در غیاب دیگران و عدخواه جمهورياز دیدگاه 
ها و از طریق تمامیت مثیت از هرگونه مداخلـه کـه آن هـم بـه وسـیله       باید با وجود حضور آن

  روابط متمدنانه و مبتنی بر اصول شهروندي تضمین شده است فهم و درك گردد. 
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 این نوع فهم از آزادي است که برایت ویت و پتیت آن را قلمرو حاکمیت شخصـی یـا قلمـرو   
نامند. قلمرو حاکمیت شخصی در واقـع احسـاس آزادي اسـت ناشـی از حمایـت و       فردي می

امنیتی که شهروندان یک جامعه در مقابل کسانی که صرفا در یک جامعه حضور داشته اما فاقد 
  چنین وصفی هستند از آن برخوردارند. 

از طرف دیگر کـاهش   ان از یک طرف آزادي فزاینده و توسعه یافته وخواه جمهورياز دیدگاه   
  مداخله دولت درامور شهروندان مدنظر قرارداد. 

  اصل استوار است:  4ان بر پایه خواه جمهورينظریه 
  جویی  اصل حداقل بودن یا صرفه .1
 اصل کنترل قدرت  .2
 اصل مردودیت / طرد  .3
 پذیري و ادغام اصل باز .4

اهمیـت آن را هـم ایـن    االصول است. چرایی  ان اصل حداقل بودن امخواه جمهورياز دیدگاه   
 اند که:  دانسته

این اصل قلمرو مداخله کیفري را محدود نموده است. طبق نظر برایت ویـت وپتیـت مداخلـه      
  حقوق کیفري باید توجیه گردد و نه عدم مداخله حقوق کیفري. 

افزایش قلمرو حاکمیت شخصی است از آنجا که مداخلـه   خواه جمهوريیکی از اهداف نظریه   
شود پس باید مداخله حقوق کیفري  فري باعث محدود شدن قلمرو حاکمیت شخصی میحقوق کی

نیازمند توجیـه مثبـت اسـت و نـه      کیفرگذاريانگاري و  توجیه شود. پس هرگونه اقدام جهت جرم
گذاران باید ادله موجه خود را جهت  تسصرفا توجیه منفی. منظور از توجیه مثبت آن است که سیا

هـاي جـایگزین در مقابـل     خله ارائه دهند. پس حاکمیت باید بـه دنبـال راه  مداخله و ضرورت مدا
راهبردهاي مداخالنه در جهت افزایش قلمرو حاکمیت شخصـی شـهروندان باشـد. (برایـت ویـت      

  ). 80و79 ؛315وپتیت 
االمکـان   تیتا ح ویژگی باشد. اوالً 2کنند که داراي  خواه، نظام جزایی را دنبال می جمهوري  

دیدگان، مجرمان و جامعه را به طـور یکسـان در نظـر داشـته باشـد.       بزه ر نباشند، ثانیاًگ مداخله
  ).  1383؛315(ویت وهینز، 

  
  گذاري کیفري نتایج اصل حداقل بودن حقوق جزا در سیاست

است. یعنی بر  کیفرگذاريانگاري و  بحث جرم 2ترین هدف اصل حداقل بودن حقوق جزا در  مهم
بایـد   گذاران به دنبـال آن خواهنـد بـود کـه چـه فعـل یـا تـرك فعلـی را          اساس این اصل سیاست
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باید این نکته را لحـاظ کننـد    کیفرگذاريچنین بعد از تعیین جرم در خصوص  انگاري کنند هم جرم
که چه نوع مجازاتی و تا چه میزان بر اساس عدالت کیفري براي آن جرم در نظر گیرنـد. پـس بـه    

  پردازیم:  می کیفرگذاريانگاري و  بحث جرم 2حقوق جزا در  اصل حداقل بودنتأثیر  بررسی
  
  انگاري نتایج اصل حداقل بودن ناظر به جرم. 1

، پدر ساالرانه و خواه جمهوريگذاري کیفري بر اساس رویکردهاي لیبرالیستی،  بدون تردید سیاست
ان کـه قلمـرو   هـ خوا جمهـوري قرار میدهد. طبق نظـر  تأثیر  انگاري را تحت اخالق گرا قلمرو جرم

حاکمیت شخص راجایگزین مفهوم آزادي در رویکرد لیبرالیسم کـرده صـرف غیـر اخالقـی بـودن      
 انگاري نیست.  عمل، مبناي مناسبی براي جرم

پذیرد که میتوان اعمالی را که قلمـرو   خواه تا حدودي رویکرد پدر ساالري قانونی را می جمهوري  
  ).  93دهند جرم انگاشت (برایت ویت و پتیت  یحاکمیت شخص را متزلزل نموده یا کاهش م

ان بر این موضوع واقفند که ممکـن اسـت پـذیرش ایـن موضـوع      خواه جمهورياین وصف  با  
باعث کاهش قلمرو حاکمیت شخص از یک طرف و از طرف دیگر افزایش قلمرو حقـوق کیفـري   

کـرده و بـر   تأکید  يان بر اصل حداقل بودن حقوق کیفرخواه جمهوريگردد. با لحاظ این موضوع 
ان بر این عقیده هستند خواه جمهوريانگاري میگردد.  این اعتقادند که این اصل موجب کاهش جرم

که آن دسته از اقداماتی را که موجب تعدي و تعرض به تمامیت شخصی، اموال و قلمرو حاکمیت 
  نمود.  انگاري می شود را جرم شهروندان می

ي گذار قانونجرایم باید تا آن حد از صراحت و شفافیت در  انخواه جمهورياز دیدگاه برخی   
  برخوردار باشند که قضات نیازمند تفسیر نباشند، که همین امر موجب کنترل قدرت خواهد بود. 

انگـاري بایـد عـدم     بر اساس رویکرد اصل حداقل بودن حقوق کیفري قبل از توسـل بـه جـرم     
هاي ورزشی، مذهبی، فرهنگـی، و ...   ه، مدرسه، محیطکفایت و کارایی دیگر ابزارها همچون خانواد

  انگاري را توجیه کرد.  جهت مبارزه با رفتار نامطلوب احراز گردد تا بتوان توسل به جرم
  
  کیفرگذارينتایج اصل حداقل بودن ناظر به . 2

و گذاري اصل حداقل بودن حقوق کیفري بر تعیین مجازات باید تناسب بـین جـرم    در ارتباط با اثر
مجازات را لحاظ نمود که همین رویکر در دیدگاه برخی نظریه پردازان همچون فون هیـرش آمـده   

کیفري با در نظر گرفتن حداقل و حداکثر براي مجازات جرایم این امکان را  گذار قانوناست و اگر 
و  دهد که متناسب با جرم و شرایط آن مجازات مناسب را انتخاب کنـد  می کننده به قاضی رسیدگی

 مورد حکم قرار دهد. 
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طبق نظر مایکل تونري رعایت اصل حداقل بودن حقوق کیفري در تعیین مجازات و کیفردهـی    
صدور حکم و تعیین مجازات با کمترین میزان شدت و مطابق اهداف کیفر دهـی اسـت منظـور از    

  ). 1994 ؛59ـ84باشد(تولزي:  اهداف کیفر دهی امکان بازگشت مجرم به جامعه می
جویی در کیفر دهی و اصل حداقل بودن حقوق کیفري برآنند کـه   رخی از طرفداران رویکرد صرفهب  
هیچ مجازاتی نباید مورد استفاده قرار گیرد مگر ضرورت اقتضا کند تا نظام عدالت کیفري بتوانـد   مطلقاً

رجامعه هستند ویژگی بازدارنده خود را حفظ کند یا برخی مجرمین که تهدید مستمري براي نابسامانی د
  ). 126ـ125را با استفاده از حقوق حکیفري سلب توان کرد. (برایت ویت و پتیت: همان 

ان بر این عقیده هستند که زمانی باید از حقوق کیفـري اسـتفاده   خواه جمهوريبر همین اساس   
نمونه در  نوانع بهها نداشته باشد.  کرد که، ابزارهاي دیگر کارآمدي الزم را براي مقابله با ناهنجاري

  جرایم خفیف از جزاي نقدي استفاده شود یا درجرایم بزرگ مالی از مصادره اموال و ... 
کننـد را   مـی  دیـده  بـزه به طور خالصه اقدامات ذیل را در مورد بزه کارانی که نقض حاکمیـت    
  توان اعمال نمود.  می
ت کـه توسـط بزهکـار انکـار     و حق او ازجهت برخورداري از حاکمی دیده بزهتأیید حاکمیت  )الف

  شده است. 
  دیده.  جبران خسارت بزه )ب
و هم به جامعه اطمینان دهـد کـه مرتکـب مجـددا حاکمیـت       دیده بزهانجام اقداماتی که هم به  )ج

باشد بـراي بزهکـاران بـالقوه.    اي  هکند و عامل بازدارند یا دیگر شهروندان را نقض نمی دیده بزه
 ). 1994 ؛318(برایت ویت وپتیت، 

  
  مفهوم قاعده الضرر

شود، قاعده الضـرر   ترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه به آن استناد می یکی از مشهور
باشد، در ادامه به بیان پیشینه قاعده معانی ضرر و  است که مستند بسیاري از مسائل فقهی می

ر قـانون اساسـی. تـا    ضرار، قلمرو این قاعده، تبلور این قاعده در اهداف اجتماعی حقـوق د 
باشـد دسـت    بتوان به بیان مقصود این تحقیق که اصل حداقل بودن در پرتو قاعده الضرر می

  یابیم. 
  
   الضرر قاعده پیشینه .1

 طـرق  بـه  که بوده جندب ابن سمره معروف روایت است الضرر قاعده گویاي که روایتی ترین مهم
  : است چنین آن خالصه هک است گردیده نقل شیعه نیز و سنت اهل از مختلف
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 انصـاري  مردي درباغ خرمایی درخت) ص( خدا رسول زمان در که لجوج مردي جندب ابن سمره
 بـراي  مرتب که سمره. بود گرفته قرار باغ آن ورودي درب جلو در انصاري مرد آن خانه که داشت
 اجـازه  محـل  آن بـه  خـود  ورود براي هرگز کرد می آمد و رفت باغ آن به خرما درخت به سرکشی
  . بود گردیده انصاري مرد مزاحمت باعث و گرفت نمی
، نداشـت  اعتنـایی  گونه هیچ سمره ولی بگیرد اجازه ورود هنگام که تقاضاکرد او از انصاري مرد  
 او از و فرمـود  احضـار  را سـمره ، حضـرت ، نمود شکایت) ص( خدا رسول نزد او از انصاري مرد

  . کرد ابا او باز لیو بگیرد اجازه ورود هنگام تا خواست
 دیگـر  جـاي  در ولـی  اوصـاف  همان با را درخت معاوضه یا فروش پیشنهاد او به) ص( حضرت  
 پیشـنهاد  او بـه  حضـرت . نپذیرفت سمره بازهم ولی. فرمودند پیشنهاد دوبرابر نیز را آن وقیمت دادند
) ص( پیامبرکه  ینا تا کرده استنکاف لجاجت با سمره ولی نمود درخت آن جاي به بهشت در درختی

 و »الضرار و الضرر« زیرا انداز او پیش و آور بیرون بیخ از را درخت برو فرمود انصاري مرد آن به
 »مـومن  علـی  الضـرار  و الضـرر  و مضار رجل انک: «فرمودند) ص( پیامبر آمده روایات بعضی در
  ). 200 ص، نیا درخشان حمید، جرم از ناشی وزیان ضرر(
  
  ارمعناي ضررو ضر .2

  اند از جمله:  اهل لغت معانی مختلفی را ارائه کرده
 صحاح اللغه ضرر را خالف نفع میداند.  -
 صاحب قاموس عالوه بر آن، معناي سوء حال را هم آورده است.  -
 اند.  البحرین ضرر را نقص در حق دانسته نهایه ابن اثیر و مجمع -
 گیرد.  خص یا نقص در اعیان میالمنیر ضرر را به معناي عمل ناپسند نسبت به یک ش مصباح -
در مفردات راغب اصفهانی، ضرر، به سوء حال معنا شده اعم از سوء حال نفـس بـه خـاطر     - 

ت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوي از اعضا و یا به خاطر قلـت مـال    قلّ
 و آبرو.  

جان فرد دیگـر ولـی در   نایینی معتقد است ضرر عبارت است از هر نقصانی در مال یا آبرو و یا  
شود اما در مورد فقدان احترام و آبـرو کلمـه ضـرر کمتـر      مورد نفس و مال کلمه ضرر استعمال می

 شود.  استعمال می
فالن شخص در آن معامله ضرر کرد ولی اگر کسی از دیگري هتک آبـرو کنـد اصـطالحا     مثالً  

  شود که به او ضرر زده است.  گفته نمی
  (قده) ضرر به معناي ضد نفع و مقابل نفع است. به نظر امام خمینی   
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کـه   ایـن  فرماید: معناي ضرر در عرف روشن است و نیازي به تعریف ندارد و شیخ انصاري می  
  ). 372ضرر و ضرار به یک معنا هستند یا نه چندان اهمیت ندارد. (المکاسب ص 

  نویسد:  مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه می
النفع من النفص فـی الـنفس او الطـرف او العـرض او المـال تقابـل العـدم،        ان الضرر ما یقابل 

والملکه کما ان االظهر ان یکون الضرارا و العرض اوجی ء به تاکیدا: ضرر در مقابل نفـع اسـت   
یعنی کاستی در نفس یا در اعضاي بدن یا درحیثیت و یا مال و تقابل ضرر و نفع از نوع تقابـل  

که ضرار نیز به معناي ضرر است و براي تأکید ضرر آمده اسـت.   نانملکه و عدم ملکه است. چ
  ).  422(کفایه االصول ص 

دانـد، اعـم از نقـص وکاسـتی مـالی، بـدنی،        میرزاي نائینی: مرحوم نایینی معناي ضرر را نقص می
حقوقی و یا حیثیتی و در فرق بین ضرر و ضرار میگوید: فحاصل الفرق بین الضرر و االضـرار: انـه   

کان حکم او فعل یلزم منه الضرر من دونه تعمد او اصرار علیه فهو الضـرر و امـا ان کـان علـی      لو
  قصد الی ورود الضرر و تعمد علیه فهو الضرار: 

چه از روي عمد ویا پافشاري نباشد ضـرر   اگر از کاري یا حکمی ضرر و نقصی به وجود آید چنان  
  ). 379، ص 3اشد ضرار است (منیه الطالب ج است و اگر از روي عمد و قصد وارد کردن ضرر ب

اهللا بجنوردي: ایشان در این باره مینویسد: انه النقص فی المال او العرض او النفس او فی شـان   آیت
من شوونه بعد وجوده: ضرر نقص مالی، جانی، آبرویی و یـا در یکـی ازشـئون شـخص اسـت در      

  ). 178، ص 1صورتی که داراي آن باشد. (قواعد فقیهه، ج
اند: نداشتن و از دسـت دادن هـر یـک ازمواهـب      فرموده گونه ایناهللا مکارم شیرازي: ایشان نیز  آیت

  ). 49شویم. (همان ص  مند می زندگی، جان، مال و آبرو و هرچیز دیگري که از آن بهره
 معنانی لغـوي را بـه سـه معنـاي کلـی بـر میگردانـد (نقـص،        که  آن اهللا سیستانی: ایشان بعد از آیت

اند ولی  فرماید: بسیاري از لغویین ضرر را مشترك لفظی بین این معانی دانسته سوءالحال وضیق) می
گردنـد،   حق این است که ضرر مشترك معنوي است یعنی همه این معانی به معناي واحدي بر مـی 

  آن یکی از معناي زیر است: 
ه راغـب اصـفهانی در مفـردات    کـ  گونه سوءالحال که دو معناي دیگر به آن برمی گردد همان )الف

  ). 503گفته است (المفردات فی غریب القرآن ص 
هـا موجـب ضـیق     شـود بـه ایـن دلیـل اسـت کـه آن       معناي دیگر ضرر گفته می 2ضیق به  )ب

  شدند.   می
هـذا  «فرمایـد و   کند و می نقص، هر نوع نقص را ضرر میگویند و این معناي سوم را اختیار می )پ

  ). 113ضرر، ص (قاعده ال» هوالصحیح
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بر این اساس تطبیق حدیث الضرر و الضرار بر قضیه سمره ابن جندب ایـن چنـین اسـت کـه       
کند که انسان بـا   دارد ولی الضرار حکمی را نفی می گردد، برمی الضرر حکمی را که سبب زیان می

  تمسک به آن حکم بخواهد زیان وارد کند. 
  فرماید:  در فرق بین ضرر و ضرار می

م مصدر و ضرار مصدر است از باب مفاعله و مفید مبالغه. چون ضـرار داللـت بـر تکـرار     ضرر اس
نسبت یا استمرار نسبت دارد و اطالق مضار برسمره در حدیث به خاطر تکرار دلخـوش در منـزل   

  ). 131انصاري بدون اجازه بود(همان ص
 فظ ضرر معتبر نیسـتند که بیان شد معانی لغوي براي به دست آوردن معناي حقیقی ل طور همان  
رسد معانی نقـص و کاسـتی    معتبر است این است که متبادر از لفظ ضرر چیست؟ به نظر میچه  آن
  دهد.  می

رود امـا در نقـص عرضـی و آبرویـی      به طور یقین لفظ ضرر در نقص مالی و جانی به کار می  
مت و نقـص منجـر بـه    هتک حرکه  این توان مطمئن بود که لفظ ضرر چنین کاربردي دارد مگر نمی

  زیان شود. 
پس معناي حقیقی ضرر عبارت است از نقص در مال یا جان و یا کلیه حقوق عقالیی و شرعی   

البته در صورتی که مقدار آن قابل توجه باشد. پس به تاجري که یـک دینـار از امـوالش کـم شـده      
  گویند.  متضرر نمی

ها یکی  با ضرر مشترك است و تفاوت آناما ضرار در اصل معنا(نقص مالی و جانی وحقوقی)   
  در معناي مصدر و اسم مصدر است و دیگري ضرار به معناي اضرار است. 

  
 قلمرو قاعده الضرر. 3

  براي درك قلمرو این قاعده باید سه موضوع مورد بررسی قرار گیرد: 
  

  قاعده الضرر و قاعده اقدام )الف
اجرا باشد باید شخص مغبون جاهل بـه غـبن باشـد.     قاعده الضرر در معامله غبنی قابلکه  آن براي

گیرد از شمول قاعده الضـرر تخصصـا خـارج     معامله غبنی که با آگاهی شخص مغبون صورت می
آید مستند به اقدام خود اوست و ارتباطی با حکـم   است زیرا زیانی که در این حالت بر او وارد می

ت دارد و اجـراي قاعـده الضـرر را محـدود     شارع ندارد پس قاعده اقدام بر قاعده الضـرر حکومـ  
حالت وجود دارد که یکی زمانی اسـت کـه فـرد ناآگـاه بـه غـبن        2کند. در بحث معامله غبنی  می
باشد که در این حالت حق فسخ عقد وجود دارد و دیگري زمانی است که فرد نسبت بـه غـبن    می
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خ خود گذشته است. پـس در  زند به طور ضمنی ازحق فس آگاه است پس وقتی دست به معامله می
توانـد   زند حتی با وجود ضرر دیگر نمی یابیم زمانی فرد آگاهانه (قاعده اقدام)دست به عملی می می

  متوسل به قاعده الضرر شود. 
 
  تزاحم دو ضرر )ب
  خود.  اضرار به غیر براي دفع ضرر از  .1

توانـد بـا رسـاندن     الی که مطرح است این است که آیا فردي که با ضرري روبرو است مـی ؤس
نمونه سیل متوجه خانه کسـی اسـت و تنهـا     عنوان بهضرر به غیر آن ضرر را ازخود دفع کند؟ 

خانه وجود دارد این است که سیل را متوجـه خانـه دیگـري کنـد. فقهـا       راهی که براي صاحب
گوید: مقتضاي قاعـده الضـرر    گویند او چنین حقی ندارد از آن جمله مرحوم شیخ انصاري می

این است که جایز نیست شخصی براي دفع ضرري که متوجه اوست به دیگري ضرر برساند و 
واجب نیست که شخصی از دیگري دفع ضرر کند با اضرار به خود (شـیخ انصـاري، ملحقـات    

  ). 374مکاسب، تنبیه چهارم، ص 
جایز نیست  ایم که گوید: ما در موارد زیادي گفته اهللا رشتی می چنین مرحوم حاج میرزا جیب هم

براي دفع ضرر از خود به دیگري ضرر بزند اگر چه تحمل ضرر براي دفع ضرري کـه متوجـه   
  )136اهللا رشتی، الغصب، ص  غیر است نیز واجب نیست (حاج میرزا حبیب

شود این است که اگر ضرري براي  تحمل ضرر براي دفع ضرر از غیر. سوالی که مطرح می  .2
تواند با تحمـل ضـرر از او دفـع ضـرر کنـد؟ مرحـوم شـیخ         فردي پیش آید آیا دیگري می

انصاري وجوب تحمل ضرر براي دفع ضرر از غیر را حکم ضرري و مشمول قاعده الضرر 
دانسته و به استناد همین قاعده به نفـی وجـوب آن نظـر داده اسـت. (مکاسـب، ملحقـات       

  ).  374مکاسب، تنبیه چهارم، ص 
تعارض داشته باشند به این شکل کـه اگـر یکـی از    تعارض ضررین. دوحکم ضرري با هم   .3

حکم نفی شود مستلزم حکم به ثبوت ضرر دیگر باشد. قاعده الضرر اقتضـا دارد کـه    2آن 
شود ولی در تعارض ضررین اجتنـاب از   هر ضرري بر شخص وارد آید از آن ضرر دور می

ضرر سنجیده  2یک ضرر مستلزم وقوع ضرر دیگر است. پس راه حل آن است که باید هر 
ها ترجیحی وجود دارد آن مرجح خواهد بود و اگر ترجیحی نیسـت پـس    شوند اگر بین آن

انسان در انتخاب آن مخیر است. در کل باید ضرري انتخـاب شـود کـه میـزان آن حـداقل      
  ).  374باشد. (همان ص 
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  تعارض قاعده الضرر با قاعده تسلیط )ج
بر (ص) بنیان گرفته که فرمودند: النـاس مسـلطون علـی    قاعده تسلیط بر مبناي روایت معروف پیام

  اموالهم: مردم در مورد اموالشان سلطه و اختیار دارند. 
بر اساس قاعده تسلیط، کسی که مالک چیزي است حق دارد درمال خود انواع تصـرفات    

تـا  کند. این سـلطه و اختیـار    را بکند. این قاعده در بعضی موارد با قاعده الضرر برخورد می
جایی است که متعارف باشد و در صورت غیر متعارف بودن و وارد کردن ضرر به غیر وارد 

اي که باعث ضرر به غیر شـود ممنـوع    شویم و طبق این قاعده سلطه قلمرو قاعده الضرر می
  است. 

هــا در مــورد آزادي یــا  شــود بــا مقایســه ایــن قاعــده و نظــر لیبــرال چنــین مالحظــه مــی هــم  
ها قائل به جمـع شـد یعنـی مـا      توان بین آن در مورد قلمرو حاکمیت شخص میان خواه جمهوري
شـود. و تـا    توانیم از قدرت حاکمیتی استفاده کنیم که بحث ضرر به دیگـران مطـرح مـی    زمانی می

شویم تا با این کار  کیفرگذاريانگاري و  زمانی که ضرري متوجه دیگران نشده نباید متوسل به جرم
  ق کیفري گردیم. شاهد فربه شدن حقو

  
  تبلور قاعده الضرر دراهداف اجتماعی حقوق. 4

 قانون اساسی آمده است:  40قاعده الضرر در قانون اساسی: طبق اصل 
تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز بـه منـافع عمـومی     کس نمی هیچ  

  قرار دهد.  
  عده الضرر را قصد اضرار دانسته است. شویم معیار قا چیزي که از ظاهر این اصل متوجه می

گوید: براي تأمین استقالل اقتصادي جامعه و ریشه کـن   اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز می  
کردن فقر و مجرمیت و براوردن نیازهاي انسان در جریان رشد با حفظ آزادي او اقتصاد جمهـوري  

  اسالمی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار است: 
  ر به غیر وانحصار و احتکار و ربا دیگرمعامالت باطل و حرام. منع اضرا

  وجود دارد.  40دراین اصل هم همان اشکال اصل 
پـردازد و   البته این تصورات قابل پاسخ گویی است: قانون اساسی به جزییات امور حقوقی نمی  

ت در اصـول  ها جاي شبهه و تردید نیس نقش قانون اساسی توجه به نکات محوري است که در آن
ترین فرض از مصادیق قاعده الضـرر پرداختـه و بـراي دانسـتن      آورترین و شایع الذکر به زیان فوق

  حکم قانون در مصادیق دیگر باید به دیگر قوانین رجوع کرد. 
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  نتیجه
ي مشـترك تحـت عنـوان ضـرر را تعریـف       ، یک نقطهکیفرگذاريانگاري و  ها در بحث جرم لیبرال

انگاري و کیفرگذاري  ی سطح قابل قبول و سطح غیر مجاز رفتاري را براي جرممیکنند. اصل حداقل
ي و گذار قانونکند. در اسالم نیز طبق قاعده فقهی الضرر و الضرار، ضرر نه در مرحله  مشخص می

نه در مرحله اجرا مشروعیت ندارد و هیچکس در هیچ حالی حق ندارد بـه دیگـري ضـرر و زیـان     
باعث ضرر به دیگـري و جامعـه گـردد را مـورد بازخواسـت قـرار داده و       که  آن برساند. اسالم هر

دارد که از  ي ضرر روا می کننده مجازات تعیین نموده، پس اسالم زمانی اعمال مجازات را براي وارد
  جانب او ضرري متوجه دیگري گردد. 

ازانـی کـه   با لحاظ قاعده الضرر و اصل حداقل بودن حقوق جزا هـم اسـالم و هـم نظریـه پرد      
چنـین نظریـه پـردازان در     همسو به اصل حداقلی میباشند برآنند که حقوق کیفري فربه نشـود. هـم  

ي اصل حداقلی با لحاظ اصل ضرر و قلمرو حاکمیت شخصی و اسالم بـا تمسـک بـه اصـل      زمینه
اي غیر ه االمکان از ابزار انگاري، قاعده سلطه، اهتمام اسالم به ضرر بر آنند که حد مصلحت در جرم

گـذار نباشـند و آنگـاه در آخـرین وهلـه از       هـا اثـر   دیگر این ابزاری که کیفري استفاده کنند. تا جای
هـا   ابزارهاي حقوق کیفري استفاده کنند. تا قلمرو حقوق کیفري کوچکتر گردد و اقتـدار حکومـت  

کلمـه  کنترل شود تا شاهد کاهش جرم در سطح جوامع باشیم و عدالت کیفري بـه معنـاي واقعـی    
  سازي شود.  پیاده
شود مسلما نیازمند آموزش، تربیت، اسـتفاده از   هاي غیرکیفري استفاده می پس زمانی که از ابزار  

پتانسیل فرد، خانواده، همساالن، دوستان، جامعه میباشیم تا ریشه زمینه رفتـار مجرمانـه در جوامـع    
  خشکانده شود. 

  
  
  
  
  

   



  1396سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان       راه وکالت       ن وکالي دادگستري گیالندو فصلنامه کانو

64 

  منابع
  منابع فارسی )الف

  . 1388حمدي، حمید، قاعده الضرر (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی)، تهران، دانشگاه امام صادق، بهرامی ا  .1
  . 1384درخشان نیا، حمید، ضر و زیان ناشی از جرم، تهران، مهاجر،   .2
  . 1392غالمی، حسین، اصل حداقل بودن حقوق جزا، چاپ اول، تهران، نشر میزان،   .3
شناسی، ترجمه علی سلیمی با همکاري محسن کارخانـه و فریـد مخاطـب     فیونا، جرم و جرمویت، رابرت وهینز،   .4

  . 1383قمی، انتشارات مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه، قم، 
  
  منابع انگلیسی )ب

1. Ashworth, Andrew (1999) principle of criminal law, oxford university press . 
2. Braith waite, john, pettit, Philip (1990) not just desert, a republican theory of criminal justice, clarendon 

press, oxford . 
3. Braith waite, john, pettit, Philip (1994) three rs of republican sentencing, current issues in criminal 

justice, vol. 5(3),pp. 318_325 . 
4. Jar borg, nils (2004) criminalization last resort (ultimaratio) , ohio state , journal of criminal law , pp, 

521_534 . 
5. tonry, Michael (1994) proportionality, parsimony and inter hangeability of punishment, in: penal theory 

and practice, tradition and innovation in criminal justice , edited by: duff eta, pp. 59_84 . 
 
 تارنماها )پ

1. www.dad iran.Blogfa.com 
2. www.osole feghh.Blog 

  

   



  1396سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان       راه وکالت       ن وکالي دادگستري گیالندو فصلنامه کانو

65 

  
  
  
  

  
 عضو هیأعلمی دانشگاه گیالن دکتر رضا مقصودي

  وکیل پایه دادگستري و دانشجوي دکتري حقوق خصوصی حدیث شفیعی
 
  

  چکیده
نـازایی،   مـان در هـاي  شـیوه  از یکی
 اسپرم آن در که است »جنین اهداي«

 آزمایشـگاه  در را زن تخمـک  و مرد
 تقســیمات از بعــد و نمــوده تلقــیح

بعـد،   روز پـنج  تـا  چهار اولیه، یعنی
 متقاضی زن رحم به را حاصل جنین
 جنین اهداي مورد در. کنند می منتقل

 مطلـق؛  حرمت: است مطرح نظر سه
 جـواز  یعنـی ( تفکیک و مطلق جواز
 جنسـی  سلول از استفاده صورت در

 صــورت در جــواز عــدم و زوجــین
 غیـــر جنســـی ســـلول از اســـتفاده
 ابتــدا حاضــر نوشــتار در). زوجــین

تعریــف اهــداي  چــون موضــوعاتی

ــین  ــداي جن ــرایط اه ــین و ش  و جن
جنین و سه نظر فقهی  اهداي ماهیت
 مطــرح ي اهــداي جنــین  دربــاره

به بررسـی وضـعیت    گردیده، سپس
ــین آزما ــه ارث جن یشــگاهی پرداخت

  شده است.

 

  مقدمه
 و جنـین، اسـپرم، تخمـک    اهداي قبیل مثل، از تولید کمکی پیشرفتههاي  روش از استفاده با امروزه
 در کـه  کـرده  بـروز  آزمایشـگاهی  کودکـان  ارث مورد دراي  هویژ مشکالت و مسائل رویان انجماد
  چنـدي   کـه   بـود  نـوزادي   جدید انشد هاي پدیده این از یکی. است نداشته سابقه گذشتههاي  زمان
  این  گرفت نام  آزمایشگاهی کودك  گروهی هاي رسانه در و گشود  جهان به چشم  انگلستان از پیش
 و  زن  نطفـه   ترکیـب  از است  پیموده طبیعی مسیر خارج در را خود  پیدایش  راه از  قسمتی که انسان

 به  آن انتقال سپس و آزمایشگاهی لوله  مراحل در  معینی  مدت تا  آن پرورش و رحم  خارج شوهري
 مسـائل   علمـی  دیگـر  هـاي  آورده ره ماننـد   حادثـه  این. است گذارده  هستی  عرصه به مادر، پا  رحم
 حقیقـی  هاي نوشته در نه يگذار قانون هاي مجموعه از  آن طرح که گیرد می بر در را خاصی حقیقی
 جامعه  نظم هاي پایه براي  مقررات  وسیله به ها پدیده این  تنظیم و  اداره  که  جهت  آن از. ندارد سابقه

  چون یا و  بردارید گام ظهور نو مسائلی این همراه حداقل است ناگریز حقیقی دانش است  ضروري
  آزمایشـگاهی   کودك  وضعیت اختصار به  که نماید می  مناسب رو  این از. کند می  دنبال را  آن اي سایه
 در بعضـی  قـانونی   مقـررات   بـین  درکـه   آن یـا  و گیـرد  قرار  بحث  موضوع  ایران حقیقی  مسیست در

 اهداي جنین و بررسی ارث جنین آزمایشگاهی  
 در فقه و حقوق ایران

 )بخش اول(
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 حقوقی  ، احکام موضوعه  مقررات  روح و کلی اصول و قواعد کمک به  یافت توان نمی  آن  خصوص
ن، جنـی  اهـداي  قبیل مثل، از  تولید  کمکی  پیشرفته هاي روش از استفاده با امروزه. گردد استنباط آن

 بروز  آزمایشگاهی کودکان ارث مورد در اي ویژه مشکالت و  مسائل رویان  انجماد و  اسپرم، تخمک
  . است  نداشته  سابقه  گذشته هاي زمان در که کرده

  
 تعریف اهداي جنین . 1

 بـا  زن کـه  اسـت  ایـن  از اصـطالح، عبـارت   در مصنوعی تلقیح و است شدن باردار معناي به لقاح
 از غیـر  زوجی اسپرم و تخمک لقاح از حاصل انتقالی جنین که زمانی. شود باردار مصنوعی وسایل
 بـه  جنـین  اهـداي  نحـوه  قـانون  اجرایـی  نامـه  آیین. شود می محقق جنین باشد، اهداي گیرنده زوج

  : کند می ارائه تعریفی چنین خود یک ماده در نابارور زوجین
 بـاروري  مرحله از که است شرعی و قانونی هاي زوج رحمی از خارج تلقیح از حاصل نطفه: جنین
: جنین اهداي. باشد منجمد و تازه صورت دو به تواند می جنین این. بود خواهد روز پنج حداکثر تا

 ایـن  و قـانون  در مقـرر  شـرایط  واجـد  هاي زوج از جنین چند یا یک رایگان و داوطلبانه واگذاري
 شـرایط  داراي متقاضـی  هاي زوج به انتقال براي ناباروري درمان تخصصی مجاز مراکز نامه، به آیین

  قانون.  در مندرج
 تخمـک  و اسـپرم  از استفاده با که کند می پیدا کاربرد جنین اهداي واژه هنگامی دیگر عبارت به  
 درمـان  متقاضی زوج رحم به حاصل جنین سپس و شود انجام رحمی خارج لقاح شرعی زوج یک

 . نیست گیرنده زوج به متعلق یک تخمک، هیچ و اسپرم شرایط این در. شود منتقل ناباروري
  
  شرایط اهداي جنین در قانون ایران. 2
 بـه  آن کـردن  وارد چنـین  هـم  و بیگانـه  زن بـه  متعلق تخمک با مرد یک اسپرم تلقیح خصوص در

 فقهـی  متـون  میان در صریحی تخمک، مخالفت داخل به نفوذ در اسپرم ناتوانی صورت در تخمک
 کدام هیچکه  این به توجه با بنابراین. اند نموده تصریح نیز آن جواز بر فقها از تعدادي و ندارد وجود
 نظـر  بـه  نیسـت  منطبق رحم از خارج در بیگانگان تخمک و اسپرم لقاح بر شرعی حرام عناوین از
 قاعـده  مشـمول  رحـم  از خـارج  در زوجیت رابطه فاقد زن و مرد تخمک و اسپرم ترکیب رسد می

 هماننـد  فقهـا  از برخـی کـه   این بر عالوه. شود نمی مالحظه آن در منعی و بوده اباحه صلا و برائت
 اسـالمی  جمهـوري . انـد  داده نظر آن جواز بر اردبیلی و شیرازي اي، یزدي، مکارم خامنه عظام آیات
 در بزرگـی  تحـول  و تصویب را نابارور زوجین به جنین اهداي نحوه قانون 1382/ 4/ 29 در ایران
  . نمود ایجاد زمینه این
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 بیـان  قـانون  ایـن  یک ماده. شد منتشر و تصویب 1383 سال در نیز قانون این اجرایی نامه آیین  
 بـود  خواهند مجاز صالح ذي ناباروري درمان تخصصی مراکز تمامی قانون این موجب به: «دارد می
 تلقـیح  از حاصـله  ايه جنین انتقال به نسبت قانون آن در مندرج شرایط و شرعی ضوابط رعایت با

 زنانی رحم به جنین صاحب زوجین کتبی موافقت از پس شرعی و قانونی هاي زوج رحم از خارج
 اثبـات  بـه ) دو هـر  یا تنهایی به یک هرها ( آن ناباروري پزشکی اقدامات انجام و ازدواج از پس که

  ». نمایند رسیده، اقدام
  
  ماهیت اهداي جنین . 3
 نابـارور، اهـداي   زوجـین  بـه  جنین اهداي نحوه قانون اجرایی نامه آیین 3 هماد مطابقکه  این به نظر
 عمل این ماهیت بررسی به که گیرد انجام اهداکننده ي ها زوج کتبی رضایت و موافقت با باید جنین
  .  پردازیم می

 انجـام  عقـد  قالـب  در جنـین  اهـداء  عمـل  کـه  است این شود می مطرح که سؤالی اولین  
 ماهیـت  بـا  ویـژه  عمـل  یک اینکه  آن یا شود واقع مبیع تواند می جنین آیا ؟ایقاع یا شود می

   است؟ خاص
 جنـین  زیـرا  اسـت؛  متفـاوت ) وتخمک اسپرم( گامت بیع با جنین فروش و خرید تردید بدون  

 موجـود  به تا شود می داده انتقال رحم به مرحله این از بعد و است تخمک و اسپرم ترکیب حاصل
 ضـرري  انسـان  بـدن  از آن شـدن  جدا که هستند اجزایی تنها تخمک و اسپرم اماشود،  تبدیل کامل
 جهـت  بـه  را انسان هاي فرآورده فقها از اي عده جهت همین به. است جبران قابل آن ضرر یا ندارد
 از برخـی  چـه  اگـر  ؛)203: 1378شـیرازي،   مکـارم (داننـد  مـی  فـروش  و خرید قابل بودنشان مالی

انـد،    دانسـته  باطل را شوند می واقع آن معوض و ، عوض  جنین و گامت که قراردادهایی حقوقدانان
. بگیرنـد  قـرار  سـتد  و داد موضـوع  و تلقـی  مـال  و کـاال  نباید اصوالً انسان جسم هاي فراورده زیرا

  )173: 1385،  حسین ، سید صفایی(
 اخـت پرد پـول  آن برابـر  در و داشـته  سـتد  و داد ارزش کـه  اسـت  چیزي مال که است بدیهی  
) ارزش( مفهـوم  تحلیـل  ، اما است متعارف و نوعی ، نظر داشتن مالیت تمییز معیار بنابراین ؛  شود می
 اشـخاص  رغبـت  نتیجه) ارزش( چراکه دانست؛ غالب مورد به ناظر را  آن بایستی که دهد می نشان
 عاطفی و عیاجتما یا ، عارضی طبیعی نیازهاي جمله از گوناگونی عوامل از ناشی نیز رغبت و است
 پیـدا  مالیـت  حشره آن بخرد آزمایش عملیات انجام براي را اي حشره اي مؤسسه اگر که چنان است؛
. آن منشـا  نـه  اسـت  انگیزه بودن مشروع و ، عقالیی دارد اهمیت حقوق درچه  آن ، زیرا کرد خواهد

   )1378: 203،  لنکرانی فاضل شیرازي مکارم(
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 مجاز مراکز و است شرعی طریق از زوجین ناباروري درمان ، هدف و انگیزه چون مورد این در  
 اکثـر  کـه  چنـان  شود؛ می گامت مالیت سبب انگیزه و نیاز این دارند، لذا گامت به مبرم ، نیاز درمانی
 فتـوي  آن فـروش  و خریـد  جـواز  بـه  و دانسـته  مال را ، خون مذکور دالیل همان به معاصر فقهاي
  )164: 1379 ، ، ناصر کاتوزیان. ( اند  داده
 تفکیک به قائل باید جنین مورد در بوده، اما معامله قابل گامت که گرفت نتیجه توان می بنابراین  
  : شد

  .  دارد قرار آزمایشگاهی محیط در که زوجین تخمک و اسپرم از مرکب جنین  .1
  . است یافته استقرار رحم داخل در که جنینی  .2

 جنـین  بنـابراین  شود؛ می شروع انسان شدن متولد زنده با متعت مدنی، اهلیت قانون 956 ماده مطابق
 محـیط  در شـده  واقـع  جنـین  همـان  ایـن  و نبـوده  تمتع اهلیت داراي انسان به شدن تبدیل از قبل

 در مسـتقر  حمـل، جنـین   از منظـور  و جنـین  نه است حمل نیز 957 ماده موضوع. است آزمایشگاه
. است نشده مستقر رحم در هنوز که است موجودي،  جنین اهداي موضوعی که حال در است؛ رحم

 قیـاس  وسـیله  بـه  بتـوان  کـه  ندارد وجود اشتراکی وجه حقوقی نظر از جنین و انسان بین بنابراین
  )36: 1387،  فاطمه ، سیده شریف حسینی. (دانست جاري جنین مورد در را انسان به راجع احکام

  
  نسب طفل ناشی از اهداي جنین. 4
 تعیـین  در نطفـه؟  صاحبان به یا دانست ملحق گیرنده شوهر و زن به باید را طفل نیمبدا خواهیم می

 بـه  توجه با فقها از بسیاري لذا. دانند می پدر را اسپرم صاحب فقها طفل، اکثر پدري نسب وضعیت
 جنین اهداي از حاصل طفل اسپرم، پدر صاحب مرد که باورند این بر دیگر دالیل و آیات، روایات

 وي فقـط  اسـت، بنـابراین   طفـل  ریشه و زن، اصل تخمک معتقدند نیز مادر مورد در و ودب خواهد
 بـارور  تخمک تغذیه و حفظ نقش صرفاً رحم چون باشد؛ جنین ریشه تواند نمی رحم و است مادر
 الحـاق  بـه  تصریح بدون ایران قانون. نیست رحم، مادر صاحب علت همین به کند؛ می ایفا را شده
 کـرده  اشاره) احترام و نگهداري، تربیت، نفقه( نسب آثار از بعضی به ذیرنده، فقطپ زوجین به طفل
 و نگهـداري  لحـاظ  از شده متولد طفل و جنین ةگیرند اهدا زوجین تکالیف و وظایف 3ماده( است
 در ایـران  قـانون  دیگـر  عبارت به.) است مادر و پدر و اوالد تکالیف و وظایف احترام، نظیر و نفقه
 ملحـق  نطفـه  صـاحب  بـه  طفـل  که است آن خصوص این در سنتی نظریه. است ساکت زمینه این
 سـنتی  نظـر  بـر  مبتنی نوعی به نیز است نموده بیان الذکر فوق 3 ماده در گذار قانونچه  آن و شود می

 توان می را موضوع این که اینجاست مسئله است، ولی نبرده نام توارث از دلیل همین به و فقهاست
 و بماننـد  بـاقی  ناشـناخته  نطفـه  صاحبان که شود می داده ترجیح معموالً زیرا. ستدان غرض نقض
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 بـا  قطعـا هـا   آن بـر  آثـاري  چنـین  تحمیـل  و است نبوده فرزند داشتن قصدشانها  آن این بر عالوه
 آن رسـد  مـی  نظر به کاربردي و منطقیچه  آن .است تعارض در طفل مصلحت نیز وها  آن خواست
 رابطـه  ایـن  ایجـاد  دنبـال  بـه  خود که ببرد ارث اشخاصی از و شود ملحق یکسان به طفل که است
  . اند نموده آماده آن آثار همه براي را خود نتیجه در و دانند می طفل مادر و پدر را خود و اند بوده

  
  ارث در اهداي جنین. 5

 ارثهـا   آن از مزبـور  طفل معتقدند دهند؛ می نسبت تخمک و اسپرم صاحبان به را جنین که افرادي
. شـود  مـی  حاکم آنان بین نیز ارث احکام دانند، معتقدند می مادر را رحم صاحب که برد، فقهایی می
 تبـع  به گذار قانون. برد می ارث مادر دو هر از طفل اند، معتقدند برگزیده را مادري دو نظریه که آنان
 موضوع این و است کرده اراختی سکوت نیز ارث قوانین مورد در نسب به مربوط قواعد تعیین عدم
  . برد می سر به ابهام در حاضر حال در
  
  اهداي جنین از نظر فقهی. 6
 مطلقـاً  جنین اهداي: شوند می تقسیم دسته سه به جنین، فقها اهداي جواز عدم یا جواز مورد در

 نباشـد، اهـداي   یـا  باشـد  زوجیـت  رابطه اسپرم و تخمک صاحب بینکه  آن از اعم نیست؛ جایز
 بـین  اگـر  معتقدند و  شده تفکیک به قایل که هستند کسانی آخر گروه است، و جایز مطلقاً جنین

 صـورت  ایـن  غیـر  در و مجـاز  عمل باشد، این زوجیت اسپرم، رابطه صاحب و تخمک صاحب
  . نیست جایز
  . گیرد می قرار بررسی مورد فوق هاي دیدگاه از یک هر دالیل ذیل در
  
   جنین اهداي جواز عدم دالیل .1ـ6
   خدا خلق تغییر. 1ـ1ـ6

 آن بـر  را مردم خدا که فطرتی(30(روم،  »علیها فطرالناس التی اهللا فطرت«: فرماید می متعال خداوند
 تغییـر  را خدا خلقت که دهم می فرمان و) 119نساء، (» اهللا خلق فلیغیرن والمرنهم«است)و  سرشته
 آن گـر  بیـان  آیـات  ایـن  زیرا شود؛ می استفاده خدا آفرینش در تغییر بودن حرام آیات این از) دهند
 طریـق  از ولد و زاد بر الهی فطرت که جا آن از و است شیطان دستور آفرینش، به در تغییر که است
 از و بـوده  الهی خلقت در تغییر دیگري، نوعی روش است، هر استوار تخمک و اسپرم طبیعی لقاح
 خواهد است، حرام آفرینش در تغییر و نبوده طرتف مطابق جنین اهداي طریق از تولیدمثل که آنجا
  . بود



  1396سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان       راه وکالت       ن وکالي دادگستري گیالندو فصلنامه کانو

70 

 مـوي  کنندگان وصل(» واصالت«، )مو کنندگان(» نامصات«، )کوبان خال( »واشمات«روایات،  در  
حرعـاملی،  . (انـد  گرفته قرار نفرین مورد) دندان الي بازکنندگان( »واشرات« و )دیگر زن موي به زن

 کـردن  قرآن، اختـه  مفسرین چنین هم. دهند می تغییر را تعالم خداوند آفرینش زیرا ؛)133: ق1424
 عنـه  منهـی  و خـدا  مخلـوق  در تغییـر  مصـادیق  از را... و  کوبی، مثله، لواط، مساحقه چارپایان، خال

  )168جریر:  طبري، محمدبن. (اند دانسته
 خـدا  خلـق  در تغییـر  تـوان  می را مصنوعی تلقیح به طبیعی لقاح از خلقت مسیر انتقال بنابراین  

 اهـداي  طریـق  از تولیدمثل که حالی است، در مخلوق ظاهر در تغییر فوق موارد در چراکه دانست؛
 مخلـوق  همـان  به شده، منحصر ذکر موارد آثار عالوه به. است خلقت شیوه و اصل در تغییر جنین

 بسـا  چـه  و بگذارد جنین بر نامطلوبی اثرات تواند می آزمایشگاه جنین، محیط اهداي در است، ولی
 قـرار  هـدف  مـورد  انسـان  کرامـت  هـم  و کـریم  انسـان  هم اینجا در. بگذارد اثر هم انسان نسل بر
  .  گیرد می
  
   انساب اختالط. 2ـ1ـ6

 تولیدمثل، منجـر  امر در که است ثالث فرد جنین، دخالت اهداي جواز عدم دالیل ترین مهم از یکی
 جنـین  اهـداي  طریـق  از کـه  طفلی در ما تنیس مشخص مثال عنوان به. شود می نسب در اختالط به

 رابطـه  کیسـت؟  کودك پدر چنین است، هم رحم صاحب زن یا تخمک صاحب شود، زن می متولد
 تخمک، فرزنـدان  صاحب فرزندان و وي بین اي رابطه چه چیست؟ رحم صاحب زن شوهر با وي

   دارد؟ وجود رحم صاحب فرزندان و اسپرم صاحب
  
   فرج حفظ. 3ـ1ـ6

 آیـاتی . داردتأکید  فرج در احتیاط و حفظ بر که کنند می استناد روایاتی و آیات به جنین هدايا مخالفین
 دیده: بگو ایمان با زنان به و) 31نور، ( »فروجهن یحفظن و ابصارهن من یغضضن للمومنات قل«: مانند
 35احـزاب،  ( »الحافظـات  و فـروجهم  الحافظین« و) کنند حفظ را خود پاکدامنی و نهند فرو محرم نا از
 یکـون  منـه  و شدید الفرج امر: «فرماید می) ع( صادق امامچه  آن مانند وروایاتی) پاکدامن مردان و زنان(

  )28،:  ق1418، الحسن بن محمد بن طوسی، ابوجعفر( ...»نحتاط  نحن و الولد
  
   انسان کرامت نفی .4ـ1ـ6

 انسان کرامت با دالیلی به جنین اهداي که حالی در). 70اسراء، ( داردتأکید  آدم بنی کرامت بر قرآن
 جنـین  اسـت  ممکن) بود، ب خواهد زیادتر ها روش این در میرجنین و مرگ) الف. است تضاد در
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 شـود، بـه   تحـوالت  خـوش  نباشد، دست تشخیص قابل فراصوتی امواج با که هایی نابسامانی اثر در
 هـاي  جنـین  بسـا  چـه ) هستند، ج تراثرپذیر شیمیایی و فیزیکی عوامل به نسبت که ها ژن خصوص
  . گیرند می قرار فروش و خرید مورد کاال عنوان به و شده منجمد سرعت به و آوري  مازاد، جمع

  
   کودك حقوق تضییع. 5ـ1ـ6

 جنـین، والـدین   اهـداي  از متولد کودك شناسد، اما می را خود طبیعی، والدین لقاح از متولد کودك
 حقیقـی  والدین با نفقه، ارث، انس: مانند حقوق بسیاري از نتیجه در شناسد؛ نمی را خود بیولوژیک

 بدانی که است این تو فرزند حق اما: «فرماید می) ع( سجاد امام باره دراین. شد خواهد محروم... و 
 نیـز  تـو  نبـود  او اگـر  و توست اصل و منشأ او بدانی که است آن تو پدر حق اما و... توست  از او

  )38نویسندگان،  از جمعی( ...»نبودي 
  
   نامشروع اقدامات با جنین اهداي. 6ـ1ـ6

 بـه  نگـاه  مسـتلزم  تخمـک  اهـداي  مـثالً . است همراه نامشروعی اقدامات با معموالً مصنوعی تلقیح
 مصـنوعی  تلقـیح  از پـس  چنـین  هم. استمناست مستلزم موارد برخی در اسپرم اهداي و زن عورت
  . است زن عورت کشف مستلزم مجدداً هک شود کاشته متقاضی رحم در باید جنین

  
   تفکیک نظریه دالیل .2ـ6

 باشد زوجیت رابطه آن صاحبان بین که است مجاز تخمکی و اسپرم لقاح معتقدند فقها از برخی
 اسـپرم  کـه  مـوردي  ـ را اجنبی اسپرم اهداي که نحوي به. است حرام لقاح صورت این درغیر و

 رابطـه  اهداکننـدگان  بـین  که جایی در یعنی(دانند می حرام ـشود   می قرارداده زن رحم در بیگانه
نـا،   طبیۀ، بی فتاوي الشهري االستنساخ طباطبایی، فقه سعید محمد حکیم، سید). (نیست زوجیت

 و تنظـیم  الوسـیله، مؤسسـه   موسوي، تحریر اهللا روح وخمینی، سید 51، ص2 ق، ج1420اول،  چ
 موسوي، المسـائل  ابوالقاسم خویی، سید و 592، ص2 ق، ج1421اول،  خمینی، چ امام آثار نشر

 320، ص2 ق، ج1421چهارم،  خویی، چ امام آثار احیاء المعامالت، مؤسسۀ الشرعیۀ، استفتاءات
 علـی  سـید  عظمـی  اهللا آیـۀ  سماحۀ المنتخبۀ، قم، مکتب حسینی، المسائل علی سیستانی، سید و

الجدیـدة، قـم، مدرسـه     ناصر، الفتاويشیرازي،  مکارم و 576ق، ص1425یازدهم،  سیستانی، چ
المسـائل، قـم،    صانعی، یوسف، مجمع و 468، ص2 ق، ج1424اول،  طالب، چ ابی بن علی االمام  

  )611 ، ص1382هفتم، صانعی،  تمار، چ میثم
  . دارد استناد قابلیت حدیث سه اخص طور به تفکیک به قائلین نظریه در
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 »علیـه  تحـرم  رحـم  فی نطفته اقر القیامۀ، رجل یوم عذاباً ناسال اشد ان: قال) ع( عبداهللا ابی عن  .1
 در عذاب شدیدترین حدیث این مطابق) 21ـ  313.: ق1391علی،  بن محمد جعفر صدوق، ابی(

  . است حرام وي بر که دهد قرار زنی رحم در را اش نطفه که است مردي قیامت، براي روز
 رجـل  مـن  تعـالی  و تبارك عنداهللا اعظم عمالً آدم ابن یعمل لن: النبی قال): «ع( عبداهللا ابی عن  .2

 »حرامـاً  امراه فی مائه افرغ لعباده، او قبله عزوجل اهللا جعلها التی الکعبه هدم اماماً، او او نبیاً قتل
 خداونـد  نـزد  در« یعنـی  ؛)120ص: ق1403صـدوق،   ق1403 علی بن محمد جعفر صدوق، ابی(

 کـه  را اي بکشد، کعبـه  را امامی یا انسانی، پیامبر که یستن این از تر سنگین عملی عزوجل، هیچ
  ». بریزد حرام به زنی درون را اش نطفه یا کند قرارداده، نابود بندگانش قبله خداوند

 شـرب  فـی  صـار  کیـف  و الخمـر؟  شـرب  او شر الزنا: عبداهللا البی قلت: «عمار بن اسحاق عن  .3
 و النطفـه  لتضـییعه  هـذا  زیـد  لکـن  و واحد الحد اقاسح یا: فقال مائه؟ الزنا فی و ثمانین الخمر
   )353: 20عاملی، ج حر( »به عزوجل اهللا امره الذي موضعه غیر فی ایاها لوضعه

 حـد  چـرا  و خمـر؟  شـرب  یا است بدتر زنا: گفتم) ع( صادق امام به: «گوید می عمار بن اسحاق  
 است، ولی یکی حد! اقاسح: فرمود است؟ شالق ضربه صد زنا حد و شالق ضربه 80 خمر شرب
 در نطفـه  قراردادن خاطر به و است نطفه نمودن ضایع موجبکه  این خاطر به شده زیاد حد زنا در

  ». است داده دستور خداوند که غیرمحلی
 نطفـه  زیرا است؛ جنین اهداي مطلق حرمت بر استناد و تطبیق قابل مزبور احادیث اول نگاه در  
 یعنـی  نیست؛ جایز آن غیر در و شود است، قرارداده شرعی همسر مهبل که خود محل در تنها باید
 نماینـد، حـرام   تلقـیح  خـود  همسـر  تخمک با تا بدهد آزمایشگاه به را خود اسپرم مردي اگر حتی

 عبـارت  شـود  مـی  مزبور، معلوم روایات در بیشتر دقت با است، ولی »موضعها غیر فی« است، زیرا
 جدیـد  و مصـنوعی  هـاي  مکـان  شامل و دارد انصراف رعیغیرش همسر مهبل به »موضعها غیر فی«

  )24 ـ 67: 1374مومن، محمد، . (شود نمی نطفه پرورش
 زناست از مستقل مهبل، حرامی در منی ریختن که شود می معلوم دوم حدیث ظاهر از چنین هم  
. دشـو  مـی  نامشروع نطفه انعقاد سبب بیگانه مهبل در منی ریختن که است این هم حرمتش سبب و

 نیست، حـرام  جایز او با آمیزش که زنی تخمک و مرد اسپرم وسیله به مهبل در نطفه انعقاد بنابراین
پـذیرد،   صـورت  آزمایشـگاه  محـیط  در انعقـاد  این اگر اما ؛)51 ـ  54: 1374مومن، محمد، (است. 
  . شود نمی مصنوعی هاي مکان شامل »غیرموضعها فی« عبارت زیرا داشت؛ نخواهد ایرادي

  
   جنین اهداي جواز دالیل. 3ـ6

  .است ارائه قابل جنین اهداي جواز براي دالیلی
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  برائت اصل. 1ـ3ـ6
 و حلیـت  در شک صورت در بنابراین. است تحریمیه، برائت حکمیه شبهه در عملی اصل مقتضاي
  .. .شود  می جاري »الحلیه اصالۀ« جنین اهداي حرمت

  
   اسپرم اهداي بر جنین اهداي برتري. 2ـ3ـ6

  : دارد رجحان اسپرم اهداي بر جهت دو از جنین اهداي
 درچـه   آن .نـدارد  وجـود  اینجا در اسپرم اهداي و جنسی سلول در موجود هاي حساسیت نخست؛
 اسـت  آزمایشگاه به تخمک و اسپرم جنین، اهداي اهداي مقدمه گیرد، البته می صورت جنین اهداي

 و نیسـت  بیگانه رحم با اسپرم مستقیم تماس گونه هیچ و گیرد می صورت آزمایشگاه در آن تلقیح و
  . است مؤثر بسیار جوازرأي  صدور در مسئله این
 منتقـل  متقاضـی  رحـم  بـه  مسـتقیم  طـور  به وسایلی کمک به جنسی اسپرم، سلول اهداي در دوم؛
 طفـل  کـه  دارد وجـود  ضـعیفی  بسیار ولو احتمال زیرا است؛ مطرح میاه اختالط نگرانی و شود می

 بیگانـه  اسپرم اهداي جواز عدم بر دلیلی این اهدایی، و اسپرم از نه باشد شوهر اسپرم شده، ازمتولد
 محـیط  در جنـین  چـون  نیسـت؛  جنـین  اهـداي  در مشـکلی  و نگرانی چنین اما است؛ شده شمرده

 رحـم  صـاحب  زن شـوهر  اسـپرم  بـا  اهداکننده اسپرم اختالط و گردد می منتقل رحم به آزمایشگاه
  . نیست مطرح

  
   اجتماعی و فردي هاي ضرورت. 3ـ3ـ6

 مکرر مراجعه از پس حتی و شوند می روحی هاي بیماري فرزند، دچار فقدان اثر در افراد از بسیاري
 هـم  آن کـه   آورده  روي فرزندخوانـدگی  بـه  برخـی . ماند می باقی الینحلها  آن پزشکان، مشکل به

 زوجـه  رحـم  در اي بیگانـه  جنین اگر ستا بدیهی. دارد را خود خاص روانی و اجتماعی مشکالت
. شـود  مـی  پیـدا  فرزندخوانـدگی  بـا  مقایسه در طفل به نسبت مضاعفی علقه یابد، احساس پرورش
 بـا  باشـد  پسـر  اگـر  متولـد  طفـل  زیرا. است؛ شده حل کامالً اینجا در محرمیت مسائلکه  آن ضمن
 شـوهر  با باشد دختر اگر و دبو خواهد ، محرم رضاعی مادر در اولویت قیاس دلیل به رحم صاحب
 فقـدان  دلیل به که هایی خانواده کانون سان بدین. بود خواهد محرم بودن ربیبه دلیل به رحم صاحب
 و نیسـت، مسـتحکم   برخـوردار  الزم ثبـات  از و گراییـده  سردي به بیگانه فرزندي وجود یا فرزند
  . شد خواهد پایدار
 کامـل  طـور  به که) ره( تبریزي جواد میرزا اهللا آیت ممرحو به باید جنین اهداي مخالفان میان از  
،  مذهبی هاي دیدگاه و استفتائات(ندانستند،  جایز ـ همسر از غیر ـ دیگر زن رحم به را جنین انتقال
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 و اجنبیـه  زن رحـم  در مـرد  نطفـه  قـرار  نیز لنکرانی فاضل اهللا آیت مرحوم. کرد اشاره) 1382: 390
: 394،  مـذهبی  هـاي  دیدگاه و استفتائات. (ندانستند جایز را زوج غیر نطفه از متکون جنین چنین هم

 در و ندانسـته  جـایز  را زن رحـم  بـه  شوهر غیر نطفه دادن انتقال نیز همدانی نوري اهللا آیت) 1382
،  مـذهبی  هاي دیدگاه و استفتائات(اند.   دانسته غیرمشروع را راه این از حاصله انتقال، فرزند صورت

 محرم لمس و نگاه مانند دیگر محرمی مستلزم اگر که بیان این با نیز سیستانی اهللا یتآ) 1382: 397
 انجـام  اسـت  بهتـر  یعنـی (اسـت  آن تـرك  در احتیاط نیست، ولی آن حرمت بر دلیلی گرچه نباشد؛
 مـذکوره  شـرایط  از برخی با نیز علما مابقی). 1382: 397،  مذهبی هاي دیدگاه و استفتائات( )نشود
 بـا  یا ثالث زن خود اجازه با که بیان این با اردبیلی موسوي اهللا آیت اند؛  داده رضایت امر این جواز بر

 اسـتفتائات ( است اشکال باشد، بی داشته شوهر اگر شوهرش درخواست و اجازه با و او درخواست
 رامـ  ایـن  در را رضایت بحث عمل این به اجازه ضمن واقع در) 1382: 395،  مذهبی هاي دیدگاه و

  . اند  نمودهتأکید  آن بر و  داده تشخیص مهم
 جنبـی  مسـائل  اند، ولـی   دانسته شرعی مانع بدون ذاتاً را کار این نیز شیرازي مکارم اهللا آیت  

 صـورتی  در را اسـت  موجـود  کـار  این انجام در که را کردن نظر و کردن لمس قبیل از حرامی
 کـه  صورتی در وگرنه باشد کرده پیدا ضرورتی )جنین اهداي یعنی( کار این که اند  دانسته جایز
 و اسـتفتائات ( شـود  انجـام  شـوهر  ماننـد  محرمـی  توسـط  کـار  ایـن  باشد، باید ضرورت بدون
  )1382: 397،  مذهبی هاي دیدگاه

 شـرعی  مـانع  بـدون  صـورتی  هر در را نظر مورد زن رحم به جنین انتقال نیز اي خامنه اهللا آیت  
 ممکـن  اگـر  البتـه  شود؛ اجتناب حرام نظر و لمس از باید که اند  نموده تأکید اند، ولی  داده تشخیص
 و محرمیـت  مثل بعدي احکام ترتب نظر شود، از گرفته زوجین از یکی از تخمک یا نطفه که باشد
  )1382: 397،  مذهبی هاي دیدگاه و استفتائات. (است بهتر ارث

  
  بررسی ارث جنین آزمایشگاهی. 7
اسـت،    شـده  شـناخته  ارث  موجبـات  از  یکی ایران، نسبت م. ق 861 ماده ابقمطکه  این به توجه با

  نسـبت   ثبـوت   عـدم  یا  ثبوت  شوند، تابع می  متولد  مصنوعی تلقیح  طریق از که  کودکانی ارث  مسئله
 صـاحب  و طفـل  میـان  نسبی  رابطه چه چنان. است  رحم یا و  تخمک یا  اسپرم صاحبان و طفل میان
 نسـب   مسـئله  در  مبـانی  اخـتالف  بـر  بنا( دو هر یا  رحم یا و  تخمک  صاحب و سوء  یک از  اسپرم
  عکـس  بـر  و شود می برقرار نیزها  آن میان شود، توارث  شناخته رسمیت دیگر، به سوي از) مادري
 البهسـ  نیزها  آن میان توارث  مسئلهنشود،  برقرار او  ژنتیکی  والدین و کودك میان نسبی  رابطه  هرگاه
  بود.  خواهد  موضوع انتقاي به
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  شوهر  اسپرم با  تلقیح در توارث) الف
 خـارج  یـا  داخل از  اعم( مصنوعی تلقیح هرگاه) سنت اهل و  امامیه(  فریقین  فقهاي  عموم  عقیده به

گیـرد،   صـورت  شـوهر  دیگـر  همسـر  یا  زوجه رحم و  تخمک و شوهر  اسپرم از استفاد با) رحمی
  منتسـب ) مبانی اختالف بنابر( رحم یا  تخمک صاحب زوجه یا و) شوهر( اسپرم  صاحب به  کودك
  حکـیم  اهللا آیـت   مرحوم فقط  امامیه  فقهاي از. گردد می برقرارها  آن  میان توراث نتیجتاً و بود خواهد

  دانسـته  ملحـق  مـادر  بـه  تنهـا  را  کودك و  داده فتوا) شوهر( اسپرم صاحب به طفل انتساب  عدم به
  )1384مهدي:  آخوندي، محمد(. است
  : است معتبر امر دو  نسبت تحقق در  فقیه این  عقیده به
  مشروع طریق به  زوجین جنسی ارتباط: اول
  متعارف  طریق از  اسپرم انتقال: دوم
  ثابـت  طفـل  وهـا   آن میان باشد، نسبت  نامشروع مرد و  زن میان  جنسی ارتباط بنابراین، اگر  
 زن  میـان  ارتباط اگر چنین هم. باشد شده  واقع متعارف طریق از  اسپرم انتقال ندچ شود، هر نمی
. شـود  نمـی   ثابـت  گیرد، نسب صورت نامتعارف طریق از  اسپرم انتقال بوده، ولی مشروع مرد و

  آزمایشـگاهی  کـودك  و  اسـپرم   صـاحب   میـان  توارث  نظریه، رابطه  این  اساس بر  است  بدیهی
  فقهاي اکثر  عقیده به نیست، زیرا برخوردار الزم  فقهی قوت از  نظریه این ولی. دشو نمی برقرار

 حـرام، ماننـد    عمـل  اثـر  بـر   اسـپرم  انتقال چه است، اگر ملحق  اسپرم  صاحب به  امامیه، کودك
شـاکر،   محمـد   احمـد : تحقیـق  حزم بن  أحمد  ابن حزم، علی باشد (ابن گرفته  صورت  مساحقه

  از مطلـب  ایـن   کـه  است، چنان مطلب این  موید نیز  صحیح اخبار و الجدیده) فاقبیروت، داراال
 اسـتفاده  نیـز  دار شـوهر   زن بـا  بـاکره  دختـر   مسـاحقه  مورد در) ع( حسن امام از منقول  روایت
  )1414اردبیلی، احمد:  شود می
  

  توارث با اهداي گامت ب)
  اسـپرم  اهداي با  آن درمان که  است زوج  اسپرم فقدان یا ضعف از ناشی گاهی ناباروري مشکل
 ایـن  در کـه  دارد ارتبـاط  زوجـه  تخـک  ضعف یا  فقدان با ناباروري گاهی پذیرد، و می صورت
 زوجین به متعلق  جنین گاهی  باالخره گیرد، و می صورت  جنین  اهداي با ناباروري  درمان  فرض

 مـادر ( دیگـر  زن  رحـم  بـه   جنـین  قـال انت  طریـق  زن، از رحم بودن  ناسالم  علت به است، ولی
 قرار  بررسی مورد  جداگانه را فوق هاي صورت از  یک هر حال. شود می متولد  کودك) جانشین
  :  داد خواهیم
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  بیگانه)( اسپرم اهداي حالت در توارث وضعیت. 1
 باشد، معموالً  لمسا  رحم و بارور  تخمک داراي  زوجه  بوده، ولیکن بارور  اسپرم  فاقد زوج که  صورتی در

 مطـرح   که  سوالی  اولین  اسپرم اهداي  مسئله در. گیرد می صورت  اسپرم  اهداي طریق از ناباروري  درمان
 سوي از اهدایی  اسپرم  گیرندگان سو یک از  اسپرم  صاحب یا  شده  متولد  کودك  نسب  شود، وضعیت می
 دو این و ندارد نسبی  رابطه  گونه هیچ شده متولد  کودك با  اسپرم  فاقد زوجکه  این  مسلم قدر. است دیگر
 در و شـود  مـی  انتزاع دیگري  نطقه از طفل  تکون از  که است امري  نسب برند، زیرا نمی ارث یکدیگر از

. ندارد وجود شده متولد طفل و اسپرم فاقد زوج میان  تکوینی و تولیدي رابطه  گونه هیچ مفروض مسئله
 معیار  شود، زیرا می برقرارها  آن میان نیز توارث  رابطه و گردد می ملحق  نطفه  صاحب به برعکس، کودك

 صـحیحه  حـدیث  و  است صادقها  آن  مورد است، در دیگري نطفه از طفل  تکون همانا که  نسب  ثبوت
حـدیث،   این رد دارد، زیرا  داللت آن بر نیز  باکره دختر با دار شوهر زن  مساحقه مورد در  مسلم  بن محمد
 رد  اسـت   نطفه صاحب که پدرش به کودك: النطفه صاحب إبیه إلی الولد یرد: «فرمودند) ع( حسن  امام
 بـه   فرزنـد  لحـوق هـا   آن کلمات تر بیش در و اند عقیده این بر نیز  امامیه  فقهاي از  جماعتی و »شود می

، 1419حلـی،   ، عالمـه 707 تـا، ص  بی طوسی،. (»مائه من النه: «است  شده تعلیل  چنین اسپرم  صاحب
 ، شهید494 ، ص1363المحققین،  ، فخر537 ، ص1406براج،  ، ابن25 ، ص1418، طباطبایی، 538 ص

  ). 284 تا، ص خویی، بی ، و421، ص1414ثانی، 
 از ناشی حقوقی مسائل هاي پیچیدگی به  توجه با که  باورند این بر  صاحبه نظران از  گروهی  

 و  سـمت ( نمـود  فصـل  و حـل   مصالحه با باید را مالی مصنوعی، مسائل  لقیحت مختلف فروض
: اسـت  آمـده  نیـز   الوسـیله  تحریر در). 223: 1380فقیه،  احمدي  سینا، سخنرانی ابن  پژوهشکده

 ارث  مسـئله  باشد، در  گرفته صورت  زن و مرد  اطالع و علم با  بیگانگان با  مصنوعی  تلقیح اگر«
  محـروم  ارث از  کلـی  بـه   طریـق   ایـن  از را شـده   متولـد   کودك  ورثه سایر د، نهکر احتیاط باید

 مصـالحه   ورثـه  بـا   بدانـد، بلکـه   خـود   ملک را خود  االرث  سهم کودك، همهکه  این نه و  سازند
  .  )565: 1409،  خمینی(  .»کنند
  چنـین   بیگانـه   اسـپرم  بـا   وعیمصن  تلقیح از  شده  متولد  طفل خصوص در  گلپایگانی  اهللا آیت  مرحوم  

 بـا  توارث، احتیـاط  مسئله در و  نیست جایز حقیر نظر از  اجنبیه به اجنبی نطفه تلقیح«اند،  کرده اظهارنظر
  رسـد  می نظر به  استادان از  برخی نظر با همسو ولی) 117گلپایگانی، ( »نشود  ترك  ورثه سایر با  مصالحه

  : زیرا است ایراد قابل حقوقی نظر مصالحه، از  اساس بر بحث مورد  كکود توارث مسئله حل پیشنهاد که
  نیست افراد با  آن اختیار و است  امره  قواعد جمله از ارث قواعد: اوالً
  نرسـند، مشـخص   مصـالحه  و سـازش  مرحله به  طرفین  که  موردي در را حل، تکلیف راه این: ثانیاً
  )223: 1384صفایی، ( است نکرده



  1396سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان       راه وکالت       ن وکالي دادگستري گیالندو فصلنامه کانو

77 

  کـه  مـورد  هـر  در و  است  نسب  ثبوت بر  مبتنی  توارث  مسئله اصوالً که  گفت  توان ن، میبنابرای  
  . بود خواهد  ثابت نیز  باشد، توارث  ثابت  نسبی  رابطه
 اگر: اند گفته و  دانسته شرط را  نسب، شبهه اثبات و  گامت اهداي در  حقوقدانان و  فقها از  برخی  

  ثابـت   باشد، نسـب  عالم اگر و است محسوب  طفل باشد، پدر  جاهل حتلقی  عمل به اسپرم  صاحب
. شـود  مـی   ثابـت   شـبهه  و صحیح  نکاح در صرفاً  نسب که  معتقدند  نظریه این  صاحبان. شد نخواهد

 و  داشـت   نخواهد تحقق مذکور امر دو از یک باشد، هیچ  آگاه تلقیح به  اسپرم  صاحب بنابراین، اگر
  »شود نمی  ثابت  نیز توارث  آن  عبتب و نسب  لذا
  : است، زیرا  مناقشه قابل  جهانی از نیز  نظریه این
 نـدارد، ولـی   را  آن  استحقاق واقعاً که است زنی با مردي  فقها، آمیزش کالم در  شبهه از  مقصود اوالً
  مسئله در که  جهالتی و است  موضوعیه گاهی و  حکیمه  گاهی  شبهه این. داند می آن مستحق را خود
  . ندارد  ارتباطی  فقه در  شده مطرح  بشبهه وطی با اصوالً شود می مطرح  بحث مورد
  شـبهه  یـا  و  صـحیح   نکـاح  در نسب  ثبوت  اسباب انحصار بر مبنی  معین معتبر  اثباتی دلیل هیچ ثانیاً

 در مگـر . است  بتثا عرفی  نسب  ثبوت  موارد تمام در نیز شرعی برعکس، نسب ندارد، بلکه وجود
اسـت،   منتفی  زانی به طفل  مدنی، الحاق قانون و  امامیه  فقهاي مشهور  عقیده به ـ آن در که زنا  مورد
 زنـا   نباشد، مصداق یا باشد حرام تکلیفاً آن  دادن انجام اهدایی، خود اسپرم با  تلقیح  که  است  روشن
  . ندارد دخالتی امر این در نیز  جهل و علم و  نیست

  احکام و  دانسته نامشروع را  بیگانه  مردم  اسپرم از استفاده با تلقیح نیز  سنت اهل  فقهاي از برخی  
 منتفـی  کـودك  و پـدر   بـین  زنا، توارث مورد در  که چنانهم: اند گفته و  کرده جاري  آن بر را الزنا ولد

 خصـوص  ایـن  در »المحلی« کتاب در اندلسی  حزم این بود خواهد چنین نیز بحث مورد است، در
  کـردن  قبیل، نیکی از مادري حق  اوست براي و برد می ارث او از مادر و مادر از الزنا  ولد: نویسد می
 است، از آمده دنیا به طفل او نطفه از  که  شخصی مادران، لذا  احکام سایر و نکاح حرمت و اتفاق و
 نه و نفقه نه و کردن  نیکی مورد در نه شود مین  ثابت او براي نیز پدري حق و برد نمی ارث وي مال

  مالحظـه   آن در خالفی  من و است  بیگانه  فرزند آن به  نسبت او موارد، زیرا سایر نه و  نکاح حرمت
  ). 1744: 1421اندلسی،   حزم  ابن( »فقط  نکاح  حرمت  صورت در ام، مگر نکرده

 ارث خـود  مـادري  بـرادر  و خـواهر  و مادر از  الزنا  ولد که  معتقند نیز شافعی و حنیفه، مالک ابو  
 که  آزمایشگاهی  کودکان مورد نظریه، در  بنابراین). 38: 1994الشربینی،  الخطیب( بالعکس و برد می
 شود، ولی نمی برقرار  اسپرم  صاحب و طفل میان هستند، توارث  بیگانه  تخمک و  اسپرم  ترکیب  ثمره
 صـرفاً   کـه   زنـی  شود، امـا  می برقرار است، توارث کرده  زایمان و حمل را او که مادري و طفل  بین
  . گردد نمی برقرارها  آن میان توارث  رابطه و آید نمی شمار به  طفل است، مادر  تخمک کننده  اهدا
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اسـت،   دیگـري  نطفه از طفل  تکوین همانا  که  نسب  مشروعیت معیار و  مالك به عنایت با ولی  
) اجنبـی  یـا  شوهر از اعم( اسپرم  صاحب و طفل میان نسبی  رابطه  ثبوت دلیل به که گردد می آشکار

  تخمـک   صـاحب   اجنبیـه، خـواه   یـا   زوجه از اعم(است  آورده دنیا به را طفل که  زنی و سو یک از
  . شد خواهد برقرارها  آن میان تواثر  دیگر، رابطه سوي از) خیر یا باشند

  
  تخمک ياهدا با توارث  وضعیت. 2
 اسـپرم   داراي نیـز   زوج و باشـد  سـالم   تخمک  فاقد سالم، ولی رحم  داراي زوجه که صورتی در

 بیگانـه، اسـتفاده   یـا  مـرد  دوم  زن  دیگـر، خـواه    زن  تخمک از ناباروري درمان باشد، براي  سالم
  زوج، و پرماس با آن تلقیح و نابارور  زوجین به  اجنبیه سوي از  تخمک اهداي صورت در. شود می

 کـه   اسـت  مطرحسؤال  تخمک، اینکننده   دریافت) زوجه( زن رحم به  شده تشکیل  جنین انتقال
  پاسخ است؟  ثابت رحم یا  تخمک  صاحب  زن دو از یک کدام با  شده  متولد  کودك توارث  رابطه
  صـاحب  گارنده، زنن  عقیده به اجماالً است، ولی متفاوت  مبانی اختالف به  توجه باسؤال   این به

 طفل با نسبی  رابطه  تخمک، هیچ  صاحب برعکس، زن و است طفل  قانونی و  شرعی رحم، مادر
  رو  این از. است جامعه افراد  عموم  متوجه  همواره گذار قانون و شارع خطابات اساساً ندارد، زیرا

  مواردي در است، مگر  عرفیه  معانی بر قانونی، محمول و  شرعی  ادله در  ماخوذه  عناوین و الفاظ
 سـوي  از. باشـد  میـان  در عرفـی   رایج معناي از گذار قانون  پیروي  عدم بر  مبنی خاصی  قرینه  که

 کـه  وشـد  مـی  اطالق  زنی به مادر عنوان نیز عرف در که  شود می آشکار عرف به  مراجعه با دیگر
 نماید می مثل تولید  والدت طریق از که اتیحیوان در مادر مفهوم که چنان آورد می دنیا به را  کودك
 »مادر« لغوي و عرفی  بنابراین، مفهوم. کند می  متولد را  فرزندش که  شود می اطالق حیوانی نیز، به
 مـادر   کـه  نمـود   ادعـا  تـوان  می نیز طفل  پیدایش در  زن دو دخالت مورد در است، نتیجتاً یکسان
 با انتسابی هیچ مزبور طفل است، و  کرده  متولد را  وزادن که است رحم  صاحب زن  کودك  واقعی
 برقرار رحم  صاحب  زن و  کودك  میان  تنها نیز  توارث  رابطه  رو  این از. ندارد  تخمک  صاحب  زن
  . شود می

 و طفل  میان تنها  توارث  دانند، رابطه می  تخمک  صاحب را  طفل مادر  که  کسانی  مبناي بنابر ولی  
 و  نداشته  نسبی ارتباط  گونه هیچ  یافته  تولد کودك با  رحم  صاحب و شود می برقرار  تخمک  صاحب
  . شد نخواهد  برقرارها  آن  میان نیز توارث

 هـم  مـانعی  و  داند می  طفل مادر را  زن دو هر عرف که  اند عقیده این بر معاصر  فقهاي از  برخی  
نیسـت،   خـوردار  بـر   الزم  فقهـی   قـوت  از  نظریـه   این شد، ولیبا مادر دو  صاحب  کودکی  که  ندارد
  . کرد خواهیم  اشاره آن به آینده مباحث در  که چنان
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  جنین اهداي حالت در توارث  وضعیت. 3
 سـالم   رحم  داراي  بارور، ولیکن و  سالم  تخمک  فاقد  زوجه و  بارور  اسپرم  فاقد حالت، زوج این در

  تصـویب   بـا   ایـران  در  روش این. شود می  استفاده اهدایی  جنین از ، معموالًصورت این در که  است
. گرفـت  خـود  بـه   قـانونی  صـورت  1382 مصـوب  »نابـارور   زوجـین  به  جنین اهداي نحوه»  قانون

 رابطـه   ثبـوت  خود، تابع  طبیعی  والدین با  جنین  اهداي  طریق از  شده متولد  کودك توارث  وضعیت
  رابطـه   لحـاظ   بـدین  و باشـد  می طفل  شرعی و  قانونی پدر  اسپرم  صاحب است، و آن عدم و  نسبی
 یـا   تخمـک  صـاحب   زن و  کـودك  میان توارث  وضعیت بود، ولی  خواهد برقرارها  آن میان توارث
 در مختلـف   مبـانی   اسـاس  بـر   مسـئله   حکـم  کـه  است مادري  نسب  ثبوت بر  رحم، مبتنی صاحب
 زیـر  فـروض  رابطـه  ایـن  در کل طور به. بود  خواهد  طفل، متفاوت  قانونی و  قعیوا مادر  تشخیص

  : است تصور قابل
 و طفـل  میـان   تنها  وراثت  رابطه صورت این باشد، در طفل  قانونی مادر  تخمک صاحب زن اگر  .1

  مرحـ   صـاحب   زن و  کـودك  میان  توارث رابطه  گونه هیچ شود، و می برقرار  تخمک  صاحب  زن
  رحـم   صـاحب   زن و  کـودك  و رحم  صاحب میان  که  باشیم  معتقد  چند شد، هر نخواهد  برقرار
  قرابت  رابطه مزبور  کودك و رحم  صاحب  زن میان که  باشیم  معتقد چند شد، هر  نخواهد برقرار
 از  ینجانشـن  مادر قرابت است، زیرا طفل  رضاعی مادر  منزله به  رحم  صاحب زن و دارد وجود
  قرابت  همانند نکاح  ممنوعیت  جهت از فقط و  نیست  خویشاوندي  قرابت مانند  نسب آثار حیث
  . نیست موجود  توارث  رابطه ـ رضاعی  قرابت جانشین، همانند مادر  قرابت در  است، لذا نسبی

 میـان   توارث  هرابط  حالت این باشد، در طفل  قانونی مادر) رحم  صاحب زن( جانشین ر ماد اگر  .2
 نباشـد، زیـرا   اسپرم  صاحب  زوجه  جانشین مادر چند گردد، هر می برقرار  جانشین مادر و طفل
  نکـاح  تحقـق  و  اسـت  عرفی  نسب  رابطه  ثبوت تابع صرفاً شد، توارث  بیان سابقاً که  گونه همان
 زنـا، تمـام    ردمـو  غیـر  در نیست، لـذا  شرط آن در طفل مادر و پدر میان شبهه وجود با صحیح
) جانشین مادر( مسئلهکه  این به توجه با برند، و می  ارث خود  طبیعی و عرفی  والدین از  فرزندان

  حالـت  ایـن  در  فوق شرح به  توارث  نیست، رابطه زنا  حقیقی مصداق  بیگانه  تخمک یا  اسپرم با
  . گردد می برقرار نیز

 ایـن  شـوند، در   محسـوب  طفـل   قانونی مادر دو هر  تخمک  صاحب  زن و  جانشین مادر  هرگاه  .3
 مـادر  دو از  فرد یک  است  ممکن  آیا که  دهیم قرار  بررسی  مورد را  مسئله  این ابتدا  باید  صورت

 مقدار چهها  آن  االرث  همسپاسخ،   بودن  مثبت صورت در ببرند؟ ارث  فرزند یک از مادر دو یا و
  نداشـتن  فرض در  ترکه  سوم یک  مادر، یعنی االرث سهم  به نظرانصاح از  برخی  عقیده به است؟
 و  شـود  می  تقسیم مادر دو میان ـ متوافا براي  اخوه  یا  اوالد وجود  صورت در  ششم یک و اوالد
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 هـر  از ارث قواعـد   مطابق را خود االرث  سهم مزبور  کودك  نماید  فوت مادر دو از یکی  چه چنان
  ). 425 ، ص1425سیستانی، ( برد می دو آن از یک

 وورثـه  ولـد  لـه  یکن لم  فان»  شریفه  آیه ظاهر  است، زیرا  مناقشه  فوق نظریه که  رسد می نظر به  
  سوم یک  فرزند  نبودن صورت در مادر  سهم که آناست  ، گویاي)11نساء،  سوره( »الثلث  فالمه ابواء
 دو و پـدر  و زوج  داراي متوفـاً  و  باشـند  مـادر  دو هر  تخمک و رحم  صاحب اگر است، حال  ترکه
  ترکـه   دوم یک نیز  زوج و  ترکه  سوم یک  مادرها از  هریک باید  قرآن آیات  ظاهر  اساس باشد، بر مادر
  ترکـه  از  سـهام  مقـدار  بـاال   فرض که حالی رسد، در می پدر به  قرابت به  مانده  باقی و ببرند  ارث را

  فقـه  در شـود، زیـرا   کسر باید  کسانی  چه  سهم از اضافه مقدار این که  نیست  معلوم و است تر بیش
  شـده   بینـی  پـیش   اختیتن و  اخت یا  بنتین و  بنت  وجود  مورد در سهام، فقط از تر نقصان موارد  امامیه
  مـوارد  درکه  این به  توجه دیگر، با سوي از. شود می  واردها  آن به  نقص نیز  صورت  آن در که  است
 سـپس  و برند می  ترکه از را خود  سهم فرض  صاحبان قرابت، ابتدا و فرض  صاحبان  وارثان  اجتماع
  بایـد  کـه  هسـتند   کسانی از  زوج و  مادران  شده یاد  فرض رسد، در می  قرابت  صاحبان به  مانده باقی
ـ  بحث، به مورد فرض در نتیجتاً. ببرند  کامل طور به را خود  سهم   اختصـاص   ترکـه  از  سـهمی  درپ

  . است  جدید فقه  تأسیس  آن الزمه و  کریم  قرآن نص خالف قطعاً  نتیجه این و  یافت  نخواهد
  ترکـه  سوم یک مادر دو هر ، به)است شده  اشاره بدان فوق  استدالل در  که چنان( شود گرفته اگر  
  زوجـات  در  کـه  چنـان نماینـد،    تقسمی  لسویهبا  خود  بین را مذکور  سهم آنان و  شود  داده  فرض به

کننـد،   مـی   تقسـیم   بالسویه  خود میان را  ترکه  چهارم  یک یا: هشتم  یکها  آن که  است  گونه این  متعدد
  : گفت باید نیز شبهه این  پاسخ در
  مالحظـه  بـا  است، خصوصاً ظاهر  خالف »الثلث فالمه»  شریفه  آیه در »ام« واژه از  جنس  اراده: اوالً
 هـر   که است  آن مذکور  عنوان از  ظاهر است، بلکه  راجع متوفاً به که مفرد ضمیر به »ام« واژه  اضافه

 از  سـوم  یـک  او  االرث  شد، سـهم   شناخته متوفاً مادر و  گردید »ام« عنوان این به متصف که  شخصی
  . است ترکه
  شـود، قیـاس   مـی   تقسـیم   بالسـویه هـا   آن میـان   کـه   متعدد  زوجات  حصه با  بحث مورد  قیاس: ثانیاً
  اختصـاص   زوجـات   تمـام  بـه   چهارم  یک یا  هشتم یک  فرض  قرآن  آیه نص به است، زیرا الفارق مع

  آمـده  نسـاء  سوره 12 آیه در ندارد، زیرا وجود بحث  مورد فرض در نصی  چنین  که  حالی دارد، در
. »تـرکنم  ممـا   الـثمن   فلهـن   ولـد   لکـم  کـان   فإن  ولد  لکم یکن لم  إن ترکتم مما  الربع  لهن و: «است
 مفیـد  که »الم«حرف و) هن( مونث  جمع ضمیر از  شریفه  آیه این در شود می  مالحظه  که  گونه  همان

 یـا   هشـتم   یـک  فرض  که  شود می استفاده  آن از و  است  شده باشد، استفاده می  ملکیت و  اختصاص
  صـیغه  بـه  »ام« واژه از  بحـث   مورد  آیه در  که حالی دارد، در  اختصاص  زوجات  تمام هب  چهارم  یک
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 ایـن  بـه  متصـف  که  است فردي هر به  ششم  یک یا  سوم یک  اختصاص  آن  الزمه و  شده تعبیر مفرد
  . است  کریم  قرآن نص  شد، مخالف  گفته قبالً  که چناننتیجه،  این  البته و  است عنوان
 که مدنی قانون 865 ماده به استناد با) مادري دو فرض( اخیر فرض در نیز  نویسندگان از رخیب  
  موجبـات  آن  تمـام   جهـت  شود، به  جمع ارث  متعدد  موجبات واحد  شخص در اگر: «دارد می مقرر
  نـوان ع  جهـت   از فقط  صورت  این در که باشد دیگري  مانعها  آن از بعضیکه  این برد، مگر می ارث
  عنـوان   چنـد   اجتمـاع   مـاده  ایـن  در ارث  متعدد  موجبات از منظور  چند هر که اند گفته »برد می  مانع

 را ما  بحث مورد  ان، موضوع است، اطالق نسبی و سببی خویشاوندي  اجتماع یا نسبی  خویشاوندي
 همـان  که نفر یک در) مادر دو از  توارث( »متعدد  موجبات  فرض این در  که گیرد، چرا می بر در نیز
   )377، ص1380زاده،  نایب( است  شده  باشد، جمع می  جانشین مادر از متولد طفل
  آن  اثرت  متعدد  موجبات  اجتماع از گذار قانون منظور اصوالً است، زیرا ایراد قابل فوق  استدالل  
  جهـت   چنـد  بـه  واحد  مورث از سببی و  نسبی ه متعدد  عناوین  اجتماع  لحاظ به  وارث  یک که  است
 یـک  کـه  جـایی  در باشـد، ولـی   او  خاله دختر هم و متوفاً  زوجه هم  وارثکه  این ببرد، مانند  ارث
 را او  تـوان  ببـرد، نمـی   ارث  جداگانـه هـا   آن از  یـک  هر از متعدد  افراد با  خویشاوندي  لحاظ  وارث
   .دانست ارث  متعدده  موجبات به  بردن ارث  مصداق

 میـان   تـوارث   اثبـات  منظـور   به  بحث مورد فرض در م. ق 865 ماده اطالق به  استناد  رو  این از  
 مـاده  قلمـرو  از  خارج  بحث مورد فرض در  که ، چرا رسد نمی نظر به  موجه  بالعکس و مادر و طفل
  . است مزبور
مـادري،   نسـب   مـالك  و معیـار نگارنده،   عقیده بهکه  این به نظریات فوق و با توجه به  توجه با  
 توارث  است، رابطه طفل قانونی و  شرعی مادر  جانشین مادر لذا و) دوم  نظریه( است زایمان و تولد
 در  تـردد  و  شـک  برفـرض  شـد، و  خواهد برقرار) جانشین مادر( رحم  صاحب  زن و طفل میان نیز

 یک هر و طفل میان  توارث  ل، عدماص  مقتضاي  جانشین مادر  حالت در طفل  قانونی مادر  تشخیص
  ). 475، ص1425سیستانی، ( بود خواهد  رحم یا  تخمک  صاحب  زن دو از
  
  گامت  کنندگان اهدا  بودن  نامعلوم. 4

  است  چنین نیز غالباً که  نباشند معلومها  آن  صاحبان) تخمک یا  اسپرم( گامت  تلقیح در است  ممکن
 تعبیر به یا و محرمانه باید  جنین  اهداي و است  الزامی امر این  فرانسه کشورها، مانند از  برخی در و

  جنـین   اهـداي  نحـوه   قانون در  امر این  چند هر). 71، ص1383،  صفایی. (باشد نام بی  فرانسه  قانون
 بـه . اسـت  آمده  قانون این  نامه آیین 16 و 13 مواد است، در  نشده ذکر) 29/14/82 مصوب( نابارور

 شود، چگونـه  می  متولد  طریق این از که  کودکی توارث  مسئله که  شود می مطرح  مسئله این  حال ره
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  برخـی  از بایـد   کودکان سایر مانند و  نداشته نقشی هیچ  تولدش در خود که کودکی  آیا بود؟ خواهد
 ، بـه )باشـد   تخمک  صاحب مادر که  بنابراین( خود  طبیعی مادر و پدر شود، از مند بهره مادي حقوق
 و  اسـپرم   گیرنـدگان  بـا   کـودك کـه   این به  توجه با دیگر  سوي از برد؟ نمی ارث بودن  مجهول  علت
 نظـر  از  کـودك  ایـن   تکلیـف  نـدارد، پـس   را  والدت  طریـق  از  اتصـال  و  تکوینی  رابطه نیز  تخمک
  بود؟ خواهد  چگونه خود  حکمی مادر و پدر  مایملک از  مندي بهره
 و مـادر  و  کـودك   میـان   تـوارث   مشـکل  بدانیم، حل مادر از  رحم  صاحب ال، اگرؤس فرض رد  

 تلقـی   طفـل  مـادر  را  تخمک  صاحب  زن اگر بود، ولی خواهد  آسان و  ساده او مادري  خویشاوندان
 و) نیمیـا   اخـتالف   بنابر( تخمک و  اسپرم  صاحب  میان فقط بود، زیرا خواهد تر پیچیده  مسئلهکنیم، 
 یـا   اسپرم  فاقد  زوج  است، لذا  ثابت  آنان میان نیز  نسب و  دارد وجود  تکوینی و  طبیعی  رابطه  کودك
  رابطـه  تـا  آینـد  نمی شمار به  کودك مادر و هستند، پدر اهدایی جنین  گیرنده که  تخمک  فاقد  زوجه
 قـانونی، از   طریـق  از را مزبـور   کودك توان می  چگونه  صورت  این شود. در  ثابتها  آن میان  توارث
  ساخت؟  مند بهره خود  حکمی  والدین  میراث

 وجـود  کـه  حلی  راه  جانب این نظر به: «اند گفته  فوقسؤال  به  پاسخ در  نظران صاحب از  برخی  
  شرو آورد، این وجود به  کودك به نسبت  حکمی مادر و پدر  جانب از را ارثی  شبه  تواند می و  دارد
  دیگـر، گیرنـدگان    الزم  عقـد   یـک   ضـمن  رحم، در در  نطفه  انعقاد و  گامت  اهداي از بعد که  است
  ملـزم  آنـان  و  بـود  خواهـد   آنـان  عهده بر او  نطفه و بچه  حضانت که شوند  متعهد  تخمک یا  اسپرم

. ببرد سهم ثلث حد در لاو  طبقه در  وارث از یکی  سهم اندازه به  کودك این که  کنند  باشند، وصیت
  عنـوان  بـه  آن  آوردن  با  است، ولیکن جایز عقود از  وصیت اصل که  نیست  پوشیده دقت اهل بر البته
  ). 230، ص1380خویی،  اي قبله( شد خواهد  الزم، الزم عقد شرط
  نتقـال ا  طریـق  از  متولـد   فرزنـدان  مـالی   آینده  تأمین منظور به فوق  روش از استفاده  چند هر  

 کارسـاز  توانـد  مـی  فـوت   زمـان  دارایی ثلث میزان تا حداکثر  روش این است، ولی  جنین، مناس
 هـاي  حـل   راه سـایر  یـا   بیمه  صنعت از  استفاده قبل ها، از حل راه سایر از  استفاده  رو این از. باشد

 بـه   مـدیونیت   ایجاد با نتیجه، و شرط صورت به  حیات زمان در  اموال  هبه شرط قراردادي، مانند
  باید قانون  آینده  اصالحات یا و  نامه آیین در و باشد مؤثر تواند می... و  حیات  زمان در طفل  نفع
  . گیرد قرار نظر مورد

  
  اسپرم صاحب وفات از بعد  یافته لقاح  جنین ارث  وضعیت. 8

 از و  یابـد  تحقق) اسپرم حبصا( مورث  فوت از بعد مادر رحم به  آن انتقال و  جنین تشکیل هرگاه
  خیر؟ یا است برقرارها  آن  میان  توارث  رابطه  شود، آیا متولد کودکی طریق این
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 م. ق 875 مـاده  در  کـه  است، چنـان   شده  ذکر شرط دو حمل ارث براي  مدنی  قانون و اسالمی  فقه در  
  متولـد  هم  زنده و  بوده  منعقد  الموت نحی او  نطفه که برد می ارث  صورتی باشد، در  حملی اگر: «است آمده

  . »بمیرد تولد از پس فوراً چه شود، اگر
) حمـل ( وارث  نطفـه  تحقق شرط  آیا که  است آن  است مطرح فوق  ماده خصوص در که بحثی  
 شده اعتبار  مورث به حمل  انتساب  صحت لحاظ به صرفاً  یا داشته  موضوعیت  مورث  فوت زمان در

 از  اسـپرم   صـاحب   مـوت  از بعـد   یافته لقاح  جنین اخیر، ارث الت احتما پذیرش رتصو در است؟
 اسـپرم   صـاحب  بـه   مزبور حمل  انتساب  قطعیت  فرض با است، زیرا  مانع او، بال) ترکه( هاي دارایی

 »ناالنثیـی  حـظ  مثل  للذکر  اوالدکم فی اهللا یوصیکم: «شریفه آیه قبیل از ارث  ادله  عمومات) مورث(
  . بود خواهد نیز  بحث مورد فرض غیره، شامل و) 11 نساء(

 بایـد  نیز را  باال  پرسش  پاسخ ناچار است، به  شده اقتباس  امامیه  فقه از م. ق 875 ماده که  جا آن از  
  ثبـوت  در کـه   معتقدنـد   امامیه  فقهاي از  برخی. نمود جو و  جست  امامیه  فقهاي  افوال و  فقهی منابع در

باشـد،   شده  منقعد مؤثر  فوت از پس او  نطفه  چند هر  است کافی  مورث به فرزند  انتساب ارث، صرف
 یکفـی  للمـوت، بـل    الولـد  صـدق  مقارنـه  اعتبـار  علی دلیل ال  فأنه: «گوید می جواهر  صاحب  که چنان
نیسـت،   موجـود  رثمـو   فوت و ولد  عنوان صدق  میان زمانی هم اعتبار بر دلیلی...» ذلک  بعد  الصدق
  ).  72 و 109 ، صص1400نجفی، ( »کند می  کفایت نیز  فوت از بعد  ولد  عنوان این  صدق بلکه
 مـورد  فـرض  در: انـد  فرمـوده  نیـز ) لنکرانی فاضل  اهللا  آیت( معاصر  تقلید  عظام  مراجع از برخی  

  ). 477 ، ص1384معلم،  رضانیا( شود مصالحه وراث سایر با است بحث، بهتر
اسـت،   »صبی« یا »مولود«ها  آن  موضوع که احادیثی اطالق به  مدعا این  اثبات  براي  است ممکن  
 اي مـورث، اشـاره   فـوت   زمـان  در حمل  نطفه  انعقاد  لزوم بهها  آن از  یک  هیچ در نمود، زیرا استناد
  : از عبارتند  روایات این از  برخی. است نشده
  فانـه   یـورث  و یـرث   فانه بیناً تحرکاً المولود  تحرك اذا): ع(  داهللاعب ابو قال: قال بصیر أبی عن(  
 بـاقر  امـام  پـدرم : فرمودند) ع( امام که  است کرده نقل) ع( صادق امام از بصیر أخرس، ابا کان ربما

 از طفـل   آن دهـد، پـس    بـروز  خـود  از آشـکاري  حرکـت   تولـد  هنگـام   نوزاد هرگاه: فرمودند) ع(
 او  گریه صداي  تولد  هنگام چند برند، هر می ارث او از نیز  خویشاوندان و برد می ارث  خویشاوندان

 أیـورث؟  مسـتهل  غیـر  أمـه  من یسقط الصبی عن) الل( گنگ  نوزاد است ممکن  نشود، زیرا شنیده
  عتیبه بن ، حکم...أخرس   کان  ربما فانه  ورث بیناً تحریکاً تحرك اذا: علیه، فقال عنه، فأعاد فاعرض

 شـنیده  او از  گریه صدايکه  این  شود، بدون می  متولد مادرش از  نوزادي: کردسؤال  )ع( باقر امام از
 را خـود سـؤال   او برگرداندند، ولـی  روي  وي از) ع(  امام باشد؟ وارث تواند می طفل این  آیا. شود
 از دهـد   نشان خود از آشکاري حرکت تولد  هنگام نوزاد  هرگاه: فرمودند) ع( امام سپس. کرد  تکرار
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  نوزاد  است  ممن نشود، زیرا  شنیده  تولد هنگام او از صدایی  چند هر  برد می  ارث خود  خویشاوندان
  ). 589 همان، ص( »باشد الل
  روح هنـوز  مـورث  فوت  هنگام به که است  مواردي  شامل که  گونه  همان فوق  روایات و اطالق  
  فـوت  از پـس  طفل نطفه که  شد خواهد  مواردي شامل  ترتیب همان هاست، ب نشده  دمیده  جنین در

  . است شده  منعقد مورث
 معتبـر  مـورث  فـوت  زمـان  در را حمل وجود  امامیه  فقهايکه  این  علت  گفت توان بنابراین، می  

 »المسـائل  ریاض« صاحب  که چناناست،  مورث به حمل  انتساب  صحت  جهت به اند، صرفاً دانسته
، آري، ...الیـه    بانتسـابه   لیحکم  الموت عند  وجوده به  العلم یشترط  نعم: «نویسد می خصوص این در

 اسـت  معتبـر  مـورث  فـوت   هنگـام  در  حمـل  وجـود  به مورث، علم به حمل  انتساب  صحت  براي
 حیـا   والدتـه  مـع   بارثه النصوص الطالق: «است  آورده نیز جواهر  صاحب). 433: 1418طباطبایی، (

 بانتسـابه   لـیحکم   المـوت  عند وجوده به  العلم یشترط  نطفه، نعم  مورثه موت عند کان لو لما الشامل
 هنگـام  بـه   وراث کـه  اسـت   مـواردي  شده، شامل  متولد  زنده که  حملی ارث نصوص  اطالق... الیه 
 در حمـل  وجـود  بـه   مورث، علم  به حمل  انتساب صحت  است، آري، براي بوده نطفه مورث فوت
  ). 109 و 79: 1400نجفی، ( »است معتبر مورث  فوت  هنگام

 فصـل  بال  بعده  جامعفمات فلو: «است آورده البرهان و الفائده  مجمع در اردبیلی محقق چنین هم  
 أبنیـه  مـن  یـرث  بـه  ملحقـاً  بکونـه  یحکم بحیث أقصاء مضی قبل و الحمل مده القل الولد جاء  ثم
 پـس   بالفاصله مردي  شود، هرگاه می  استفاده فوق عبارت از  که چنان). 546: 1414اردبیلی،  محقق(
 بـه  مربـوط   امارات به  توجه با که  شود متولد  کودکی سپس و  نماید خود، فوت همسر با آمیزش از

. بـرد  مـی  ارث خود پدر از مزبور گردد، طفل می منتسب متوفا بارداري، به  دوران حداکثر یا حداقل
 صـورت   تخمـک  و  اسپرم  بین لقاح مرد، هنوز  فوت هنگامکه  این  است  مسلم  چه  آن ضفر  این در

 فـوت  از پـس  نطفه  انعقاد قطعاً و. آوریم شمار به »حمل« را آن  بتوانیم که  رسد چه تا  است  نگرفته
 رحـم  دهانـه  از اسپرماتوزئید عبور  براي الزم  زمان حداقل است، زیرا گرفته  صورت اسپرم  صاحب

 اسـت  سـاعت  48 تـا  24تخمـک،   بـاروري   نهایـت  در و فالوپ هاي لوله  الیه  منتهی تا) سرویکس(
 بـه  طفـل   انتسـاب  هرگـاه ) اردبیلـی  محقـق ( بزرگ فقیه این  عقیده به ، ولی)16: 1384آخوندي، (

  . است ثابتها  آن میان توارث  باشد، رابطه ثابت) پدر( اسپرم  صاحب
  ارث خـود  مـورث  از باشـد، وي   قطعـی  مـورث  بـه  طفل  انتساب  هرگاه  که گفت توان می پس  
 صـورت  مـورث   فـوت  از پـس  مثل تولید  کمکی هاي روش  کمک با او نطفه  انعقاد  چند هر برد می

 حـظ  مثـل  للـذکر   اوالدکم  فی اهللا  یوصیکم« شریفه  آیه قبیل از ارث  ادله  اطالفات باشد، زیرا گرفته
  . بود خواهد  بحث مورد فرض  شامل... و ) 11نساء، ( »االنثین
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 خـود   مـورث   ترکـه   تقسیم از بعد یا قبل که  کافري  وارث  ارث به مربوط  ادله از  مستفاد  ولیکن  
 و است  میت مال حکم وارث، در میان آن  تقسیم از قبل  میت  ترکه  که  است است، آن  شده  مسلمان

 خصوص در  امامیه  فقهاي  مشهور  که  روست  این از گیرد، و می  تصور  وارث به  انتقال آن  تقسیم با
: اند گفته  ترکه  تقسیم و مورث موت میان  زمانی  فاصله در  ترکه منفصل  نمائات و  منابع از کافر ارث
 شهید(برد،  می ارث آن  نمائات و  ترکه اصل شود، از  مسلمان  ترکه  تقسیم از قبل کافر  وارث هرگاه«
 مـورث  موت با  وارث به  ترکه  انتقال اگر که  صورتی در) 792: 1423سبزواري،  و 24: 1414نی، ثا

 قبل که کافري که  شویم  کافر، ملتزم ارث خصوص در  وارده نصوص بر  تعبد با پذیرد، باید  صورت
 در آن، زیرا منافع و  نمائات از برد، نه می ارث  ترکه  اعیان از است، تنها  شده  مسلمان ترکه  تقسیم از

 مطـابق  ـ نیز طرفی از و است نشدهاي  هاشار  ترکه  نمائات از مزبور کافر  استحقاق به مزبور  نصوص
  هسـتند، زیـرا    نمائـات   مالـک ها  آن نتیجتاً و اند شده  ایجاد  ورثه  ملکیت در شده یاد  نمائات ـ فرض
، )174: 1363المحققـین،   فخر) (عین از منافع  تبعیت قاعده( است مال اصل تابع  ملکیت در  نمائات

  . است نگرفته قرار امامیه  فقها مشهور پذیرش مورد  نتیجه این  که  حالی در
  تشـکیل  و  نطفـه   انعقاد  تاریخ  هرگاه که شود گفته  است  ممکن باال  مطالب به  عنایت بنابراین، با  
ـ   صورت این باشد، در  ترکه  تقسیم از قبل  جنین  و  وراث، احکـام  بـه   ترکـه   انتقـال   عـدم  لحـاظ  هب

  سـهیم  ارث در مزبـور   جنـین  و) م. ق 878 مـاده ( بود خواهد مجري  جنین ارث بر حاکم  مقررات
 مزبور باشد، طفل  گرفته صورت متوفاً  ترکه تقسیم از پس مزبور  جنین تشکیل  هرگاه باشد، ولی می
  . است  محروم ارث از  اثور سایر به  ترکه  قطعی انتقال دلیل به
  : ایرادند، زیرا و  مناقشه تماماً  شده یاد ادله  رسد می نظر ، به این  وجود با
 صـدق  میـان   زمـانی   تقـارن  ارث، لـزوم  باب  ادله اکثراً جواهر، ظاهر  صاحب  سخن  خالف بر: اوالً
 ممـا   السـدس   منها واحد للک وألبویه: «نساء  سوره 11 شریفه  آیه است، مانند  مورث موت و »ولد«

 کـه  مـذکور   سـوره  12 آیه نیز و »الثلث فالمه  أبواه  ورثه و  ولد له یکن لم ولد، وأن له کان  إن  ترك
  ». ولد لهن  یکن  لم  إن  ازواجکم  ترك  ما نصف  لکم و: «فرماید می

 مـورث، از  بودن ارد فرزند صورت  حکم بیان  براي فوق  آیات در شود می  مالحظه که  گونه همان  
  صـیغه  ظـاهر  اسـت، و   شـده  اسـتفاده  »ولد  لهن یکن لم  ان«  یا »ولد له کان إن« ماضی، مانند  صیغه
  . است بوده اوالد  داراي ـ مرگ هنگام به و ـ قبل از مورث که  است آن ماضی

  بـراي  رفاًبوده، صـ  زمان  معناي از منسلخ فوق  آیات در ماضی  صیغه که  شود ایراد  است ممکن  
 استعمال گونه این  که چناناست،  گرفته قرار  استفاده مورث، مورد بودن دار فرزند  صورت  حکم بیان
  کـان « نیـز  و) 48فـتح،  ( »رحیماً غفوراً اهللا کان« آیات دارد، مانند وجود  فراوان کریم  قرآن  آیات در
  . آن مانند و) 33احزاب، ( »مفعوالً اهللا أمر
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 و  است  صیغه این  وضع ظاهر زمان، خالف از ماضی  صیغه  انسالخ که است  آن بههش این  پاسخ  
 یـاد   آیات تمامی در  که چنانگردید،   ملتزم  آن با توان می لفظی یا عقلی  قرینه  وجود  صورت در تنها
 ن زمـا  از ضـی ما صـیغه   انسـالخ  به  نسبت  عقلیه قرینه و...  )4 نساء( »بصیراً سمیعاً  کان« مانند  شده
  . نیست کار در اي قرینه  چنین) ارث آیات( بحث مورد آیات در دارد، ولی وجود

 مزبـور   اطالقـات   کـه   گفـت  بایـد ) ارث  آیـات ( شـده  یاد آیات در اطالق وجود فرض بر: ثانیاً  
  آن شـمول  و  باشـد  داشـته  وجود مورث فوت  زمان در حمل یا  جنین که است  مواردي به منصرف
 عـدم  اصـل  نتیجتـاً  و است تردید گردد، مورد می موجود مورث  فوت از پسي که فرزند به نسبت
  . بود خواهد جاري ارث
) کـردن  گریـه ( اسـتهالل  اعتبـار  عـدم  بیان مقام در صرفاً نیز حمله ارث به مربوط  روایات: ثالثاً  

 اعتبـار  قبیـل  هـات، از ج سایر  بیان  درصدد  وجه هیچ به است، و ارث  ثبوت تولد، در هنگام  کودك
  مـورد  فـرض  بـه  نسـبت  مزبور  بنابراین، روایات. نیست پدر وفات از بعد یا قبل  حمل نطفه انعقاد
  . است تردید موردها  آن اطالق حداقل یا و  اطالقند فاقد بحث
  شده مسلمان  ترکه  تقسیم از قبل که کافري ارث  خصوص در فقها مشهور فتواي به  استناد: رابعاً  
 نظـر  بـه   آن، صـحیح   تقسیم از قبل  وراث به  ترکه انتقال عدم  اثبات منظور ترکه، به  منافع و عین از

 کفر مطلق اصوالً که  باشد آن  شده یاد  فتواي  خصوص در مشهور  مبناي  است ممکن رسد، زیرا نمی
 ارث موانـع  از  هترکـ   تقسـیم   زمـان  تـا  مسـتمر  کفـر  نیست، بلکـه  ارث تحقق  مانع  مورث  زمان در

 ارث  مانع را کفر مطلقاً که  است اي ادله  اطالقات  کافر، مفید ارث ادله  لحاظ  بدین است، و محسوب
  ). 154: 1382خرسان، ( اند شمرده

 او  ملکیت به  ترکه تقسیم از قبل و  مورث  فوت از پس کافر وارث  االرث فوق، سهم توجیه بنابر  
. اسـت  کـافر   وارث اسـالم  تحقـق  به مشروط  متاخر شرط  صورت به  انتقال این  گردد، ولی می  وارد
  ترکه از او االرث سهم  که گردد می شود، کشف  مسلمان  ترکه  تقسیم از قبل مزبور  وارث  هرگاه پس
  شـده  ایجـاد  او  ملکیـت  در نیز  آن  منافع و  نمائات نتیجتاً و  یافته انتقال او به و مورث  فوت زمان از

 در فقها مشهور فتواي تحلیل رو این از. بود خواهد نیز  ترکه  نمائات  مالک وي  جهت  بدین و است
  . نیست پذیرش ، قابل تقسیم از قبل  وراث به ترکه انتقال عدم  نظریه اساس بر کافر ارث خصوص

 معیـار  و  مـالك  امامیـه   فقهـاي  کلمـات  در: اند آورده  خصوص این در نیز  نویسندگان از  برخی  
 و  اسـت   شـده  معرفـی   مورث  فوت زمان در  جنین بودن »حمل«خود،   والدین و  جنین میان توارث
 ارث تحقـق  در کـافی   الموت حین  نطفه  انعقاد که  است  شده  تصریح  فقها از  برخی  عبارات در حتی

 صـرف  کـه   شویم  معتقد  و  داده قرار »حمل« عنوان از تر وسیع را  ارث  دائره  است  ممکن است، ولی
 هنگـام   مـردي  هرگـاه   لذا و  است ارث تحقق در کافی نیز زوج  وفات از قبل مهبل در  اسپرم  دخول
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 و شـود  باردار او همسر عمل این اثر بر و کند فوت آمیزش از پس  بالفاصله خود همسر با آمیزش
 مـرد، حملـی   فـوت  هنگـام  چند ربرد، ه می ارث خود پدر از مزبور آورد، کودك دنیا به را  کودکی
 ، و1425سیسـتانی،  ( اسـت  نگرفته صورت نیز  تخمک و  اسپرم  بین  لقاح هنوز حتی و  نیافته تحقق
  ). 546: 1414اردبیلی،  محقق

 صـرفاً   جنین  ارث  مسئله در وارد تصوص  نیست، زیرا  صحیح نیز  تعمیم این که  رسد می نظر به  
  تخمـک  و  اسـپرم  میان لقاح که  است  صادق  زمانی « حمل« عنوان و  ددارن  داللت »حمل« توریث به

  اهللا آیـت   مرحوم معاصر  فقهاي از  که چنانباشد،  کرده  گزینی  الله رحم  جداره در  جنین و  شده انجام
 اسـت  دانسـته  معتبـر  مـورث   فـوت  زمـان  در را »حمـل »  عنوان جنین، صدق ارث  مسئلهدر  خویی

  صـورت  بـه   مـورث، خـواه    فوت از پس حمل تحقق و  نطفه بنابراین، انعقاد). 205: 1416خویی، (
  . شد نخواهد او  والدین و جنین میان توارث برقراري مصنوعی، سبب یا  طبیعی

 مقتضـی  کـه  اطالقـی  ارث بـاب  ادلـه  از یک هیچ در اصوالً که گردید آشکار باال مطالب به عنایت با  
 طفلـی  و) شود شناخته طفل مادر وي که مبنایی بر(تخمک صاحب و سپرما صاحب میان توارث برقراري

 وفـات  از پـس  او نطفه که کودکی بنابراین ندارد وجود باشد شده منعقد والدین وفات از پس او نطفه که
 وراثـت  شـرط  و برنـد  نمـی  ارث تخمـک  یا اسپرم صاحبان از باشد شده منعقد تخمک یا اسپرم صاحب
امامیـه(حلی،   معاصـر  فقهاي از برخی فتواي با مطابق نظریه این. است مورث تفو زمان در وارث وجود
 شـرط  دانـد  مـی  مقرر که است مدنی قانون 875 ماده ظاهر نیز و )1419( مطهر علی بن  یوسف  بن حسن
 نطفـه  کـه  برد می ارث صورتی در باشد حملی اگر و است مورث فوت حین در وارث بودن زنده وراثت

  . بمیرد تولد از پس فوراً چه اگر شود متولد هم زنده و بوده نعقدم الموت حین او
  
  آزمایشگاه جنین میراث. 9

  آن تکامـل   چرخه و دارد قرار  رشد و تکامل مسیر در که رحم، مادامی از خارج  شده  تشکیل  جنین
رحم،  داخل  جنین همانند  باید و  گردد می  متمتع ارث جمله مدنی، از حقوق است، از نشده متوقف
 اشـخاص  ارث  مـانع  مزبـور   جنـین  کـه   صـورتی  در یا تولد، و هنگام تا نهاد کنار را او االرث سهم

 مطرح که سوالی حال). مدنی قانون( شود خودداري طفل  تولد تا  ترکه  تقسیم از باشد، باید موجود
 مـوارد   همانند  آیا. نیست موجود وارث و ارث مانع مزبور جنین که فرضی در که است آن  باشد می

 ایـن  دادن  پاسـخ  بـراي  خیـر؟  یا شود  نهاده کنار پسر دو االرث سهم  باید) حمل(  رحم داخل  جنین
 و اسـت  احتیـاط  بـاب  از جنین، صرفاً ارث پسر، براي دو سهم مقدار عزل اصوالً: گفت  بایدسؤال 
 و: «نویسد می  خصوص نای در جواهر صاحب  که چنانندارد،  وجود خصوص این در اي ویژه تعبد
 عـن  احتیاطـاً   ذکرین نصیب للحمل یعزل و یوقف انّه فی األصحاب بین أجده خالف فال کان کیف
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 ایـن  در  امامیـه   اصحاب میان من، در حال ذلک، هر من أرید لعزل لزائد  ندره لوال ، بل کذلک تولده
 گـذارد  کنـار  را پسـر  دو سـهم  مقـدار  بـه   حمـل  ارث براي احتیاط  رعایت  جهت به باید که  مسئله
  نبـود، سـهم    انـدك  زایمـان  کـی  در  نـوزاد  دو از بـیش   تولد  احتمال اگر نیافتم، بلکه ينظر اختالف
  ). 73: 1400نجفی، ( »شد می  گذاشته کنار تري بیش
  یک از بیش  تولد  امکان  طبیعی  حالت ، همانند رحم از  خارج در  نطفه  کردن بارور در  بنابراین، هرگاه  
  انسـان   یـک  از بیش  پیدایش اگر نهاد، ولی کنار را تر بیش یا پسر دو  سهم باشد، باید داشته وجود  نوزاد
 پسـر  یـک   سـهم   از  بـیش   نهادن باشد، کنار  واقعیت از دور و ضعیف بسیار  آن  احتمال نباشد، یا ممکن
  . است معین و  معلوم  بالقوه  وارث حقیقی  وضعیت صورت  این در بود، زیرا نخواهد  الزامی

  
  یريگ نتیجه. 10
 مـورث  اموال وارث، انتقال وجود بدون. است مورث فوت حین وارث ارث، وجود شرایط از یکی
. اسـت  مورث فوت حین در بودن زنده وراثت شرط مدنی قانون 875 ماده برابر. نیست تصور قابل
 و باشـند  حیات قید در مورث فوت لحظۀ رد که افرادي کلیه ترکه وجود و مورث وجود بر عالوه
 میـت  بـه  اقربیت رعایت با و تلقی وارث عنوان بهباشد،  داشته وجود سببی یا نسبی رابطهها  آن بین
 باشـند  داشـته  وجـود  است ممکن مورث فوت لحظۀ در که افرادي از یکی. برند می ارث مورث از

هبـه،  . گـردد  مـی  متمتـع  مـدنی  حقوق از یمدن قانون 957 ماده برابر نیز حمل. است حمل یا جنین
  . شود مند بهره تواند می آن از حمل که است حقوقی جمله از ارث و وصیت

 و فـروج  در احتیـاط  اصـل  و شـرعیه  احکـام  و متشـرعه  ارتکازات و روایات و آیات مجموع از  
 تلقیح انواع همۀ در نامحرم زن تخمک و اجنبی مرد اسپرم تلقیح انساب، حرمت اختالط از جلوگیري
 آیـد  می دست به احادیث از). 98 ص، 1371گلپایگانی،  صافی( است ثابت آن از خارج و رحم درون
 سـختترین  است، مسـتوجب  حرام مرد به که رحمی در نامحرم مرد نطفۀ دادن قرار یعنی امرمذکور که

 ضـب غ و خشـم  مـورد  مـذکور  امـر ) 239 ق، ص. ه 1403عـاملی،   حر( است قیامت روز در عذاب
 بـر  دلیـل، عـالوه   همـین  به. است مغبوض نیز دارد دخالت آن تحقق در که کاري هر و است خداوند
  ).  148 ص، 1376 پناهی؛ حرم( است حرام نیز زن براي عمل مرد، این براي حرمت

 عقـیم  ولی شود فرزند صاحب عادي طریق از و کند نزدیکی خود همسر با نتواند شوهر هرگاه  .1
 در شوهر نطفه با مصنوعی تلقیح اگر صورت این باشد، در حیاتی ماده داراي نطفه اش و نبوده
 شــک  بـی  شود، طفـل  متولّد طفلی طریق این از و انجام آزمایشگاهی محیط در او حیات زمان
 کــه  طـور  همـان زیـرا،   برد خواهد ارث او از و بود خواهد نطفه صاحب یعنی شوهر به ملحق
  . است دارا را قانونی نسب براي الزم شرایط تمام شد ذکـر
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 بررســی  پرتــو  در پـدر، نگارنــده   فـوت  از پس یافته لقاح جنین ارث وضعیت خصوص در  .2
 وراثـت  شرط 875 ماده در مدنی قانون اگرچه که رسیده نتیجه این به حقوقی و فقهی نظریات

 بـه مـورث، ترکـه مـرگ بـا کـه داشته مقرر و است دانسته مورث فوت حین در بودن زنده را
 آن شــمول  و باشد موجود مورث فوت هنگام در که میآید در شخصی ملکیت به قهري طـور

باشـد،   گردیده منتقل مادر رحم به و شده منعقد پدر فوت از پس اش نطفه که حملی به نسـبت
 لکـن  میباشـد؛  تردیـد  بـود، مـورد   خواهـد  معـدوم  تملیـک  مصادیق از موردکه  این علـت بـه

 875 مـاده  همـان  اخیـر  قسـمت  در ویژه به مقررات از برخی در گذار قانون شـود می مالحظـه
 حمـل  داشـته  مقـرر  و است پذیرفته جنین بردن ارث خصوص در را متـأخر شرط مدنی قانون

 نظـر  از تـوان  می بنابراین. برد خواهد ارث خود مورث شود، از متولـد زنـدهکه  این به مشروط
پـدر،   فـوت  از پس ولو مصنوعی تلقیح از ناشی طفل شدن متولّـد زنـده کـه بود برآن حقوقی
 غـایی  هدف نماید، زیرا می مورث فوت زمان از االرثش سـهم بـه نسـبت او مالکیـت از کشف

 بـردن  ارث شـرط  را نسـب  گذار قانون و بوده مورث نطفـه از حمـل نطفـه، پیـدایش انعقاد از
  . است داده قرار

 در شـود می مالحظـه لکـن داده قـرار وراثت شرط مطلق طور به را نسب مدنی قانون 861ماده  .3
 تشــخیص  در گذار قانون و نـدارد وجـود خاصـی شـرعی ضابطه هیچ قانونی نسب خصوص

 نظـر  در را بـوده  مـادر  تخمک و پدر اسپرم از انسان یک تکون همان که عرفی نسـب، ضابطه
 تلقیح از متولد فرزند انصاف و عدالت منظر از و عقلی تحلیل برمبناي میتوان است، لـذا گرفته

 جملـه  از و شـرعی  و قـانونی  نسـب  داراي را پـدر  فوت از پس) مادر وتخمـک پـدر اسـپرم(
  . دانست متوفی وراث

  پایان بخش اول
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  ـ مدرس دانشگاه وکیل پایه یک دادگستري محمود اخوان

 
  

  مقدمه 
برخی از دسـت انـدرکاران قضـا در    

هـاي کیفـري بـا     وندهرسیدگی به پر
ــاده   ــه م ــین  451توجــه ب ــانون آی ق

اعتقـاد   1392دادرسی کیفري سـال  
ــاه    ــه دادگـ ــر جلسـ ــد در هـ دارنـ
تجدیدنظر، حتی با فرض عدم پایان 
ــد از    ــل، بایـ ــه دالیـ ــیدگی بـ رسـ
ــه    ــه در مرحل ــدنظرخواهی ک تجدی
بدوي محکوم شـده، آخـرین دفـاع    
اخذ نمایند. نتیجـه ایـن برداشـت از    

حتی اگـر بـراي    قانون این است که
رســـیدگی بـــه تجدیـــدنظرخواهی 

علیـه کیفـري، چنـد جلسـه      محکوم
تشکیل شود، باید در پایان هرجلسه 
آخــرین دفــاع اخــذ شــود و عقیــده 

دارند کـه در قـانون آیـین دادرسـی     
کیفري سابق، چنـین تکلیفـی نبـوده    

 451است. ولـی بـا تصـویب مـاده     
قانون آیـین دادرسـی کیفـري سـال     

ــی 1392 ــین تکلیف ــی   ، چن ــه قاض ب
تجدیدنظر محول شده اسـت. بـراي   
بررسی این برداشت و احراز درستی 
یا نادرسـتی آن الزم اسـت، فلسـفه    
آخرین دفاع، علت اخذ آخرین دفاع 
و شیوه گرفتن آخرین دفاع در قانون 

و  1290آیین دادرسی کیفـري سـال   
اصالحات آن و قانون آیین دادرسی 

هــاي عمــومی و انقــالب در  دادگــاه
و  1378کیفري مصـوب سـال   امور 

هاي عمـومی و   قانون تشکیل دادگاه

انقالب و قانون آیین دادرسی کیفري 
و نظرات اساتید آیین دادرسی  1392

کیفري مورد بررسی قـرار گیـرد تـا    
معلوم شود کـه زمـان اخـذ آخـرین     
دفاع از مـتهم یـا تجدیـدنظرخواه از    
محکومیت غیرقطعـی در پایـان هـر    

نگامی کـه  جلسه دادرسی است یا ه
دادرسـی بـه پایـان رسـیده اسـت و      
دادگاه آخرین فرصـت را بـه مـتهم    

گنـاهی   چه در مورد بی دهد. چنان می
خود دلیلی دارد، ارائه نماید. بـدیهی  

چه در آخرین دفاع دلیلی  است چنان
ارائه شود کـه محتـاج بـه رسـیدگی     
ــه   ــار ب ــن اعتب ــه ای ــاه ب باشــد، دادگ

  رسیدگی ادامه خواهد داد. 
  

  اول: زمان آخرین دفاع در نظریات استادان قانون آیین دادرسی کیفري بخش 
گذاري در ایران و وجه تسمیه آخرین دفاع متهم و فلسفه وضع و تشـریع آخـرین    با توجه به سیر قانون

دفاع در قوانین، مفهوم آن دادن فرصت آخرین به متهم در پایان تحقیقات و رسیدگی است. معنـاي آن،  
گنـاهی خـود    ر پایان تحقیقات و رسیدگی به متهم فرصتی داده شود، اگر دالیلی براي بیاین است که د

دارد، ارائه نماید. تا حقی از او تضییع نگردد. وجه تسمیه آخرین دفاع هم مبین همین قضیه اسـت. اگـر   
اخـذ   در هر جلسه دادرسی با وصف عدم پایان دادرسی و لزوم رسیدگی به دالیل از متهم، آخرین دفاع
معنـا و   شود و رسیدگی به لحاظ لزوم بررسی دالیل ادامه پیدا کند. اساساً وجه تسمیه آخرین دفـاع بـی  

طور که اساتید  محتوا خواهد بود. آخرین دفاع مکرر، آخرین دفاع نخواهد بود. همان فلسفه وضع آن بی
عالم ختم دادرسی از مـتهم  اند، آخرین دفاع آخرین مطلبی است که قبل از ا آیین دادرسی کیفري نوشته

 زمان اخذ آخرین دفاع در دادگاه تجدیدنظر استان
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موید همـین موضـوع    1392قانون آیین دادرسی کیفري  451هاي ماده  شود. تصریح ترتب بند شنیده می
است. به همین جهت اخذ آخرین دفاع در پایان بند چهارم، ماده فوق نوشته شده است. در این بخش به 

  ن دفاع خواهیم پرداخت. بررسی نظریه استادان آیین دادرسی کیفري در خصوص زمان آخری
اخذ آخرین دفاع یعنی استعالم و دیدگاه و نقطه نظر متهم نسبت بـه دالیـل و قرائنـی کـه در     « .1

پرونده علیه او تحصیل شده را باید از آثار اصل برائت تلقی کرد، اهمیـت ایـن امـر بـه حـدي      
حقیقـات  است که در قوانین برخی از کشورها عـدم اخـد آخـرین دفـاع از موجبـات بطـالن ت      

 ) 141، ص 1342(هدایتی، » شود محسوب می
، اخذ آخرین دفاع را هم در پایان تحقیقات مقدماتی و هـم در  1290قانون آیین دادرسی کیفري سال « .2

مرحله رسیدگی دادگاه، تکلیفی قانونی تلقی کرده بود. عـدم رعایـت ایـن تکلیـف، تخلـف انتظـامی       
سی به متهم و نیز در مواردي که اخطار و جلـب مـتهم   شد. استثنائاً در صورت عدم دستر محسوب می

مقدور نبود؛ مسنتطق مجاز بود در صورت وجود دالیل کافی، رسیدگی و اقدام به اصـدارقرار مقتضـی   
کند. دکترین و رویه قضایی بر آن بود که اخذ آخرین دفاع در موردي که بازپرس عقیـده بـه تکـافوي    

 )194، ص 1379(آشوري، » مجرمیت باشد، ضروري است آوري شده براي اصدار قرار دالیل جمع
به هر حال آخرین دفاع باید موقعی گرفته شود که دیگر به هیچ وجـه تحقیـق مجـددي نیـاز     « .3

نباشد و متعاقب آن قرار نهایی صادر گردد. جز در مواردي که با توجه به آخرین دفاع اقدام بـه  
دفاع خود دلیل مؤثري براي کشف حقیقت یا تحقیقات جدید، الزم آید. هرگاه متهم در آخرین 

 ) 112، ص 1377برائت خویش ابراز نماید، باید مورد رسیدگی قرار گیرد. (آخوندي، 
دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات شاکی و تحقیق از متهم یـا اسـتماع اظهـارات    « .4

ین دفـاع بـه مـتهم اجـازه     عنوان آخر خبره و رسیدگی به دالیل و پس از پایان مذاکرات باید به
صحبت داده و پس از امضاي طرفین ختم رسیدگی را اعالم نمایند. بنابراین در دادگاه نیز مانند 
دادسرا آخرین دفاع بایستی وقتی اخذ شود که هیچ تحقیق مجددي نیـاز نباشـد و متعاقـب آن    

 )5(مجله تحقیقات حقوقی شماره ». ختم رسیدگی را اعالم و رأي صادر شود
اصل برائت است. به همین دلیل کسی که در حمایت این اصل قرار دارد و علیه او ادعایی مطـرح  « .5

گوید. پس آخرین مطلبی کـه در   شده است باید آخرین کسی باشد که مطلبی در خصوص اتهام می
 )263، ص 1394(خالقی، ». شود. باید دفاع متهم باشد پرونده، در خصوص اتهام شنیده می

  
 المللی و اعالمیه جهانی حقوق بشر و حقوق کشورهاي خارجی م در قوانین و اسناد بینحق دفاع مته

یک سلسله اقدامات براي تأمین و احتـرام حـق دفـاع در مراحـل      گذار قانوندر حقوق فرانسه « .1
توان به ماده  پلیسی تحقیقات مقدماتی صدور رأي در نظر گرفته است. از جمله این اقدامات می
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ن دادرسی این کشور اشاره کرد. به موجب آن متهم یا وکیل وي در دادگاه، حـق  قانون آیی 346
  )53ـ52، ص 1377(استفانی و ...، ». آخرین دفاع دارند

آمده است: هر کس به بزهکاري مـتهم شـده    11در اعالمیه جهانی حقوق بشر در بند اول ماده  .2
هاي  واي عمومی، کلیه تضمینگناه محسوب خواهد شد. تا وقتی که در جریان یک دع باشد، بی

هـاي الزم   الزم براي دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً احـراز گـردد. از جملـه تضـمین    
 براي دفاع که داللت دارد یکی از تضمینات آخرین دفاع از اوست. 

ـ  3المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هـم بـه آن پیوسـته اسـت در بنـد ب مـاده        در میثاق بین .3 ه ب
باشد. اگرچه در  تسهیالت کافی براي دفاع از متهم تأکید شده است که خود تاکیدي بر آخرین دفاع می

المللی به طور مشخص از عنوان آخرین دفاع استفاده نشده با توجه به مقـررات منـدرج در    قوانین بین
  ء بدیهیات است. ها جز ها وجود آخرین دفاع و لزوم استفاده متهم از آن آیین دادرسی کیفري کشور

  
  بخش دوم: زمان اخذ آخرین دفاع در مقررات آیین دادرسی کیفري

درتعریف آخرین دفاع گفته شده است: آخرین دفاع عبارت است از آخرین فرصتی که در هر مرحلـه   .1
از رسیدگی کیفري (تحقیقات مقدماتی ـ مرحله رسیدگی بدوي ـ مرحله رسیدگی تجدیدنظر) قاضـی    

گناهی خود را ارائه دهد. زمان آخرین دفاع  دهد که دلیل یا دالیل بی ونده به متهم میمأمور رسیدگی پر
قاضی دالیل و امارت موجود در پرونده را بر وقوع جرم و انتساب ان به مـتهم کـافی   «وقتی است که 

 ) 111، ص 1377(آخوندي، » تشخیص دهد و عقیده به مجرمیت داشته باشد
: در مـاده  1290ت مقدماتی در قانون اصول محاکمات جزایی سال زمان آخرین دفاع در تحقیقا .2

استنطاق مـتهم تمـام شـد، مسـتنطق بـه مـتهم اعـالم        که  آن پس از«این قانون آمده است:  161
دارد که اگر در برائت خودش باز اظهاري دارد بنماید. پس از اظهار آخرین مـتهم، مسـتنطق    می

العمـوم   در ذیل تحقیقات امر ابـالغ آن را بـه مـدعی    تحقیقات را ختم پس از اظهار عقیده خود
» دارد. العموم محکمه ابتدایی ارسال می درج نموده، صورت تحقیقات و استنطاقات را نزد مدعی

تحت عنوان تبصره مـاده  اي  ه، تبصر1335در اصالحات قانون اصول محاکمات جزایی در سال 
آخرین دفاع دلیل مـؤثري بـر کشـف حقیقـت     هرگاه متهم در «افزوده شده مبنی بر اینکه:  161

قانون آیین دادرسـی   1317و در اصالحات سال » ابراز نماید؛ بازپرس مکلف به رسیدگی است
در امور جرایی «شده بود:  بینی کیفري براي اولین بار عدم نیاز به آخرین دفاع به شرح زیر پیش
خته نشدن در محل اقامت اظهـار  در مواردي که مستنطق به متهم دسترسی ندارد و به علت شنا

تواند بدون آخرین دفاع در صورتی که دالیل کـافی باشـد،    مستنطق می ؛و جلبش مقدور نیست
 »رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید.
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 1290قانون آیین دادرسی کیفـري   260آخرین دفاع در رسیدگی جزایی محکمه صلحیه [سابق]: در ماده  .3
یل رسیدگی و استماع عقیده نماینده دادستان (مدیر دفتر دادگاه) و شـنیدن  دادگاه پس از تکم«آمده است: 

طبق تبصـره اصـالحی   » نماید آخرین دفاع متهم (در صورتی که حاضر باشد) مبادرت به صدور حکم می
 ، مدیردفتر دادگاه صلحیه نمایندگی دادستان را به عهده داشت.  1337در سال  260ماده 

گی استینافی به رأي محکمه صلح در قانون اصول محکمات جزایی زمان آخرین دفاع در رسید .4
العموم قبل از صدور حکم به اهمیت دالیل طـرفین   مدعی«قانون آمده بود:  293: در ماده 1290
دارد. پس از آن باز رئیس محکمه یـک   چنین قوانین اشاره کرده و عقیده خود را اظهار می و هم

 » کند طق داده (آخرین دفاع) محاکمه را ختم میدفعه به متهم یا وکیل او اجازه ن
 330: در مـاده  1290زمان آخرین دفاع در محکمه جنحه در قانون اصول محکمـات جزایـی سـال     .5

العموم اقامه دعوا کرده باشد، رئیس محکمه به  بعد از ختم تحقیقات هرگاه مدعی«قانون آمده است: 
وده اظهار عقیده نمایـد .... بعـد از خـتم مـذاکرات     دهد که ادعاي خود را نم العموم اجازه می مدعی

دهد،  طرفین به قدر کفایت به عمل آمد، رئیس قبل از ختم مذاکرات باز یک دفعه به متهم اجازه می
 »روند. هر اظهاري دارد بنماید. پس از آن هیات محکمه براي دادن رأي به اتاق مشاوره می

: در 1290نحه در قانون اصول محاکمات جزایی زمان آخرین دفاع در استیناف آراي محکمه ج .6
قانون آمده است: در تشریح کیفیت محاکمه استینافی از رأي دادگـاه جنحـه صـریحاً     353ماده 

قـانون آیـین    353مـاده   5ذکر نشده اسـت. ولـی در ذیـل بنـد     353ماده  5آخرین دفاع در بند 
اصـولی اسـت کـه بـراي      ترتیبات رسیدگی و صدور حکم موافـق  ؛دادرسی کیفري آمده است

هاي جانشین جنحه  محاکمه بزه جنحه مقرر گردیده است. این شیوه محاکمه استینافی در دادگاه
 سابق تکرار شده است.  2هاي عمومی و جزایی و کیفري  یعنی دادگاه

این قانون آمده اسـت:   2: در ماده 1327آخرین دفاع در قانون رسیدگی محکمه جنایی مصوب  .7
آخرین دفـاع بـه مـتهم و     عنوان بهمذاکرات رئیس (محکمه جنایی) یک بار دیگر پس از خاتمه 

 کند.  وکیل او اجازه صحبت داده و رسیدگی را ختم می
هـاي عمـومی وانقـالب در امـور کیفـري مصـوب        زمان آخرین دفاع در قانون آیین دادرسـی دادگـاه   .8

. استماع 1شود:  ترتیب زیر انجام میهاي عمومی جزایی به  : رسیدگی در دادگاه193ماده  28/06/1378
اي که مدعی خصوصی یا شاکی  ها، شهود و اهل خبره اظهارات شاکی و مدعی خصوصی و وکالي آن

که آیا اتهام را قبول دارد یا خیر. پاسـخ مـتهم عینـاً در     . تحقیق از متهم مبنی بر این2معرفی کرده است. 
اي که متهم یا وکیل او معرفـی   م و شهود و اهل خبره. استماع اظهارات مته3شود.  صورتجلسه قید می

. رسیدگی به دالیل جدیـدي  5. بررسی آالت و ادوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم. 4کنند.  می
شود. دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین و عـین   که از طرف متهم یا وکیل او به دادگاه تقدیم می
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چنین عین اظهارات شهود و اهل خبـره   فاده طرف دیگر باشد و هماظهارات یک طرف را که مورد است
عنوان آخرین دفـاع بـه مـتهم یـا      را در صورت مجلش منعکس نماید. دادگاه پس از اتمام مذاکرات به

 کند.  وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاي طرفین، رسیدگی را ختم می
هـاي   ایـی در قـانون آیـین دادرسـی دادگـاه     هاي جز شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به پرونده .9

این قانون هرگاه دادگـاه   352: طبق ماده 28/06/1378عمومی وانقالب در امور کیفري مصوب 
تجدیدنظر تحقیقات انجام شده در مرحله بدوي را ناقص تشخیص دهد یا بررسی اظهـارات و  

ط بداند با تعیین وقـت،  رب مدافعات طرفین و سایر دالیل ابرازي را مستلزم احضار اشخاص ذي
توانند شخصاً حاضر شده و یا وکیل معرفی نمایند.  نماید و طرفیت شکایت می آنان را اظهار می

در بیـان   253در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع رسـیدگی نخواهـد بـود. مـاده     
سـایر  شیوه محاکمه در دادگاه تجدیدنظر گفته اسـت احضـار و جلـب رسـیدگی بـه دالیـل و       

 چـه  چنـان ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوي اسـت. بنـابراین   
متهم حاضر باشد، اخذ آخرین دفاع در پایان رسیدگی تکلیف قانونی اسـت. در صـورت عـدم    

 حضور متهم یا وکیل او، اخذ آخرین دفاع مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود. 
هاي عمومی و انقالب (احیاي دادسرا): در بند ك ماده  الح قانون تشکیل دادگاهاخذ آخرین دفاع در اص .10

که تحقیقات پایان یافـت بـازپرس    الذکر در بیان وظایف بازپرس آمده است که پس از آن قانون فوق 3
 فرستد.  آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعالم ختم تحقیقات اظهار عقیده خود را نزد دادستان می

هـاي   قانون اصالح قانون تشـکیل دادگـاه   2ماده  5آخرین دفاع در دادگاه کیفري استان: تبصره  .11
ها قصاص عضو یا قصاص نفس  گوید: رسیدگی به جرایم که مجازات آن عمومی و انقالب می

یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسـی ابتـدا   
جدیدنظر استان به عمل خواهد آمد. در این مورد دادگاه مزبور دادگاه کیفري اسـتان  در دادگاه ت
شود. رسیدگی و کیفیت محاکمه و صدور رأي ایـن دادگـاه تـا تصـمیم قـانون آیـین        نامیده می

 28/06/1378دادرسی مناسب، مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادسی کیفـري مصـوب   
 جلس شوراي اسالمی خواهد بود. سیون قضایی و حقوقی میکم

 262: طبق مـاده  1392زمان آخرین دفاع در تحقیقات مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفري سال  .12
این قانون بازپرس پس از پایان تحقیقات در صورت وجود دالیل کافی بر وقوع جرم به مـتهم  

آخرین دفاع  عنوان بهد کند براي برائت یا کشف حقیقت هر اظهاري که دار یا وکیل او اعالم می
بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وي در آخرین دفاع مطلب اظهار کند یا مدرکی ارائه نماید که در 

: در صورتی که 263کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است. ماده 
اعالم عذر موجـه  متهم یا وکیل وي براي اخذ آخرین دفاع احضار شود، هیچ یک از آنان بدون 

 شود.  حضور نیابد بدون اخذ آخرین دفاع اتخاذ تصمیم می
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 371: ماده 1392در قانون آیین دادرسی کیفري سال  2زمان اخذ آخرین دفاع در دادگاه کیفري  .13
شاکی یا مدعی خصوصـی راجـع بـه موضـوع شـکایت       چه چنانگوید قبل از ختم دادرسی  می

تواند عقیده خـود را   شود و دادستان یا نماینده وي نیز می مطلب جدید داشته باشد، استماع می
اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعالم ختم دادرسی به متهم یا وکیل او اجـازه دهـد کـه    
آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وي در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در 

 به رسیدگی است. کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف 
: در مـاده  1392زمان آخرین دفاع در دادگاه تجدیدنظر استان در قانون آیین دادرسی کیفري سـال   .14

که موجب استنباط مارالذکر (لزوم اخذ آخـرین دفـاع    1392قانون آیین دادرسی کیفري سال  451
تلزم تعیـین  گوید در مواردي که رسیدگی در دادگاه تجدیـدنظر اسـتان مسـ    در هر جلسه) شده می

علیه تجدیدنظرخواه بـه حـبس    وقت و احضار طرفین است (یکی از موارد وقتی است که محکوم
محکوم شده است، تعیین وقت الزامی است) رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان 

 شـود:  این قانون به ترتیب زیر انجام مـی  300یا یکی از معاونان یا دادیاران وي با رعایت ماده 
الف) قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکـی از اعضـاي دادگـاه.    
ب) طرح سواالت الزم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و اسـتماع دفاعیـات آنـان.    

کسب اطالع از شهود و مطلعان در صورت لزوم. ت) اظهار عقیده دادسـتان یـا نماینـده او و    پ) 
هـا. رویـه قـانون     ت شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکالي آناستماع اظهارا

در تشریح شیوه رسیدگی در موضوعات کیفري در دادگاه تجدیدنظر (استیناف و پژوهش) قبالً به 
بـه   1392صورت ارجاع به مقررات مرحله بدوي بود. ولی در قانون آیین دادرسـی کیفـري سـال    

شـیوه   451ر مرحله تجدیدنظر به مرحله بدوي در این قانون در ماده جاي ارجاع شیوه محاکمه د
رسیدگی را مشخص و اخذ آخرین دفاع را در بند ت تکرار و تشریح کرده است و این تصریح و 

که شیوه و زمان اخذ آخـرین دفـاع تغییـر کـرده باشـد، نـدارد و مطـابق         تکرار هیچ داللتی بر این
ن اخذ آخرین دفاع یکبار و آن هم در پایان رسیدگی و قبـل  اسلوب رسیدگی دادرسی کیفري زما

که دلیل جدیدي ارائه شده باشد که احتیاطاً پس از پایـان رسـیدگی    از ختم دادرسی است. مگر آن
به دالیل، یکبار هم آخرین دفاع گرفتـه خواهـد شـد و تکـرار آن در هـر جلسـه بـه هـیچ وجـه          

توالی رسیدگی باید رعایت شد. در بند سوم کسب  451ه گذار باشد. در ماد تواند منظور قانون نمی
اطالع از شهود و مطلعان در صورت لزوم قید شده است. در بند بعدي یعنی بند چهـارم آخـرین   

چه براي کشف حقیقت، استماع شهادت، شـهود و   دفاع در پایان ذکر گردیده است. بنابراین چنان
رسـد. از نظـر قواعـد نگارشـی و      آخرین دفاع نمـی مطلعین الزم باشد، نوبت به بند چهارم یعنی 

 تواند صواب باشد.   ترتب در رسیدگی، اخذ آخرین دفاع قبل از پایان تحقیقات نمی
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  نظر دادگاه انتظامی در مورد اخذ آخرین دفاع مجدد بدون حدوث دلیل جدید
به تخلف قاضی در مقام رسیدگی  08/05/1384 ـ  54دادگاه عالی انتظامی قضات در دادنامه شماره 

دادیار دادسرا در تجدید تحقیق و اخذ آخرین دفاع مجدد، پس از تفهـیم اتهـام و اخـذ    «رأي داده: 
 » آخرین دفاع بدون حدوث دلیل جدید مرتکب تخلف شده است.

  
  نتیجه

بدیهی است که آخرین دفاع باید در پایان رسیدگی به دالیل از متهم اخذ شود، آثار منفی تعجیل در اخذ 
ها و فشار دستگاه قضایی بـر قضـات بـراي تسـریع      رین دفاع این است که با توجه به کثرت پروندهآخ

ها، قاضی را در کوشش براي احقاق حق دچار تساهل کـرده و وقـت    رسیدگی و مختومه کردن پرونده
گردد. در حالی که طبـق اصـل    کافی براي احراز حقیقت را از دست داده و موجب تضییع حق متهم می

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اصل برائت است. هـیچ کـس از نظـر قـانون مجـرم شـناخته        37
که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اثبات جرم محتاج به رسـیدگی دقیـق و دادن    شود، مگر این نمی

 گناهی اوست. تعجیل در اخذ آخرین دفاع نـوعی تسـاهل و تسـامح در    فرصت به متهم براي اثبات بی
بلکه در سایر اصول قانون اساسی مندرج  37احراز و اثبات جرم به ضرر متهم است که نه تنها در اصل 

قانون اساسی کـه قـوه قضـاییه را پشـتیبان حقـوق فـردي و        156در فصل یازدهم از جمله صدر اصل 
  اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت معرفی کرده است، نیز منع شده است. 
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 کارآموز وکالت (کانون گیالن) نادر محمدي بندبنی

  دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق خصوصی وحید محمدي بندبنی
 
  

  مقدمه
ه رسالت عظیم وکالت به منظور نیل به عدالت اسالمی است. فراینـد تشـریفات خـاص مـن جملـ     

ي کارآموزي تحـت تعلیمـات وکـالي متبحـر امـري       قبولی درآزمون ورودي و سپري نمودن دوره
  ناپذیر خواهد بود.  اجتناب

ي علـم و عمـل بـه     . در واقع تلفیق دو حوزهاز استیهاي الزم و مورد ن کارآموزي حصول فنون و مهارت  
ز تبحر الزم و کـافی بـه دسـت    یي عمل ن زهو مبانی نظري بتواند در حوها  نحوي که کارآموز براساس اندوخته

ات و یهاي بزرگ حقوقی معاصر با خصوصـ  ي نظام کارآموزي در همهي  شک توجه و اهتمام به مقوله . بیآورد
در کانون وکالي دادگستري براي تربیـت وکـالي متبحـر    ) 162ص ، 1391، (شیروي. ژه وجود داردیط ویشرا

مر کارآموزي شده که مقـررات و قـوانین خاصـی بـه همـراه دسـتورالعمل       اي به ا کارآزموده و الیق توجه ویژه
هـاي مجـازي و    کارگـاه ، هـاي تئـوري و نظـري    نظر از برگزاري کـالس  جهت بهبود فرآیند کارآموزي صرف

  تدوین یافته است.  فري و حقوقی یهاي محاکم اعم از ک الگوبرداري از روند پرونده
ي کارآموزي، ورود آنان در امر وکالت بطـور اطـالق    نظر از اهمیت سپري نمودن دوره صرف  

شـرح   36مـاده   1به موجب تبصـره  ها  هایی مواجه است. این محدودیت نبوده بلکه با محدودیت
وکـالي دادگسـتري ایـران در    هـاي   هیئت عمومی کانون 1390وظایف کارآموزان وکالت مصوب 

هاي  همایش اتحادیه سراسري کانون باب کیفري و در امر حقوقی نیز مستند به مصوبه سیزدهمین
در تبریز نصاب سقف مالی دعاوي کارآموزان وکالـت   1388آبان  28و  27وکالي دادگستري در 

نصاب مالی ها  اکثریت کانون 1396در سال که  این تا. شده بود بینی میلیون ریال پیش 500به مبلغ 
ریـال   2000.000.000سب مورد تـا  انفرادي و یا اجتماعی با وکیل سرپرست ح صورت بهمقرر را 

ریشه در فلسفه وضـع   باشد) می مستقل و متفاوتها  (تصمیمات هر یک از کانون. اند افزایش داده
ي بحـث ماسـت. بطـور کلـی      آن دارد که بررسی فلسفه وضع محـدودیت، منصـرف از محـدوده   

 تقلمرو صالحیت کارآموزان وکال
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عیین مرز انفکـاك حـدود   توان فقدان تجربه، انتظار موکلین در استفاده از وکالي کارآزموده و ت می
  و ثغور وکالي پایه یک و کارآموزان وکالت دانست.  

هاي عام و سپس احیاء دادسراها قوانین موضوعه  با تغییرات سیستم قضایی ایران و ایجاد دادگاه  
ر یبرداشت و تفسي  هجیز در نتیارات کارآموزان وکالت نیي اخت نیز دستخوش تغییر شده و محدوده

  ورده است. را به وجود آ ییها ی چالشاز مواد قانون
قانون  21و ماده  1376ي وکالت دادگستري مصوب  قانون کیفیت اخذ پروانه 6ماده  3ي  تبصره  

ل داده یها را تشک مبنا و شاخص قانونی محدودیت 73هاي عمومی و انقالب مصوب  تشکیل دادگاه
و مآالً قانون حمایت از خانواده  92و  79قوانین دادرسی مدنی و کیفري در سنوات ب یتصو. است

ـ ر در توسـعه  یر و تفسیي تعب آن دامنه 34و  33خصوصاً مواد  اختیـارات کـارآموزان   ت یا محـدود ی
  هاي متعددي شده است. نظر اختالفوکالت را گسترش داده و موجب 

 لیعـا  دیـوان هـا   هایی که مرجع تجدیدنظر از احکـام آن  عدم تجویز ورود کارآموزان در پرونده  
متعدد را شـاهد هسـتیم.   ر یدر دعاوي طالق و گواهی عدم امکان سازش اوج تفاس، باشد کشور می

  در این مقاله در صدد بررسی این موضوعات است که: 
ي  مبناي قانونی محدودیت کارآموزان وکالت چیست؟ چه تفاسیر و برداشتی از قوانین موضوعه •

  شود؟ مورد مناقشه می
  ان وکالت محدودتر شده یا توسعه یافته است؟ارات کارآموزیي اخت امنهبا تغییر قوانین آیا د •
  خواهی دارد یا خیر؟ گواهی عدم امکان سازش، قابلیت فرجام •
ورود  تجدیـدنظر ي بـدوي و   تواند صرفاً در مرحله در دعوي طالق به معنی اعم آیا کارآموز می •

  یا از ابتدا حق ورود ندارد؟ دا کند؟یپ
هـاي    بیان موارد مصرح قـانونی در محـدودیت کـارآموزان وکالـت بـه دیـدگاه      در این مقاله ضمن 

ضرورت پـردازش بـه ایـن    چه  آن ،مختلف پرداخته شده و با عدم حدوث اختالف در امور کیفري
اختالفات ناشی از تفسیر قانونی از محدودیت ورود کـارآموزان در امـور   ، مقوله را مضاعف ساخته
ش یکرد عملی و گرایده است توجه خود را فارغ از روینگارنده کوش .باشد می حقوقی و خانوادگی

فعالیـت و  ي  نـه دام 1379ان دارد که با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصـوب  یمستقالً ب، بدان
  . ورود کارآموزان وکالت در دعاوي مطروحه توسعه یافته است

  
  و موارد مورد مناقشه مبناي محدودیت قانونی کارآموزان

از الزامات مقرر براي کارآموزان در طول مـدت کـارآموزي    نظر صرفنگرش به مقررات قانونی، با 
ر بـه  یـ تـوان از آن تعب  که جنبه ایجابی دارد، امور سلبی نیز مورد عنایت و توجه قرار گرفته که مـی 
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ي  در طـول دوره  توانـد  مـی از مـواردي کـه کـارآموز     نظـر  صـرف ن عبـارت  یبد. ت نمودیمحدود
  . باشد مواجه می ییها تیامور وکالتی با محدود، ي به امر وکالت بپردازدکارآموز

از جمله مـوارد   1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب سال  6ماده  3تبصره   
  : دارد باشد که مقرر می محدودیت می

یـدنظر از  کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت، حق وکالـت در دعـاوي کـه مرجـع تجد    «  
  ».باشد را ندارند عالی کشور می ها دیوان احکام آن

هاي مختلفی به لحاظ تغییر برخی قـوانین در ازمنـه و ادوار گذشـته تـا      این موضوع با برداشت  
هـاي   کنون همراه بوده و چالش فراوانـی را پـیش روي حقوقـدانان قـرار داده و در نتیجـه دیـدگاه      

  .به خود دیده است گوناگونی را در عرصه تفسیر از آن
فردي را ه ب هرچند قواعد حقوقی به دلیل تفسیرپذیري در عرصه علم و دانش حقوقی، جایگاه منحصر  

ي آن به موازات سایر علوم از  اي پویا هر روز دامنه به وجود آورده به نحوي که ضمن تبدیل شدن به رشته
بر سکون علم حقوق کشیده، چرا که حقوق  ها خط بطالنی نفوذ بیشتري برخوردار و این تنوع در برداشت

  به جهت وابستگی مستقیم با احتیاجات مردم، براي شرایط زمانی و مکانی به دنبال راه حل است. 
ت اخذ پروانـه  یفیقانون ک 6ماده  3ر دانشمندان حقوق از تبصره یها و تفاس قبل از بیان برداشت  

ون تصویب و منشأ بروز اختالف گردیده و در واقع ، جا دارد قوانینی که در ادوار ماضی تاکنوکالت
  هد احصاء شود.  مبناي قانونی محدودیت و مورد مناقشه را تشکیل می

کـه برخـی از آراء کیفـري و     73هاي عمومی و انقالب مصـوب سـال    قانون تشکیل دادگاه 21ماده   .1
عالی کشور قـرار داده   دیوان هاي عام در مقام تعیین مرجع تجدیدنظر حقوقی را به دلیل بقاء دادگاه

ها احکام راجع به اصل نکاح و طالق، حکمـی کـه خواسـته آن از بیسـت میلیـون       که از جمله آن
  توان نام برد.   ریال متجاوز باشد، مجازات حبس بیش از ده سال، و مصادره و ضبط اموال را می

به لحـاظ تصـریح   . 1376ال دادگستري مصوب سقانون کیفیت اخذ پروانه وکالت  6ماده  3تبصره   .2
 عـالی  دیـوان هـا   در عدم ورود کارآموزان وکالت در دعاوي که مرجع تجدیـدنظر از احکـام آن  

  کشور باشد. 
کـه رسـیدگی بـه جـرایم در صـالحیت دادگـاه       . 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  302ماده   .3

  باشد.  عالی کشور می م دیوانکیفري یک را مشخص و مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه کیفري یک ه
هـاي تجدیـدنظر اسـتان در مقـام      که دامنه صالحیت دادگـاه قانون آیین دادرسی مدنی  367ماده   .4

خـواهی و   تجدیدنظرخواهی به آراء بدوي را توسعه و گسترش داده و به نوعی محدوده فرجام
  مصادیق آن کاهش یافته است. 

  خواهی ر مقام تعیین محدوده فرجامد قانون آیین دادرسی مدنی 368ماده   .5
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معنی اعم آن از ناحیه زوجه ه در خصوص تقاضاي حکم طالق ب قانون حمایت خانواده 33ماده   .6
  است که قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام دارد. 

در خصوص گواهی عدم امکان سازش در صورت طالق توافقی  قانون حمایت خانواده 34ماده   .7
  خواهی در آن اشاره نشده است.  اشد، قابلیت فرجامو یا تقاضاي زوج ب

تـوان قلمـرو آن را در دو    با مالحظه و مداقه در مواد قانونی مورد استنادي و مورد مناقشـه مـی    
  کیفري و حقوقی مورد بررسی و کنکاش قرار داد.  بخش

  
  کیفري )الف
یت رسـیدگی در دادگـاه کیفـري    قانون آیین دادرسی کیفري به موارد صالح 302گونه که در ماده  همان

عـالی کشـور بـه طـور مسـتقیم       یک اشاره شده و جرایم مقید و احصایی، قابلیت تجدیدنظر در دیـوان 
  . گردد کیفیت اخذ پروانه دادگستري  6ماده  3تواند مشمول تبصره  میبه طور قطع و باالجماع ، باشد می

ر که در صـالحیت رسـیدگی دادگـاه    مذکو 302هاي موضوع ماده  کارآموزان وکالت در پرونده  
کشور را دارد بـدواً حـق ورود بـه     عالی دیوانباشد و مستقیماً قابلیت تجدیدنظر در  کیفري یک می

  . هاي مطروحه را ندارند پرونده
  
  حقوقی )ب

هاي کیفري در امر حقوقی باید قائل به تفکیک شـد. بـه ایـن اعتبـار کـه در کلیـه احکـام         برخالف پرونده
قانون آیین دادرسی مدنی اصل اولیه آن است که قابلیت اعتراض به احکام در  368و  367مواد  منعکس در

اي است و یـک   ها دو مرحله به عبارت دیگر اعتراض. دهد مرحله تجدیدنظر استان و فرجام را تشکیل می
گفـت احکـام   تـوان   خواهی است، استثنایی بر اصل است. لذا از باب تمثیـل مـی   که شامل فرجام آن مرحله

هـاي   دادگـاه در  تجدیـدنظر ابتـدائاً قابلیـت   شود،  ... که از دادگاه بدوي صادر میراجع به نکاح و طالق و 
مذکور اعتراض صورت گیرد و منتهی بـه صـدور رأي از   نسبت به آراء  چه . چنانتجدیدنظر استان را دارد

  خواهی است.  سی مدنی قابل فرجامقانون آیین دادر 368ناحیه مرجع تجدیدنظر استان گردد وفق ماده 
ي ورود کارآموزان وکالت نیز باید قائل بـه تفکیـک    در نحوه، احکام گونه ایناي بودن  با وصف دو مرحله  
تجدیـدنظر و فرجـام را داراسـت و دو    هـایی کـه هـم قابلیـت      در پرونده تواند میگونه که کارآموز  بدین. بود

نامـه در حـدود اختیـارات     ظر ورود پیدا کند. بدین روش در وکالتتجدیدني  اي است، فقط در مرحله مرحله
در مرحله فرجام با عنایت بـه جایگـاه   زیرا ورود کارآموزان وکالت صرفاً . نماید خواهی را ذکر نمی حق فرجام

رفیع دیوان محترم عالی کشور که به منظور نظارت بر اجراي صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویـه  
  .  منع شده است، گردد تشکیل میشود،  میهایی که طبق قانون به آن محول  و سایر مسئولیتقضایی 
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 6مـاده   3دانان و حتی قضات محاکم نشأت گرفته از آن است کـه تبصـره    اختالف حاصل بین حقوق  
بـوده و معیـار تفکیـک ورود یـا عـدم ورود       76قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب سال 

بـوده کـه    1373هاي عمومی و انقالب مصوب  قانون تشکیل دادگاه 21وزان در دعاوي مقید در ماده کارآم
کشور اعالم نموده ولی با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال  عالی دیواندر آن مرجع تجدیدنظر را 

ایت بـه نـص صـریح    مرجع تجدیدنظر به آراء و احکام را مرجع تجدیدنظر استان قرار داد. که با عن 1379
هـاي متفـاوتی    ي ورود کارآموزان، دیدگاه گذار در قانون آیین دادرسی مدنی در توسعه یا عدم توسعه قانون

  د. توان از مجموع نظرات مورد اختالف دو دیدگاه را بیان کر که می ابراز گردیده
  

  ها قائل هستند دیدگاه اول: به توسعه ورود کارآموزان در پرونده
بدوي ي  هاي حقوقی در مرحله در پرونده تواند این دیدگاه معتقدند که کارآموز وکالت می قائلین به

  خواهی منع شده است.  ي فرجام و تجدیدنظر استان ورود پیدا کند ولی از ورود در مرحله
  در تقویت دیدگاه اول، دیدگاه اکثریت قضات محترم دادگستري ورامین قابل ذکر است: 

خـواهی   عالی کشور مرجع تجدیدنظر نیست و بلکه فرجـام  که در حال حاضر دیوان با توجه به این«  
قـانون کیفیـت اخـذ پروانـه      6ماده  3که مطابق تبصره  است (در امور حقوقی و مدنی) و با توجه به این

وکالت دادگستري، کارآموز وکالت صرفاً از پذیرش دعاوي که مرجع تجدیدنظر آن دیوان اسـت، منـع   
نابراین چون اساساً مرجع تجدیدنظر در حال حاضر دادگاه تجدیدنظر است، مطابق منطوق شده است. ب

  )36(نشریه قضاوت، ش » .هاي حقوقی نیست قانون منعی براي مداخله کارآموز در پرونده
المجموع از آنجایی که در امور حقوقی برخالف امور کیفري مرجع تجدیـدنظر از احکـام    من حیث  
قانون کیفیت اخذ  6ماده  3لحاظ تاریخ تصویب تبصره  باشد و با ه تجدیدنظر استان میطور کلی دادگا به

هـاي عمـومی و انقـالب مصـوب      قانون تشکیل دادگاه 21و مبنا قرار دادن ماده  76پروانه وکالت سال 
ارات یـ توان گفت مقـنن اخت  در واقع می 1379چنین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال  و هم 1373
یگـر ممنوعیـت   به عبارت د. موزان وکالت را در قبول دعاوي حقوقی گسترش و توسعه داده استکارآ

عـالی کشـور اسـت در زمـان      هـا دیـوان   کارآموزان وکالت در دعاوي که مرجع تجدیدنظر از احکام آن
بوده است اما بـا تصـویب    1373مصوب هاي عمومی و انقالب  قانون تشکیل دادگاه 21حاکمیت ماده 

 هاي تجدیدنظر اسـتان  صالحیت دادگاه 331و  330لحاظ مواد  با 1379آیین دادرسی مدنی در سال  قانون
عالی کشور به همان جایگاه فرجام خود برگشت. در تأیید مراتـب   در امور مدنی عمومیت یافته و دیوان

  تمسک جست:  15/6/1385مورخ  7/  4468ه مشورتی اداره حقوقی به شماره یتوان به نظر می
ها دادگاه تجدیدنظر  چون قبول وکالت در کلیه دعاوي مدنی و کیفري که مرجع تجدیدنظر آن«  

استان است توسط کارآموزان وکالت قانوناً بال اشکال است و مرجع تجدیدنظر احکـام مربـوط بـه    
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 گونـه  اینکارآموزان وکالت حق قبول وکالت ، باشد فسخ نکاح و طالق، دادگاه تجدیدنظر استان می
  ».عاوي را دارندد
  

  ها قائل هستند دیدگاه دوم: به عدم توسعه ورود کارآموزان در پرونده
گونه که در امور کیفري کـه مرجـع تجدیـدنظر از     دیدگاه این گروه بر این عقیده استوار است همان

کشور است، کارآموز وکالت حـق ورود و دخالـت و وکالـت نـدارد، ایـن       عالی دیوانها  احکام آن
ت یـ قابلهـا   آن کـه احکـام   ییهـا  به امور حقـوقی نیـز تسـري دارد و کـارآموز در پرونـده     موضوع 
  . اند ز از ابتدا حق ورود نداشته و منع شدهیرا دارند ن یخواه فرجام

 عنوان شاهد مثال از عدم ایـراد قـائلین بـه ایـن دیـدگاه      در نقد این نظریه که از باب قیاس استفاده شده به  
هـایی کـه قابلیـت     که اگر قرار بـر ایـن باشـد کـه ورود کـارآموزان در پرونـده       آن این توان بهره جست و می

میلیـون تومـان را    50خواهی دارد از ابتدا مواجه با اشکال قانونی باشد چرا وکالت در دعاوي مـالی تـا    فرجام
آرایی بـه اسـتناد    بیست میلیون ریال باشد و چنین براي کارآموز مجاز دانسته در حالی که اگر خواسته بیش از

قانون آیین دادرسی مدنی به علت عدم درخواسـت تجدیـدنظر قطعیـت یافتـه و      367قسمت الف ماده  1بند 
  اند؟ قابلیت واخواهی خواهد داشت قائل به منع ورود کارآموزان از ابتدا در پرونده نشده

  
  اختالف حاصله از قانون حمایت خانواده (آخرین مبناي قانونی محدودیت)

ـ ن جدیب قـوان ید و بـا تصـو  ین مواردي که ذکر شد بسنده نگردیها به همنظر اختالفي  منهدا د و ی
نیـز نـه    1/12/1391خانواده مصوب ت یب قانون حمایتصو. اي شکل گرفت مضی زمان، ابعاد تازه

ارات کـارآموزان وکالـت   یي اخت رفت از بحران اختالفات نظري محدوده هاي برون تنها نتوانست راه
  ي تفسیر هر یک از قائلین به محدودیت و توسعه را گسترش داده است.  کند بلکه دامنهنی یب شیرا پ
قانون حمایت خانواده مدت اعتبار حکم طالق را شش ماه پـس از تـاریخ ابـالغ رأي     33ماده   

گـواهی عـدم امکـان     مدت اعتبار 34ولی در ماده . داند خواهی می فرجامی یا انقضاي مهلت فرجام
ماه از تاریخ ابالغ رأي قطعی یا قطعـی   3به دفترخانه رسمی ازدواج و طالق را  میبراي تسلسازش 

  شدن بیان نموده است. 
خواهی یا عـدم   به لحاظ فرجامي مواد مذکور نه از حیث اعتبار زمانی آن بلکه  تطبیق و مقایسه  
ز ناحیـه زوج تقـدیم   دادخواسـت ا که  این خواهی در گواهی عدم امکان سازش است. اعم از فرجام

  شده باشد یا براساس مراضات حاصله، طرفینی باشد. 
 34خواهی در گواهی عدم امکان سازش موضوع ماده  هرچند در شمول یا انصراف موضوعی فرجام  

جـاري محـاکم نیـز نظـر       . و در رویههاي مختلفی حاصل و ایراد گردیده قانون حمایت خانواده دیدگاه
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بـا توجـه بـه طـرز تلقـی و      اختالفات حاصله . باشد ازمند توحید در رویه میواحدي حاکم نیست و نی
ذکـر قابلیـت   ي آن  ي مذکور داراي آثار عملی متفاوتی را به همراه داشـته کـه از جملـه    برداشت از ماده

خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و مآالً قائل شدن محـدودیت  ه خواهی در آراء صادره ب فرجام
هر یک مورد امعان نظـر قـرار   لذا مناسب است دیدگاه . هاي مذکور است ر ورود به پروندهکارآموزان د

  گیرد: 
  

  خواهی نسبت به آراي گواهی عدم امکان سازش نیستند.  کسانی که قائل به فرجام )الف
  شالوده و اساس نظرات قائلین به این دیدگاه آن است که: 

قـوانین از عبـارات و اصـطالحات عبـث و بیهـوده      در وضـع   گـذار  قـانون از آنجایی کـه  ، اوالً  
. بـه  باشـد  کند و هر یک از عبارات و اصطالحات، خود داراي مفهومی خـاص مـی   نمی کارگیري به

قانون حمایت خانواده در بحث طالق از ناحیـه زوجـه بـه     33طور کلی مقنن به صراحت در ماده 
بر قطعـی  تأکید  خواهی و با عدم قید فرجام قانون مارالذکر 34خواهی اشاره نموده و در ماده  فرجام

ي  خواهی در گواهی عدم امکان سازش آن را در مرحله شدن رأي، خواسته است ضمن عدم فرجام
لزومـی جهـت   ، بـود  حسب مورد قطعی بداند. و اگر برداشتی غیر از این مـی ا تجدیدنظر یبدوي و 

  . بود ش نمیتفکیک اعتبار حکم طالق و گواهی عدم امکان ساز
 368و  367استوار است و حکم طالق نیز حسـب مـواد   » گواهی«و » حکم«ها بر  منشأ آن ،ثانیاً  

ولی . دارد یخواه فرجامت یباشد قابل احکام راجع به نکاح و طالق میی که قانون آیین دادرسی مدن
موضـوعی دارد داراي آثـار گـواهی اسـت و      خروج ي حکم که از مقولهگواهی عدم امکان سازش 

قانون آیـین دادرسـی مـدنی     368و  367دهد و از شمول مواد  خواهی را از دست می ابلیت فرجامق
خارج است. به این اعتبار اساساً در ماجراي اختالف خانوادگی آنجایی که دادگاه تمام و کمال وارد 
 ماهیت دعوا شده و در پی احقاق حق براي خواهان است انصراف به طالقی دارد که از جانـب زن 

ارائه شده باشد. در این طالق دادگاه ناگزیر از رسیدگی ماهوي و ورود به موضوع و احراز حقانیت 
خواهان است. زیرا درخواست طالق از ناحیه زن برخالف اصل است و هرگاه درخواست برخالف 

  اصل تسلیم گردد محتاج به دلیل و ورود ماهیتی دادگاه در رسیدگی به پرونده دارد. 
درخواست از ناحیه شـوهر باشـد یـا تـوافقی،     که  این واهی عدم امکان سازش اعم ازولی در گ  

صرفاً صدور گواهی است و دادگاه مجاز نیست در ماهیت موضوع زناشویی وارد شود و یا در پـی  
احقاق حق براي یکی از طرفین باشد. اصوالً دعوت به جلسه رسیدگی براي تحقق شـرایط شـکلی   

ي تأیید و شناسایی حق  ور گواهی عدم امکان سازش تصمیم دادگاه به منزلهاست. لذا در موارد صد
  . باشد ي طالق می خواهان یا در مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی ازدواج و طالق و اجراي صیغه
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کـه مـوارد قابلیـت تجدیـدنظر یـا       آن مگر. هاست هثالثاً، در امور حقوقی اصل بر قطعیت آراي دادگا  
 368و  367صریح شده باشد. چون گواهی عدم امکان سازش از موارد مصرح در مـواد  خواهی ت فرجام

  خواهی محتاج به دلیل و نص قانونی است.  خارج است، لذا قابلیت فرجام قانون آیین دادرسی مدنی
. هر وقت که بخواهد زن خود را طالق دهـد  تواند قانون مدنی مرد می 1133مطابق ماده  ،رابعاً  
ت طالق از ناحیه زن خـالف اصـل اسـت لـزوم رعایـت تشـریفات آن تـا مرحلـه         ن دادخواسچو

. به همین اعتبار مرد اختیار اقـدام بـه طـالق را بـدون     اندینما خواهی امري اجتناب ناپذیر می فرجام
. نـد یب دستوري از حاکم شرع نمی گونه هیچحصول شرایط خاصی دارد. از نظر مبانی شرعی نیازمند 

دفـاتر اسـناد رسـمی    کـه   ایـن  م امکان سازش براي رعایت مقررات قانونی وگواهی عد درخواست
در حالی کـه اصـل بـر امکـان     ازدواج و طالق بتوانند صیغه طالق را جاري نمایند ضروري است. 

اجتماع  رد و به منظور حفظ حقوقیگ طالقی است که با اراده و تصمیم مرد صورت میغه یوقوع ص
  . باشد ناپذیر می جتنابرعایت مقررات موضوعه امري ا

خواهی در گواهی عدم امکان سازش در تقویت دالیل خویش به نظریه  خامساً، قائلین به عدم فرجام  
: دارد جویند که بیان مـی  تمسک می 20/6/92ـ   1190/92/7مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 

  »بل تجدیدنظر است.خواهی نیست بلکه فقط قا گواهی عدم امکان سازش قابل فرجام«
  
  خواهی نسبت به آراء گواهی عدم سازش هستند کسانی که قائل به فرجام )ب

خواهی در گواهی عدم امکـان سـازش ایـن اسـت کـه       عمده محور نظریه گسترش و شمولیت فرجام
همـان قـانون از    34خواهی و در ماده  قانون حمایت خانواده به صراحت از فرجام 33هرچند در ماده 

خواهی نسبت به آراي گواهی  شدن رأي سخن به میان آورده است. این امر نشان از عدم فرجامقطعی 
تجدیدنظر و ، حسب مورد شامل مراحل بدوي تواند عدم امکان سازش ندارد زیرا قید قطعی شدن می

خـواهی را بـا تراضـی سـلب      که طرفین حق تجدیدنظرخواهی یا فرجامبدین مفهوم . باشد عالی دیوان
و حـق   شـود  قطعـی مـی  ي تجدیـدنظر   گردد و یا در مرحلـه  میي بدوي قطعی  مایند و در مرحلهن می

عـدم   بـه دلیـل  و هکـذا  . گـردد  خـواهی قطعـی مـی    از فرجام کنند و یا پس خواهی را سلب می فرجام
تلقی  تواند ، همین قاعده حکمفرماست. پس قید قطعی شدن نمییخواه فرجامتجدیدنظرخواهی و یا 

قـوانین  در کـه   ایـن  از نظـر  . صـرف گـردد  عییباشد و حقوق مکتسبه افـراد تضـ   یخواه جامفربه عدم 
  خواهی آراء مربوط بدان، محل تنازع نبوده است.   الصدور نیز در قابلیت فرجام سابق
ي منازعات نظري و عملی این  توان گستره آنچه که در بیان دو دیدگاه پیش گفته مطرح شد، می  

عدم امکان سازش توسعه داد کـه پـرداختن بـه     نامه گواهیر ماهیت طالق و مبحث را به اختالف د
  مستقل است. ي  مسئلهسازد و پرداختن به آن نیازمند طرح  را از اصل بحث دور میاین مقوله ما 
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  نتیجه و پیشنهاد
ده در رویه برخی از محاکم نیز نفوذ کر، هاي موجودنظر اختالفي  بیان شد، دامنهچه  آن با توجه به

هـاي طـالق و    به نحوي که با قائل شدن به محدودیت ورود کـارآموزان مـانع از ورود در پرونـده   
ورود ، و برخـی از محـاکم نیـز بـدون تعـرض بـه موضـوع       شـوند.   گواهی عدم امکان سازش مـی 

به منظور عدم تعقیـب از  لذا کارآموزان وکالت . پندارند ن وکالت را بدون اشکال قانونی میکارآموزا
هـا و   هـاي احتمـالی بـا وصـف برداشـت      دادسراي انتظامی وکالء و مصون ماندن از مجازاتسوي 

هایی که محل و محور مناقشه اسـت پرهیـز    از ورود به پروندهدهند  ترجیح می، تفسیرهاي متفاوت
  . کنند ها ورود پیدا می پرونده گونه ایننیز همچنان با اعتقاد به منع قانونی در کنند و برخی 

اختیـارات کـارآموزان وکالـت بـه شـرح مطالـب پـیش گفتـه         ي  ي دامنه رسد توسعه ر میبه نظ  
هاي گواهی عدم امکـان سـازش بـه طـور مطلـق و در       تر باشد و ورود کارآموزان در پرونده منطقی
صورت تصریح در وکالتنامه و اختیارات حاصـله  (در بالاشکال باشد. هاي طالق با شرایطی  پرونده

ر) اساساً به لحاظ انسداد باب تعقیب احتمالی کارآموزان در مواجـه بـا ورود بـه    تا مرجع تجدیدنظ
کـالي دادگسـتري ایـران اسـت     هاي و رات اتحادیه سراسري کانونهاي مورد بحث از اختیا پرونده

(اسکودا) که به موجب اساسنامه موجود به منظور ایجاد هماهنگی در اجـراي وظـایف مربـوط بـه     
گستري ایران و نیل به اهداف مذکور تشکیل یافتـه و یکـی از اهـداف آن بـه     هاي وکالي داد کانون

هـاي   اساسنامه مذکور کوشش به منظور ایجاد رویه واحد در اجراي وظـایف کـانون   3موجب ماده 
است در رفع اختالف حاصله و توحید در رویه بکوشـد. هرچنـد ایـن تصـمیم     وکالي دادگستري 

ولـی بـراي   ، باشـد  الرعایـه نمـی   احتمالی است و براي محاکم الزمبراي انسداد باب تعقیب انتظامی 
  موضوع دفاع در برابر قائلین به محدودیت کارساز خواهد بود. 

  
  

  منابع
، در نظـام حقـوقی انگلسـتان   «، انتشـارات سـمت  162، ص 13دکتر عبدالحسین شیروي، حقـوق تطبیقـی، چـاپ     .1

یـا   Barristersبـه دو گـروه باریسـترها    ، ی مشغول هسـتند هاي حقوق اي به فعالیت حقوقدانان که به صورت حرفه
سولیسیترها بجز حضور در برخی از شوند.  تقسیم می 2یا وکالي درجه  Solicitorsو سولیسیترها  1وکالي درجه 

تنظـیم  ، مثـل ارائـه مشـاوره حقـوقی    . اي حقوق را انجام دهند هاي حرفه ي فعالیت توانند کلیه اصوالً می، ها دادگاه
  .» تنظیم قراردادها و شرکت در مذاکرات به نیابت از طرف موکالن، نامه توصی

  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 161اصل  .2
  36نشریه قضاوت شماره  .3
  هاي عمومی و انقالب و قانون وکالت قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفري، خانواده، تشکیل دادگاه .4
  36نشریه قضاوت شماره  .5
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 دانشجوي دکتري حقوق کیفري (امارات) هربخشحمیدرضا م

 
  

  مقدمه
 اسـت  کـاري هـا   آن علل و مبانی بررسی کیفري، بدون حقوق در موجود مسائل و مشکالت از صحبت

 کوتاهمدت در تنها منسجم کیفري نظام یک داشتن بدون نیزها  آن حل براي دادن راهکار چنین هم. بیفایده

 و مشـکالت  برخـی  علـل  بررسـی  اصل، به یک بیان با تا شدیم آن بر ما همین جهت به. اثربخش است
 دارد بـر  وجـود  جزا حقوق بودن حداقل پیرامون بسیاري نظریات گرچه. ها بپردازیم پیرامون آن نظریات

. ها دارد بخش سایر از متمایزي ویژگی که است جامعه هر حقوقی نظام از کیفري، بخشی مبنا، حقوق این
مجـازات   ماننـد  هـایی  واکنش با قوانین نقض صورت در که هستند ها قوق، انسانح از شاخه این موضوع
سایر  از انزجار و سرزنش بیان و شدید برخورد چون هایی ویژگی داشتن با نیز ها مجازات. شوند می روبرو
 هـا  دولت که معتقدند حقوقی اندیشمندان از برخی جهت همین به. گردند می متفاوت دولت هاي واکنش

 کـارا  و تیـز  ابزاري جزا حقوق گرچه. کنند استفاده حداقل شکل به و ضروري موارد در ابزار این از باید

 را هایی ارزش و کند می ناکارآمد را بسیار، آن موارد در آن از استفاده هاست، اما انسان کشیدن به انقیاد براي
  برد.  میال سؤ زیر را آن مناسب، مشروعیت توجیه نداشتن صورت در که کند نقض می

آخـرین وسـیله،    عنوان بهاصل حداقل بودن حقوق جزا در قالب عناوین دیگر مانند حقوق جزا   
 عنوان بهجویی کیفري، اصل تکمیلی یا فرعی بودن حقوق کیفري و نیز اصل حقوق جزا  اصل صرفه

ردي آخرین و حداقل وسیله یا چاره مورد اشاره قرار گرفته است. ایـن اصـل مبنـاي ظهـور رویکـ     
جنایی از آن تحت عنوان رویکرد حـداقلی یـا تقلیـل گـرا یـاد      ـ   است که در سیاستگذاري کیفري

  ) 44: 1391شود. (غالمی،  می
هـاي اجتمـاعی،    در رویارویی با نابهنجاري  کـه  آن اسـتگر  بیان  جزا  اصل حداقل بودن حقوق  
 انگاري آخـرین چاره است.  جرم
گیرد که مجازات به خودي خـود مسـتلزم    قـعیت سرچشمه میمحتواي اصل بیشتر از این وا  

است، » خشن«و » بد«که کیفر در ذات خود  این  دلیل  برخوردي خشن است؛ انتخاب مجازات، به

 هاي اصل حداقلی بودن حقوق جزاجلوه
 1392در قانون مجازات اسالمی سال 
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همواره نیازمند به تـوجیه کـافی است. به همین دلیل، فیلسوفان حقوق کیفري زیر عنوان توجیه 
دیرباز در مباحث تحلیلی   نیز از  مسلمان  اندیشمندانکنند.  مجازات، مباحث مفصلی را مطرح می
بـراي مصـلحت     اند. به گفتۀ شـاطبی، حــدود و قــصاص    مجازات همین تلقی را از کیفر داشته

نفس و ریختن خون همراهند که   اتالف  با  ها خود اند؛ هرچند آن بازدارندگی از فساد تشریع شده
هـاي قـانون    نــظام   در  کمینۀ حقوق کیفري به ویـژه   فی نفسه نوعی مفسده است. اصـل کـاربرد

هایی اصل  که در چنین دولت این  به  توجه  اي دارد؛ با جایگاه ویژه» آزادي«مدار و پایبند به ارزش 
انگاري به توجیه  از جمله از راه جرم  ها در هر قالبی اولی، آزادي شهروندان است، تحدید آزادي

مناسـب بـراي حمایـت از      وسـیلۀ   روکـسین حـقوق کیفري تنها  فتۀکــافی نـیازمند است. به گ
ه نیست؛ حقوق کیفري تنها زمانی به کار گرفته می ارزش هـا   شـود کـه دیگـر راه    ها و منافع موج

غــیر کــیفري کـارایی نداشـته       هاي اداري و ضمانت اجراهـاي  حل مانند اقامۀ دعواي مدنی، راه
 )97: 1396. (دهقان، باشند
 فرهنگ و رشد اي از چنان درجه از جامعه افراد که بود امیدوار توان می اصل این پرتو در لذا  

 و شـود  جامعه تجویز افراد از معدودي براي مجازات ي حربه از استفاده تنها که باشند برخوردار
اعـتالي   و رشـد  خـدمت  در تنهـا  دستانشان در موجود قدرت که برسند بلوغی چنان به ها دولت
 را حقـوقی  نظام یک و آمده چیست، ازکجا اصل که این دیگر. این چیز نه و باشد انشانشهروند

هاي این اصل در تحوالت کیفري حقـوق ایـران بـه خصـوص      سازد و جلوه می کجا رهنمون به
باشد. در این راستا بعـداز پـرداختن بـه     می حاضر نوشتار موضوع چیست 1392قانون مجارات 

هاي این اصل در قانون مجازات مـن جملـه تعویـق     وق جزا جلوهمفهوم اصل حداقل بودن حق
مجازات، تعلیق مجازات، تخفیف مجازات و آزادي مشروط و نیمـه مشـروط بررسـی خواهـد     

  شد.  
  

  مفهوم اصل حداقل بودن حقوق جزا
هـاي   در رویـارویی بـا نابهنجـاري     کــه   گـر آن اســت   بیـان   جـزا   اصل حداقل بودن حقوق

گاري آخـرین چاره است. محتواي اصل بیشتر از ایـن واقــعیت سرچشـمه    ان اجتماعی، جرم
  دلیل  میگیرد که مجازات به خودي خود مستلزم برخوردي خشن است؛ انتخاب مجازات، به

است، همواره نیازمند به تــوجیه کــافی اسـت بـه     » خشن«و » بد«که کیفر در ذات خود  این
ان توجیه مجـازات، مباحـث مفصـلی را مطـرح     همین دلیل، فیلسوفان حقوق کیفري زیر عنو

دیرباز در مباحث تحلیلـی مجـازات     نیز از  مسلمان  اندیشمندان) 38: 1393(غالمی، میکنند. 
بـراي مصـلحت     انـد. بـه گفتـۀ شـاطبی، حــدود و قــصاص       همین تلقی را از کیفـر داشـته  
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نفـس و ریخـتن خـون      اتـالف   بـا   هـا خـود   اند؛ هرچنـد آن  بازدارندگی از فساد تشریع شده
  در  اصـل کـاربرد کمینـۀ حقـوق کیفـري بـه ویـژه       همراهند که فی نفسه نوعی مفسده است

کـه در   این  به  توجه  اي دارد؛ با جایگاه ویژه »آزادي«هاي قانون مدار و پایبند به ارزش  نـظام
از جملـه    ها در هر قـالبی  هایی اصل اولی، آزادي شهروندان است، تحدید آزادي چنین دولت
  روکـسین حــقوق کیفـري تنهـا     انگاري به توجیه کــافی نـیازمند است. به گفتۀ از راه جرم

ه نیست؛ حقوق کیفري تنهـا زمـانی بـه     مناسب براي حمایت از ارزش  وسیلۀ ها و منافع موج
هـاي اداري و ضـمانت    حـل  ها مانند اقامۀ دعـواي مـدنی، راه   شود که دیگر راه کار گرفته می

هاي اصـلی حـداقل بـودن     به شرح آتی به جلوه غـیر کـیفري کارایی نداشته باشند  راهاياج
  حقوق جزا و قانون مجازات اسالمی پرداخته است. 

  
  تعویق مجازات  .1
شـود. در مراحـل    جراي عدالت کیفري در سالیان متمادي با پند از تجربیات گذشته بالنده مـی ا

کننـده و   ه هنگام تعیین کیفـر قاضـی دادگـاه نقشـی تعیـین     ویژ اجراي عدالت در نظام کیفري به
نماید. اعطاي اختیار بـه دادگـاه جهـت تعیـین      ممتاز براي حصول اهداف نظام کیفري ایفاء می

گـردد.   هاي گوناگون کیفر، آزادي براي تعیین سیاسـت کیفـري تلقـی مـی     کیفر از میان انتخاب
  )77: 1389غالمی، (

 چگونگی در اخیر تحوالت پرتو در 1392 اسالمی مجازات نقانو در ایران کیفري نظام  
 تعویـق  قـرار « صـدور  بـه  تـوان  مـی  کـه  گردیـده  تـوجهی  قابل دگرگونی دچار کیفر تعیین

 قـانون  ایـن  ابداعات از و نشده دیده ایران گذاري قانون سابقه در که نمود اشاره »مجازات
 در آن بـود و  ناشـناخته  و متصـمی  نـوع  این سابقه  وجود عدم جهت به. گردد می محسوب
 آن طـوالنی  نسـبتاً  عملکـرد  و سابقه وجود و سو یک از ایران کیفري نظام در اجراء مرحله
 و ابعاد شناخت ضرورت و دیگر سویی از انگلستان کیفري نظام همانند کشورها برخی در

 .داد خـواهیم  قـرار  موردبررسـی  تأسـیس  تـازه  این نهاد آتی شرح آن، به اجراي چگونگی
  )85: 1392اسدي، (

 تعویـق . اسـت  »کـاري  در کـردن  درنـگ  و تأخیر و انداختن بازداشتن، عقب« معناي به تعویق  
 تـأخیر  بـه  را او مجرم، کیفر مجرمیت احراز از بعد دادگاه که است معنا آن به اصطالح در مجازات

 صـدور  و مجرمیت رازاح از بعد دادگاه که مجازات اجراي تعلیق برخالف که معنا این به. اندازد بی
 مجرمیـت، بـراي   احـراز  از پـس  تصـمیم  این نموده، در معلق را مجازات مجازات، اجراي به حکم
 )112: 1393ساکی، . (گردد نمی تعیین مجازات مجرم
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مـتهم، صـدور    مجرمیت احراز از پس تواند می دادگاه که است آن مجازات تعویق از منظور  
 مجازات قانون 45 الی 40 مواد به توجه با. اندازد تأخیر هب سال دو تا ماه شش بین را مجازات
 صـالح  دادسـرا، دادگـاه   سـوي  از پرونـده  ارسـال  و متهم مجرمیت احراز از پس 1392 اسالمی
 تصـمیم  این صدور مرجع. نماید مجازات تعویق قرار صدور به اقدام تواند می شرایطی باوجود
 در دادگـاه . نمایـد  تصـمیمی   چنـین  صدور به اقدام تواند نمی دادسرا و بوده کیفري هاي دادگاه
 تعزیـري  مجازات. نماید مجرم مجازات تعویق صدور به اقدام تواند می شرایطی احراز صورت
 خسـارات  جبـران  ترتیب یا مجرم، جبران اصالح بینی مخففه، پیش جهات ، وجود6 تا 8 درجه
مجـازات   تعویـق  قـرار  صـدور  ایطشـر  ازجمله مؤثر کیفري سابقه جرم، فقدان قربانی به وارده
 قـانون  44 مـاده  مقـررات  موجـب  بـه . بـود  نخواهـد  رها مجازات تعویق مدت در مجرم. است

تعویـق،   مـدت  در شـده  تعیین الزامات و تعهدات انجام عدم صورت در 1392 اسالمی مجازات
 علیه دتريشدی تصمیمات اتخاذ با مواجه را دادگاه و شده متزلزل یا سلب وي از دادگاه اعتماد

  )85: 1392اسدي، (نمود.  وي خواهد
 جرمی مرتکب مجازات تعویق مدت در مجرم چه چنان 44 ماده مفهوم و 45 ماده اساس بر  

. داشت نخواهد را مجرم مجازات تعویق قرار لغو حق نشود، دادگاه) گردید بیان که شرحی به(
 بـوده  پایبنـد  دادگـاه  سـتورات د و الزامات به مجازات تعویق مدت در صورتی که در چنین هم
 مفهـوم . داشـت  نخواهد نیز را تعویق مدت افزایش حق دادگاه 44 ماده مفهوم به توجه با باشد

 و نشـده  جرمـی  مرتکب تعویق مدت در مجرم صورتی در که است آن مذکور مقررات مخالف
 1392 اسـالمی  مجازات قانون 45 ماده ذیل به توجه با باشد نموده اجرا نیز را دادگاه دستورات
. نمایـد  او مجـازات  تعیـین  یـا  مجرم مجازات از معافیت به حکم صدور به اقدام یا باید دادگاه
 موظف هریک که اند دوسویه تعهداتی و دادگاه، الزامات و مجرم تعهدات گفت در باید درواقع

 مـدت  در شـده  تعیـین  تعهـدات  کلیه در صورتی که مجرم بنابراین. شد خواهندها  آن اعمال به
. نمایـد  مجـازات  از او معافیـت  به حکم صدور به تواند می دادگاه نماید، متقابالً اجرا را تعویق
 از معافیت حکم صدور یا کیفر تعیین به مورد حسب دادگاه«...  عبارت در تواند می را معنا این
 مجـازات  از معافیـت  حکم صدور بدیهی نتایج از. دریافت 44 ماده ذیل در.» کند می اقدام کیفر

 جرم مرتکب برايکه  این به توجه با که باشد می مجرم کیفري سابقه در آن محاسبه مجرم، عدم
 را موضـوع  ایـن . داشـت  نخواهـد  وجود وي براي نیز اي سابقه بالطبع نگردیده تعیین مجازاتی

 قـرار  خصـوص  در 1392 اسـالمی  مجـازات  قـانون  52 مـاده  مقررات موافق مفهوم از توان می
  .  نمود استنباط راحتی به مجازات جرايا تعلیق
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  معافیت از مجازات. 2
اصل حداقل بودن حقوق جزا در قانون مجازات اسـالمی بحـث معافیـت از    اي  هیکی دیگر از جلو

باشد که در این راستا ابتدا به مفهوم معافیت از مجازات و سـپس شـرایط آن خـواهیم     مجازات می
 احـراز  را مـتهم  مجرمیـت در صورتی که  دادگاه که است عنام این به مجازات از پرداخت. معافیت

. نمایـد  مختومـه  را او اتهـامی  پرونده و معاف مجازات از را شرایطی، او به توجه با تواند نمود، می
 معافیت براي را دادگاه دست که نیست قانونی اولین 1392 اسالمی مجازات تصور، قانون برخالف
  . است گذاشته باز يتعزیر جرایم در مجازات از مجرم
 ذیـل  شـرح  بـه  1392 اسـالمی  مجـازات  قـانون  39 مـاده  در مجرم مجازات از معافیت شرایط  
  . باشد می
  

   8 و 7 درجه تعزیري جرم )الف
 اجـازه  8 و 7 درجـه  تعزیـر  مجـازات  مشـمول  جـرایم  هم آن سبک جرایم در تنها دادگاه به قانون
 هـاي  مجـازات  در کـه  نـدارد  حق دادگاه. است داده مجازات تخفیف باب از را مجازات از معافیت
. نمایـد  معـاف  مجـازات  از را مجـرم  دیـه  و تعزیري، حـدود، قصـاص   یک تا شش درجه مشمول
 مجـازات  به تهدید با تنها را مجرمان که است آن 8 و 7 درجه جرایم در گذار قانون کیفري سیاست
  . است ودهنم خودداري گیرانه سخت سیاستی اتخاذ از و نماید مواجه

  
   مخففه جهات احراز )ب

 کـافی  جهـات  آن از یکی اما الزم مجازات از معافیت براي 38 ماده در مقرر تخفیف جهات وجود
  . نماید مجازات از معافیت به اقدام تواند نمی شرط این به توجه بدون دادگاه. است

  
   مؤثر کیفري سابقه فقدان )ج

 مـؤثر  سـابقه  تعریف به توجه با. است متفاوت کیفري هسابق فقدان با کیفري مؤثر سابقه فقدان
 عمـدي  جـرم  مرتکـب  باید اوالً، شخص اسالمی مجازات قانون 40 ماده ذیل تبصره در کیفري
. بـود  نخواهـد  مجـازات  از معافیـت  مـانع  غیر عمد جرایم در کیفري سابقه بنابراین. باشد شده

 مـاده  بـه  توجه با. شود اجتماعی حقوق از محرومیت موجب باید عمدي جرم به ثانیاً، محکومیت
 شـرایط  مـورد  در. شد نخواهند محسوب کیفري مؤثر محکومیت 6 درجه مشمول هاي مجازات 25

 آن تکـرار  از و آمـد  میـان  به سخن تفصیلی به تبعی هاي مجازات بحث در کیفري مؤثر محکومیت
  )254: 1393زراعت، . (گردد می خودداري
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   آن جبران ترتیبات برقراري یا زیان و ضرر جبران و شاکی گذشت )د
 جبران ترتیب یا شاکی گذشت. است مجازات از معافیت اعطا شرایط ازجمله جرم قربانی به توجه

 صـورت  در بنـابراین . اسـت  الزامی مجازات از معافیت حکم صدور براي شاکی به وارده خسارات
  . باشد می ممنوع معافیت به حکم صدور شرطی چنین فقدان

  
   مجازات اجراي عدم با مجرم اصالح احراز ه)

 بـه  توجـه  1392 اسالمی مجازات قانون 39 ماده موضوع مجازات از معافیت هدف ترین مهم شاید
 با است درصدد گذار قانون. است مرتکب رفتار اصالح درنتیجه و مجازات اجراي عدم نتایج و آثار
 خود رفتار که نماید وادار را مجرم مجازات، قبح حفظ ضمن سبک جرایم در مجازات اجراي عدم
 پـاداش  مجـازات  از معافیـت  بـه  حکم صدور نشود محقق هدف این اگر بنابراین. نماید اصالح را

 تـر  گسـتاخ  را آنـان  و ننمـوده  وقحـی  تـرین  کوچـک  جامعه هاي ارزش به که بود خواهند مجرمانی
 تعبیـر  گذار قانون داشت تضرور که است دشوار بس امري مجرم رفتار اصالح احراز. کرد خواهد
 مجـرم  اصـالح  بینی پیش هرحال ) به138: 1394شامبیاتی، . (برد میکار  به را مجرم اصالح بینی پیش
 نخواهـد  حاصـل  وي سکونت و کار محل از تحقیق و رفتاري، اخالقی سوابق بررسی طریق از جز
 گـذار  قانون هدف تنها اال نه و یدنما حکمی  چنین صدور به اقدام محابا بی نباید دادگاه بنابراین. شد

  . شد خواهد نیز جامعه ناامنی و مجرمان تجري موجب بلکه شد نخواهد برآورده
  
   مجرمیت احراز )و

در صـورتی کـه    دادرسی ختم پس دادگاه بنابراین. است مجرمیت احراز بر فرع مجازات از معافیت
مجـازات،   به حکم صدور فته، بدونگ پیش شرایط مجموع احراز با دانست محرز را متهم مجرمیت
 مجرمیـت در صـورتی کـه    اسـت  بدیهی. نمود خواهد مجازات از معافیت به حکم صدور به اقدام
 بـا  نبایـد  را معافیـت  نـوع  ایـن . نمایـد  صـادر  را وي برائت بر حکم باید نشود، دادگاه احراز متهم

 بـه  تو در که چرا دانست کیی) 1392 اسالمی مجازات قانون 114 ماده( متهم توبه موضوع معافیت
  . نماید صادر متهم تعقیب موقوفی قرار باید جرم، دادگاه اثبات از قبل

  
   مجازات اجراي تعلیق .3
 بـیش  و پیش انگذار قانون. است شده کشیده دست مجازات اجراي گرایی مطلق از امروز دنیاي در
 جرایم در ویژه به( دهند فرصتی او به تا اند مجرم تنبه و اصالح دنبال به عذاب و عقوبت به توجه از

 بـا  گـردد  می سبب ارتکابی جرم و مجرم شخصی در شرایطی وجود. نماید مافات جبران که) سبک
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 را او بتوان که گیرد قرار هایی مراقبت تحت و شود نظر صرف مجازات اجراي از او از تعهداتی اخذ
. اسـت  مجـرم  مجـازات  اجـراي  تعلیـق  ارویکردهـ  این از یکی. نمود سازگار اجتماع هنجارهاي با
  )97: 1385آشوري، (

 معینـی  مدت مجرم اصالح باهدف که است مجازات تعدیل براي روشی مجازات اجراي تعلیق  
 دادگاه که است شرایطی وجود به منوط مجازات اجراي تعلیق. انداخت تأخیر به را مجازات اجراي
 مجازات تعلیق ) شرایط164: 1393ساکی، . (نماید نآ صدور به اقدام تواند نمیها  آن به توجه بدون
  . باشد می ذیل شرح به
  

   جرم بودن تعزیري )الف
 صـدر  بـه  توجه با. باشد بوده تعزیري نوع از که نمود تعلیق توان می را جرمی مجازات اجراي
 هـاي  اتمجاز اجراي بنابراین....» نمود  معلق..... تعزیري  جرایم در: «دارد می مقرر که 46 ماده

 مجـازات  قـانون  115 مـاده  بـه  توجـه  با چنین هم. بود نخواهند تعلیق قابل دیه و حد، قصاص
 ممکـن هـا   آن اجـراي  تعلیـق  دارنـد  شـرعی  مخصوص عنوان که تعزیري هاي مجازات اسالمی
  .  بود نخواهد

  
   هشت تا سه درجه تعزیري مجازات )ب
بـوده   هشـت  تـا  سـه  درجه در باید زاتمجا اجراي تعلیق مشمول تعزیري جرم 46 ماده موجب به

  باشند. 
  
   محکومیت حکم صدور و مجرمیت احراز )ج
 و مجرمیـت  احـراز  بـدون . بدانـد  محـرز  متهم مجرمیت باید دادگاه مجازات اجراي تعلیق قرار در

 نـاظر  46 ماده به توجه با بنابراین. است معنا بی وي مجازات اجراي تعلیق از سخن وي محکومیت
 و مجرمیـت  احراز قرار این صدور اساسی شرایط از یکی 1392 اسالمی مجازات قانون 40 ماده بر

  . است متهم محکومیت
  
   تخفیف جهات از یکی وجود )د
 از یکـی  وجود 1392 اسالمی مجازات قانون 38 ماده بر ناظر 40 ماده الف بند و 46 ماده موجب به

  . باشد می مجازات اجراي تعلیق قرار صدور شرایط از تخفیف جهات
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   مجرم اصالح بینی پیش ه)
 ایـن  بایـد  دادگـاه  بنـابراین . است مجرم اصالح و تنبه مجازات اجراي تعلیق قرار صدور اصلی فلسفه
 که است بدیهی. رسید نخواهد خود اصلی هدف به اال و دهد قرار موردتوجه قرار صدور در را شرط
 پرونده کنار در متهم شخصیت پرونده وجود. یابد ینم تحقق دادگاه در بار یک حضور با امر این احراز
جـرم،   ارتکاب واحوال اوضاع. نماید کمک امر این به تواند می که است ضروریاتی ازجمله وي کیفري
 کـه  اسـت  خصوصـیاتی  مجرم روانی و روحی وضعیت و جرم ارتکاب از بعد وي متهم، رفتار سابقه
 و بررسی اجتماعی مددکاران یا مأمورین سوي از باید که گردد می میسر مجرم اصالح بینی پیش امکان
  )166: 1394شامبیاتی، . (نماید تصمیم اتخاذ اساس این بر تا ارائه دادگاه به
  
   محکومیت حکم صدور و مجرمیت احراز )و
 و مجرمیـت  احـراز  بـدون . بدانـد  محـرز  متهم مجرمیت باید دادگاه مجازات اجراي تعلیق قرار در

 نـاظر  46 ماده به توجه با بنابراین. است معنا بی وي مجازات اجراي تعلیق از سخن وي محکومیت
 و مجرمیـت  احراز قرار این صدور اساسی شرایط از یکی 1392 اسالمی مجازات قانون 40 ماده بر

  . است متهم محکومیت
  
   تخفیف جهات از یکی وجود )ز
 از یکـی  وجود 1392 اسالمی مجازات نقانو 38 ماده بر ناظر 40 ماده الف بند و 46 ماده موجب به

  . باشد می مجازات اجراي تعلیق قرار صدور شرایط از تخفیف جهات
  
   تعلیقی محکومیت فقدان )ح

 قـرار  نـوع  ایـن  صـدور  شـرایط  دیگر از باشد شده تعلیق آن مجازات که محکومیتی سابقه نداشتن
  . است

  
  تخفیف مجازات. 4

 به مجازات تخفیف. است دادن آرام و دادن استن، تسکینکردن، ک سبک معناي به لغت در تخفیف
 کمتـري  مجـازات  بـه  مجـرم  کـه  گردد می موجب که است جهاتی و عوامل همه شامل کلی معناي
 موجـب  حدي سرقت در شاکی گذشت یا و جرم اثبات از قبل توبه همچون مواردي. شود محکوم
 قضـایی  ) تخفیـف 108: 1393ریـاحی،   و زاده قلی. (گردد می تعزیري مجازات تعیین و حد سقوط
 موضـوع  درواقع. است آمده 39 و 38، 37 مواد در که است همان 1392 اسالمی مجازات قانون در
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 اسـت کـه   داده اجـازه  دادگاه قاضی به قانون که است جرایم سري یک به محدود مجازات تخفیف
  . ایدنم تبدیل یا و کمتر قانون در شده تعیین حداقل از را میزان مجازات

هم جهات و هم چگونگی تخفیف مجازات معلوم گردیده اسـت.   1392در قانون مجازات اسالمی   
 است ضوابطی رعایت به مقید بلکه باشد نمی آزاد کامالً تبدیل یا و تخفیف در دیگر قاضی قانون این در
 موجب جرایم به مختص تنها مجازات تخفیف مذکور ماده موجب به. است گردیده مقرر 37 ماده در که

. شـد  نخواهنـد  مجـازات  تخفیـف  مشـمول  دیـه  و حدود، قصاص مشمول جرایم بنابراین. است تعزیر
 دادگـاه : «دارد مـی  مقـرر  بـاره  درایـن  1392 اسـالمی  مجـازات  قانون 219 ماده )99ـ98: 1392اسدي، (

. نمایـد  سـاقط  یا لتبدی یا دهد تقلیل را مجازات یا تغییر را شرعی حدود میزان و کیفیت، نوع تواند نمی
.» است تبدیل یا سقوط، تقلیل قابل قانون این در مقرر کیفیت به عفو و توبه طریق از تنها ها مجازات این

 بـه  توجه با گذشت قابل جرایم در. باشد می گذشت غیرقابل تعزیري جرایم شامل مجازات ثانیاً، تخفیف
 یـا  متهم تعقیب موقوفی قرار شاکی شتگذ صورت در 1392 اسالمی مجازات قانون 104 تا 100 مواد

 یـا  تخفیف اعمال ثالثاً. رسید نخواهد 37 ماده اعمال به نوبت و گردد می صادر محکوم مجازات اجراي
 بـه  منحصـر  و محـدود  قضـایی  تخفیـف  جهـات . است تخفیف جهات وجود به منوط مجازات تبدیل
 مجـازات  قـانون  در مجـازات  خفیـف ت مـوارد  هرچند. است گردیده مقرر 38 ماده در که است مواردي
 تخفیـف  جهات بودن انحصاري حیث از اما است 1370 اسالمی مجازات قانون از بیشتر 1392 اسالمی
 نماید، باید مجازات تبدیل یا تقلیل به اقدام بخواهد دادگاه چه رابعاً، چنان. ندارد وجودها  آن بین تفاوتی
 غیـراز  بـه  در صورتی کـه دادگـاه   درواقع. نماید تندمس را خود حکم مذکور جهات از یکی محدوده در

 قانونی اشکال داراي حکم) اجباري تخفیف موارد از غیر( نماید مجازات تخفیف به اقدام مذکور جهات
  . بود خواهد حکم نقض موجبات از تخفیف جهت ذکر عدم و بوده
 در چـه  چنان بنابراین. باشد محرز پرونده اوراق به توجه با باید تخفیف موجبات و علل سادساً  

 و غیرقـانونی  مجازات بوده، تخفیف آن فاقد متهم که شود استناد هاي مخفف جهت به صادرهرأي 
 مخففـه  جهـت  عنوان به وي کیفري سابقه فقد به چه چنان. گردد می محسوب حکم نقض اسباب از

 و بـوده  ایـراد  يدارا اسـت، رأي دادگـاه   بـوده  کیفـري  سـابقه  داراي مـتهم ی که درحال شود استناد
 سـابقه  حسن همانند است شخصیت مجرم به مربوط گاه تخفیف سابعاً، جهات. باشد می نقض قابل
 اسـت  جـرم  ارتکـاب  عینـی  بـه کیفیـت   مربوط تخفیف جهت وي، گاهی جوانی یا و بیماري یا او

 اتاقـدام  بـه  مربـوط  گـاهی  جـرم  بـار  زیـان  نتـایج  یـا  دیـده  بزه به وارده زیان بودن خفیف همانند
 شرافتمندانه انگیزه وجود یا دیده بزه آمیز تحریک گفتار یا رفتار همانند است علیه مجنی آمیز تحریک

 اعـالم  هماننـد  اسـت  جرم ارتکاب از بعد جرم مرتکب اقدامات به مربوط جرم، گاهی ارتکاب در
 تخفیـف  رمنظـو  به متهم کوشش یا رسیدگی و تحقیق حین در وي مؤثر اقرار یا تعقیب از قبل متهم
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 یـا  شـرکا  شناسـایی  در مـتهم  مؤثر همکاري یا آن از ناشی زیان جبران براي وي اقدام یا جرم آثار
  . باشد می آن ارتکاب براي کاررفته به یا جرم از حاصله اشیاء و اموال کشف یا ادله معاونان، تحصیل

  
   مجازات تبدیل .5

 تبـدیل  کـه  گفـت  تـوان  نمـی  درواقع یابد می تغییر مجازات مجازات، نوع تبدیل تقلیل، در برعکس
 تحـت  مسامحتاً است متهم حالی به مساعد که جهت ازآن اما. است مجازات تخفیف واقعاً مجازات
 بـه  حـبس  یا نقدي جزاي به اموال مصادره مجازات مثالً. شود می یاد آن از مجازات تخفیف عنوان
 امـوال  مصـادره  مجازات تنها مجازات 37 ماده) ب( بند در گذار قانون. شود می تبدیل نقدي جزاي
 مصـادره  توانـد  نمـی  دادگاه بنابراین. دهد تقلیل را آن تواند نمی و دانسته نقدي جزاي به تبدیل قابل
  )135: 1393ریاحی،  و زاده قلی. (دهد تقلیل اموال نصف مصادره به را اموال کل

 داده کـاهش  تـر  پایین درجه به ترباال درجه از مجازات کمیت مجازات، هم تخفیف از طریق این در  
. شـود  مـی  تبـدیل  7 درجه نقدي جزاي به 6 درجه شالق مثالً. یابد می تغییر مجازات نوع هم و شود می
 هـم  زمـان  هـم  دائـم  انفصال و اموال حبس، مصادره از غیر ها مجازات کلیه 37 ماده) ت( بند موجب به

 از: «... عبارت. باشند می دیگر نوع از مجازات به تبدیل قابل هم و بوده کمتر درجه مجازات به تقلیل قابل
  . است مطلب گویاي این 37 ماده) ت( بند ذیل در »دیگر انواع یا و نوع همان

  
   مشروطآزادي  .6

 تـا  شـود  مـی  داده دربند محکومان به محکومیت دوره پایان از پیش که است مجالی مشروط آزادي
 دسـتورهاي  و دهنـد  نشان پسندیده رفتاري خود از کند می ینتعی دادگاه که مدتی طول در چه چنان
 بـین  اي مرحلـه  بایـد  را مشـروط . آزادي شـوند  برخوردار مطلقآزادي  از گذارند اجرا به را دادگاه

 اصالح که درراه دهد نشان حبس تحمل مدت در مجرم وقتی. گرفت نظر در زندان و مطلقآزادي 
 فراوانـی  هاي مزیت روش این. شود می موافقت مشروطادي آز با شرایطی حصول دارد با برمی قدم
 نیـز  زنـدانی  فرد عملکرد بر مثبتیتأثیر  دولت، هاي هزینه و زندانیان جمعیت کاهش از جداي. دارد
 بـه  ورود خـویش، بـراي   رفتـار  و اخالق در تغییر براي تالش ضمن کند می وادار را او و گذارد می

آزادي  به راجع قانون تصویب با 1337 سال در بار نخستین روطمشآزادي  نظام. شود آماده اجتماع
 بـراي  کـه  قانون، هرکسی این واحده  ماده موجب به. شد ایران کیفري قوانین وارد زندانیان مشروط
 شـرایطی  تحـت  باشـد  شـده  محکوم حبس مجازات به جنایت یا جنحه ارتکاب علت به اول مرتبه
 مـواد  موجـب  بـه  1370 اسالمی مجازات قانون در سپس. ندک استفاده مشروطآزادي  از توانست می
 قـانون  در مشـروط آزادي  نظـام  مقـررات  آخـرین  نهایـت  در و گرفـت  قرارتأکید  مورد 70 تا 38
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 مشـروط . آزادي اسـت  مانـده  پابرجا همچنان تغییراتی با 63 تا 58 مواد در 1392 اسالمی مجازات
 آن از توانـد  مـی  محکـوم هـا   آن احراز صورت در که است شرایطی داراي 63 تا 58 مواد موجب به

  )122: 1393 ولیدي؛. (شود برخوردار
 تنهـا بـراي   مشـروط آزادي  به حکم 1392 اسالمی مجازات قانون 63 تا 58 مواد مقررات موجب به  

نموده و اقـدام بـه    سپري را خود مجازات از بخشی که تعزیري حبس هاي مجازات به قطعی محکومین
  علیه و یا ترتیب پرداخت آن نموده با پیشنهاد دادستان میسر است.  ارده به مجنیجبران خسارت و

  
  آزادي  نیمه نظام .7

 از بیرون در روزها و شود می آزاد زندان از وقت نیمه مجرم آن در که است روشیآزادي  نیمه نظام
 نظـارت  بـر  لـف مخت طـرق  از زندان از بیرون مدت در و نماید می سپري زندان در ها شب و زندان
 ثبات خانوادگی، اصلی تقویت و زندان هاي هزینه اتالف از جلوگیري ضمن روش این در. گردد می

. گـردد  می حاصل نیز مجرم کار به اشتغالی یا و حرفه و کار ندادن دست از و مجازات کردن فردي
  )169: 1394شامبیاتی، (

 محکـوم  بـراي  حکـم  صدور امکانها  آن رعایت بدون که است شرایطی دارايآزادي  نیمه نظام  
. اسـت  قطعـی  حکـم  صـادرکننده  دادگاه حبس اجراي از شیوه این صادرکننده مرجع. ندارد وجود
. نماینـد  دسـتور  ایـن  صـدور  به اقدام توانند نمی) حکم اجراي دادیار یا و دادستان( دادسرا بنابراین
 حکـم  اگـر  و مذکور دادگاه باشد یافته قطعیت تجدیدنظر دادگاه در حکم چه چنان که است بدیهی
 دادگاه) باشد یافته قطعیت حکم و ننموده تجدیدنظرخواهی مثالً( باشد یافته قطعی بدوي دادگاه در
  . بود خواهدآزادي  نیمه نظام صدور مرجع اخیر

  
   حبس جایگزین مجازات .8

 از اسـتفاده  با دادگاه که است اجراهایی ضمانت کلیه شامل عام معناي در حبس جایگزین مجازات
 و تعقیـب، تعویـق   تعلیق معنا این در. کند جلوگیري زندان به مجرم اعزام از که است درصددها  آن

 شـامل  را حبس جایگزین مجازات و مجازات، آزادي مشروط، میانجیگري مجازات، تخفیف تعلیق
 بامعناي که دهبو خاصی شرایط داراي مذکور نهادهاي از یک هر شد بیان گونه همان اما. شد خواهد
موارد،  دیگر به نسبت حبس جایگزین مجازات. باشند می متفاوت حبس جایگزین مجازات خاصی
 و زاده قلـی . (اسـت  داده اختصاصـی  خـود  به 1392 اسالمی مجازات قانون از تري مفصل مقررات
 حـبس  هـاي  مجـازات  به ناظر حبس جایگزین مجازات در گذار قانون ) موضع214: 1393ریاحی، 

 بلکـه  کـرد  نخواهـد  حل جامعه و مجرم از دردي تنها نه مدت کوتاه حبس صدور. است مدت تاهکو
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 به وارده آسیب و اخالل و جامعه براي فراوان هاي هزینه صرف سبب که است درد از بدتر دارویی
 بـه  مـدت  کوتـاه  حـبس  در که چرا. داشت نخواهد دنبال به اي ثمره و شده مجرم خانوادگی زندگی
 مجـازات . باشـد  نمـی  پـذیر  امکـان  تربیتـی  و اصالحی هاي روش مجریان، اعمال کم تفرص جهت

. انـد  شـده  سـبک  جـرایم  مرتکـب  بـار  اولـین  براي که گردد می صادر کسانی براي حبس جایگزین
 درصـدد  1392 اسالمی مجازات قانون در و نموده نظر صرف ها حبس نوع این اجراي از گذار قانون
 حـبس  جـایگزین  مجازات از تعریفیکه  آن بدون گذار قانون. است برآمده ها حبس نوع این اصالح
 حـبس  جـایگزین  مجـازات  گفـت  توان می. است نموده اکتفا آن مصادیق آوردن به تنها نماید ارائه

 علیـه  مجنـی  و مجـرم  شـرایط  و ارتکـابی  جـرم  واحوال اوضاع به توجه با دادگاه که مجازاتی است
  )182: 1393ساکی، . (گردد می صادر حبس مجازات جاي به

 از مجـازات  بـودن  تعزیري و تخفیف جهات از یکی خصوصی، وجود مدعی یا شاکی گذشت  
  . گردد می بیان آتی شرح به که حبس جایگزین مجازات صدور شرایط

  
   خصوصی مدعی یا شاکی گذشت )الف
 از باشـد، وي  داشته شاکی ارتکابی جرم چه چنان که است آن حبس جایگزین مجازات شرط اولین

 جـایگزین  مجـازات  موضـوع  جـرم  که است آن مستلزم مذکور بنماید، شرط گذشت خود شکایت
 موقـوفی  قـرار  صـدور  به اقدام دادگاه شاکی باگذشت 1392 اسالمی مجازات قانون 104 الی 100

 مجـازات  در مجـازات  تخفیـف  بـرخالف  کـه  رسد می نظر به. کرد خواهد مجازات اجراي تعقیب
  . شود جایگزین مجازات صدور موجب تواند نمی علیه مجنی

  
   تخفیف جهات از یکی وجود) ب

 شرایط تخفیـف . باشد تخفیف شرایط داراي متهم که است آن جایگزین مجازات صدور دوم شرط
 باید تنها نه متهم یعنی. باشد داشته را 38 ماده تا ح ب شرایط از یکی باید متهم که است معنا این به

 مجازات قانون 38 ماده موضوع تخفیف جهات از یکی داراي باید بلکه نماید اخذ را شاکی گذشت
 از یکـی  شـاکی، وجـود   گذشـت  بـر  عـالوه  جایگزین مجازات صدور جهت. باشد 1392 اسالمی
 بـودن  هیجـانی  و اتفـاقی  یا قساوت و جرم ارتکاب چگونگی. باشد می کافی تخفیف دیگر جهات
 جایگزین هاي مجازات صدور دیگر شرایط ازجمله جرم از مانده جاي به آثار میزان و جرم ارتکاب
 اعمـال  بـه  اقـدام  رحمـی  بـی  بـا  کـه  باکسـانی  که نیست آن درصدد گذار قانون مسلماً. است حبس

 بـر  زیـادي  مخـرب  آثـار  جـرم  ارتکاب با که کسانی یا و نماید برخورد ترحم با نمایند می مجرمانه
 بـا  انـد  نموده دار جریحه را عمومی احساسات و) باشد داده رضایت هرچند( آورده وارد علیه مجنی
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 صـدور  بـه  مذکور اقدام مراتب به توجه با باید ) دادگاه192: 1393 ولیدي؛. (نماید برخورد اغماض
 68 و 64 ماده توجه به با آیا که است آن گردد می مطرح که سؤالی. نماید حبس جایگزین مجازات
 مجـازات  شـرایط ( 64 مـاده  شـرایط  احـراز  بـا  که است ملزم گاهداد 1392 اسالمی مجازات قانون

 مکلـف  64 مـاده  شـرایط  بدون یا نماید حبس جایگزین مجازات صدور به اقدام) حبس جایگزین
 احـراز  از بعـد  دادگـاه  رسـد  مـی  نظـر  به نماید؟ حبس جایگزین مجازات صدور به اقدام که است
 بـه  محکومین جایگزین مجازات صدور به اقدام باید 1392 اسالمی مجازات قانون 64 ماده شرایط
 در 1392 اسـالمی  مجـازات  قـانون  69 مـاده  و 68 ماده صدر و 66، 65 مواد مشمول هاي مجازات
 شـرایط  حصـول  با( است تعزیري حبس ماه شش از کمتر آن قانونی مجازات که عمدي جرم مورد
 هـاي  مجـازات  بـه  مربوط مقررات. نماید تبدیل حبس جایگزین مجازات به) 66 ماده با و الف بند

 از جـداي  64 مـاده  مقـررات  کـه  گفت توان نمی. نمود تعبیر هم راستاي در باید را حبس جایگزین
 شـدیم  می این به قائل بود، باید نمی 64 ماده شرایط چه چنان اال و. است بعدي مواد در مقرر احکام
 قـانون  69 مـاده  و 68 مـاده  درصـ  و 66، 65 مـواد  موضـوع  مجـازات  باید درهرصورت دادگاه که

 شـرایط  و تعریـف  بـه  توجـه  با اما نمود می تبدیل جایگزین مجازات به را 1392 اسالمی مجازات
 مـاده  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  را بعـدي  مواد احکام باید 64 ماده در حبس جایگزین مجازات صدور
 جـایگزین  مجـازات  وربه صد اقدام توان نمی مذکور شرایط به توجه بدون و داشت نظر در مذکور
  )202: 1394شامبیاتی، . (داد حبس

  
   مجازات بودن تعزیري )ج

 مجـازات  کـه  اسـت  نشـده  بیـان  صـراحتاً  1392 اسـالمی  مجازات قانون بعد به 64 مواد در هرچند
 مجازات اوالً، صدوری که ازآنجای اما بود خواهد حاکم جرایم از یک کدام مورد در حبس جایگزین
 مشـمول  جـرایم  عمـدتاً  بـوده و  حـبس  مجـازات  داراي که است جرایمی به رناظ حبس جایگزین
 دادگـاه  است مشخص قانون مختلف مواد در گونه ثانیاً، همان. باشند می حبس داراي تعزیر مجازات

 بـه  ناظر مجازات تخفیف دیگر سوي از و داشت نخواهد را تخفیف حد، حق مشمول مجازات در
 مـاده  در مقرر تخفیف جهت وجود حبس جایگزین مجازات رایطش از یکی و بوده تعزیري جرایم

 مـاده  2 تبصره همچون نادر موارد در جز حد مجازات تخفیف به مربوط ثالثاً، مقررات. باشد می 38
 مجـازات  رابعاً، موضـوع . بود خواهد رهبري مقام سوي از هم آن اعمال و شد نخواهد اعمال 114

 هـاي  مجـازات  کـه  داشت تردیدي نباید. باشد می منتفی موضوعاً دیه و قصاص در حبس جایگزین
 . بود خواهد حبس مجازات هم آن و تعزیري جرایم به ناظر حبس جایگزین
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  نتیجه
 پرتـو  در. است انگاري ي جرم نظریه یک قدم، داشتن کارآمد، اولین کیفري نظام مندي از یک بهره براي

 یا حداقلی کنند. مفهومی توصیه می را حداقلی زايج حقوق انگاري، نظریه پردازان جرم برخی نظریات
 آن راسـتاي  در هـا  ارزش سایر و گیرد می قرار اهمیت ي اول درجه در ارزشی حداکثریاین است که چه

نمـود.   ایجـاد  را حداقلی جزاي حقوق توان یعنی غیر، می آزادي؛ منفی مفهوم برتأکید  . بادشون محدود
 اعتقـاد  مثبت، این مفهوم آزادي، در کند. برعکس مفهوم منفی دخالت آن در نباید دولت که اي محدوده

 ازهـا   آن برخـورداري  شـرایط  و انجـام دهـد   را اقداماتی باید دولت، عدالت ایجاد براي که دارد وجود

هـاي   اعتقـاد، مداخلـه   و ایـن  انجامـد  مـی  حداکثري جزاي حقوق به امر این که کند فراهم را حقوقشان
 که باورند این بر انگاري جرم در آن معیار بودن و ضرر اصل برتأکید  اي با عده. کند می توجیه را دولت

 مـوردي  صورت این دهند، در اثر رضایت این به دیگران یا نرسد او جز کس هیچ به فرد عمل اثر وقتی

 آن و است مسئول فرد که جامعه است و غیر به ضرر ایراد صورت در تنها و نیست دولت دخالت براي

 بـر  هـا  انسـان  تعلـیم  وآمـوزش   بلکـه  شود؛ نمی تجویز کیفري شکل به و آمرانه مداخالت همیشه مه

 از دیگـر  برخـی . دارد مطابقـت آزادي  از منفـی  مفهـوم  با دیدگاه دارد. این اولویت هاي کیفري مداخله

 حقـوق هـدف  کـه   ایـن  بـه  بسته و دانند می حل راه آخرین عنوان به را جزا حقوق انگاري جرم نظریات

 امعـان  بـا . باشـد  متفاوت جزا حقوق بودن حل راه آخرین از ما تفسیر تواند است، می چیزي چه کیفري
 آثـار  داراي کیفـري  اجراهاي ضمانت از یکی عنوان به گفت، مجازات باید مجازات اجراي آثار در نظر

 متصور مفیدي و مثبت درست، آثار اعمال صورت در آن براي توان می اي است، هم دوگانه و متفاوت
 خطرنـاك  مجـرمین  از جامعـه  سازي مصون باعث و مجرم تربیت و اصالح ابزارهاي از یکی و گردید
 مجـازات  تحمـل  دیگر گردید، بعبارتی متصور زیان باري و سوء آثار آن براي دیگر سویی از دانست؛
 و مشـابه  ایمجـر  ارتکـاب  براي هاي جدیدتر راه مرتکب، یادگیري در جرم ارتکاب شدن مزمن باعث
و  دولـت  بـر  مضـاعف هاي  هزینه شدن نشینی، تحمیل زندان فرهنگ پذیرش از ناشی مشابه، آثار غیر
 ایـن  ازگیـري   بهـره  در بایـد  آن از ماندن دور به و منفی آثار این کاهش براي نمود؛ ذکر توان می را.... 
: دارد ضـرورت  بنـابراین . شود هکاست مجازات این اعمال سوء آثار از تا آید عمل به بیشتري دقت نهاد
 اجتناب مجازاتبینی  پیش افراطی گرایش از حکم صدور مرحله در دوماً گذاري؛ قانون مرحله در اوالً
هاي اصل حداقلی حقوق جـزا در   که جلوه دیگري جزایی تأسیسات از بیشتر استفاده در سعی و شده
مجـازات،   از مجـازات، معافیـت   تعلیـق  و و ها مـن جملـه تعویـق    ها نهفته استفاده شود این جلوه آن

حبس داراي شـرایط و آثـار    جایگزینهاي  مجازات وآزادي  نیمه وهاي آزادي  مجازات، نظام تخفیف
هـاي موجـود ایـن     رغم کاستی هاي ذکر شده به این نتایج رسیدیم که علی متفاوتی است که در بررسی

  نند بسیار کارآمد باشند.  توا مصادیق در جهت تحقق اصل حداقل بودن حقوق جزا می
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 1396یک، بهار 
 1391، زمستان 2غالمی، حسین، اصل حداقل بودن حقوق جزا، فصلنامه حقوق کیفري، سال اول، شماره  .2
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  و وکیل پایه یک دادگستري شناسی حقوق جزا و جرمکارشناس ارشد  جعفر هدهدي

  وکیل پایه یک دادگستري و مدرس دانشگاه  شعبانعلی رخشاي
 
  

  مقدمه
الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس  دفاع مشروع عبارت است ازتوانایی بر دفع تجاوز قریب

. شـود خود یا دیگري را به خطر انداخته و باید به شکلی باشد که نه پیشدستی و نه انتقام تلقـی  
درقوانین اندك )زنا، قذف، لواط(اصوالًمقررات مربوط به این قاعده حقوقی درجرایم منافی عفت

کند وبه دلیل همین مختصر بودن مواد قـانونی ابهامـات و    و تمام نیازهاي حقوقی رابرطرف نمی
 ارتکاب اعمال مربوط به امور جنسـی کـه مغـایر بـا قـوانین و     هاي آن باقیمانده است.  پیچیدگی

چنین مضر به حال فرد و اجتماع  هاي اخالقی و هنجارها و هم مقررات، عرف، اعتقادات و ارزش
گیـرد،   بندي جرایم منافی عفت قرار می باشد، در دسته که در قانون نیز جرم و داراي مجازات می

این دسته به جرایم منافی عفت مستوجب حد و جرایم منـافی عفـت مسـتوجب تعزیـر تقسـیم      
آید و  ها به حکم مقنن تکلیفی پدید می با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتشوند.  می

ا اگر این تکلیف به موجـب حکـم دیگـر     تخطی از این تکلیف با مجازات پاسخ داده می شود، ام
گذار ارتکاب افعالی که در وضع عادي  گردد و قانون گذار برداشته شود فعل انسان مجاز می قانون

اي از موارد در عوامل موجهـه   داند بلکه در پاره در اوضاع و احوالی نه تنها جرم نمیجرم است 
ی مسئولیت مدنی نیز منتفی می شـود   گردد که دفاع مشروع یکی از آن مـوارد تلقـی مـی    جرم حتّ

مورد اخیر اقتداري است بازدارنده با هـدف جلـوگیري از خطرهـایی کـه رهـایی از آن جـز بـا        
کند کـه در مـواردي    نیست. دلیل این امر آنست که نفع اجتماعی ایجاب میارتکاب جرم ممکن 

شـود   که جامعه نتوانسته است جلوي ارتکاب جرم علیه کسی را بگیرد به خود وي حق داده می
) خصوصاً که جرم مورد نظر از جرایم 217، ص1387که در مقابل مجرم ایستادگی کند(اردبیلی، 

جهت تعرض به حیات مـادي و معنـوي متوسـل شـدن بـه دفـاع        حیثیتی و شرافتی باشند که به
  یابد.  مشروع ضرورت بیشتري می

 بررسی دفاع مشروع در جرایم منافی عفت
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امروزه جرایم منافی عفت رو به رشد گرویده و دفاعیاتی از سوي اشخاص در پی داشته است،   
نمایند که عمل او دفاع مشروع بـوده و انتظـار دارنـد از     متهم یا وکیل او معموالً ادعا و استدالل می

عملش توجیه قانونی و شرعی دارد، برائت حاصل نماید که در نتیجـه  که  این ر معاف شوند و یاکیف
ها دفـاع مشـروع در جـرایم منـافی عفـت       از مسئولیت رهایی یابد، باید گفت در بسیاري از پرونده

منتفی است و متهم مستحق مجازات است و در بعضی موارد نیز اعمال متهم یا اسـتدالل وکیـل او   
نماید موضوعی کـه تـا ایـن     گیرد و به استناد قانون برائت حاصل می د پذیرش محکمه قرار میمور

حد اهمیت دارد و به شرایط و اوضاع و احوال تجاوز و دفاع بسـتگی فـراوان دارد بایـد ابعـاد آن     
بطور دقیق مشخص شود و ابهامات قانونی و فقهی آن روشن گردد به همین منظور آشنایی با خطر 

مل دفاع و در نتیجه تحقق یا عدم تحقق حق دفاع مشروع در جرایم منافی عفت اهمیت فراوان و ع
دارد تا جانی بداند در صورت تجاوز به حقوق مورد حمایت قانون بطور مستقیم مواجـه بـا دفـاع    

د شد. بنابراین در این مقاله ابتدا در خصوص جرایم منافی عفت و سپس به دفـاع  خواهعلیه  مجنی
  ع پرداخته شده است. مشرو

 
  اعمال منافی عفت در حقوق ایران  .1

عبارت عمل منافی عفت غیر از  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  637فقط در ماده  گذار قانون
زنا را به کار برده است در این ماده تعریفی از عمل منافی عفت غیر از زنا ارائـه نشـده و تقبیـل و    

ي تعریـف از   اند با توجـه بـه عـدم ارائـه     اعمال مطرح شده گونه این مصادیقی از عنوان بهمضاجعه 
هاي مختلفی از این جرایم صورت گرفته است. در اینجا به مفـاهیم مشـابه    تعریف گذار قانونسوي 

کنیم، رابطه نامشروع از دیدگاه فقهی حرام و از دیـدگاه حقـوقی    از جمله رابطه نامشروع اشاره می
ر است در فقه و حقوق، تعریف جامع و مانعی از این موضوع ارائـه نشـده   جرم و مجازات آن تعزی

ي  تعریفـی از رابطـه  کـه   ایـن  بـدون  1375مصوب سال  637است. قانون مجازات اسالمی در ماده 
انگاري رابطه نامشروع پرداخته است. در  براي آن بیان کند، به جرماي  هنامشروع ارائه دهد و یا نمون

ي نامشروع ارائه شـده اسـت    هایی که از سوي حقوقدانان در مورد رابطه ز تعریفادامه چند نمونه ا
ي نامشروع ناظر بـر، برقـراري    اند. (رابطه گردد. برخی رابطه نامشروع را چنین تعریف کرده ذکر می

ي جنسی غیر از مواقعه به هـر   ارتباط غیر متعارف جنسی بین زن و مرد نامحرم براي ارضاي غریزه
ي نامشروع را ارتباط بین زن و  ) برخی دیگر رابطه189، ص 1389باشد. (ولیدي،  ن میطریق ممک

انـد. (قدسـی، پـور زریـن،      مرد نامحرم به قصد التذاذ جنسی و بدون هرگونه تماس جنسی دانسـته 
از این ریشه آمـده اسـت.   اي  ه) در قرآن مجید در چند آیه مبارکه واژه (زنا) یا کلم186، ص 1387

در چند آیه نیز کلمه فحشا یا فاحشه یا فواحش آمـده   2و 3، نور 32، اسراء 12، ممتحنه: 68فرقان: 
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است که چه بسا از دیدگاه مفسران در بسیاري موارد به همین اعمال منافی عفت اشـاره دارد. بقـره   
. آل 45 ــ  28. عنکبـوت  21و  19. نـور  90. نحـل  24. یوسف 80 ـ 33 ـ 28. اعراف 268و  169

. 37. شـوري  151. انعام 1. طالق 30. احزاب 56. نمل 25و  22 ـ 19 ـ  16 ـ 15. نساء 135عمران 
یکی از معانی احصان در بحث قذف و  عنوان به. باید اشاره شود (فقها) شهید ثانی عفت را 32نجم 

 )4، ص 1380اند. (محقـق دامـاد،    غیر قذف، و غیر عفیف را به معناي متظاهر به زنا یا لواط دانسته
قسـم   4، 1392در قانون مجازات اسـالمی مصـوب   بنابراین با توجه به نکات گقته شده باید گفت 

) حدود، قصـاص، دیـات،   1392، قانون مجازات اسالمی مصوب 14مجازات ذکر شده است (ماده 
ها وجود ندارد بنابراین جرایم منافی عفت  تعزیرات. در باب قصاص و دیات مجازات این نوع جرم

  وان به دو نوع مهم تقسیم نمود: ت را می
  الف) جرایم منافی عفت مستلزم حد ب) جرایم منافی عفت مستلزم تعزیرات 

  
  حقوق  هاي اعمال منافی عفت در فقه و ویژگی. 2

پـذیر اسـت    هـاي مختلفـی امکـان    عنوان عمل مجرمانه به روش شناسایی و معرفی یک رفتار به
گـذار در ایـن بـاره     کیفري و آگاهی از نوع عملکرد قـانون  ها، مراجعه به قوانین یکی از این راه

هـا را تعریـف    انگـاري رفتارهـاي مجرمانـه، آن    گذار در زمان جرم است، در برخی موارد قانون
کند مواد مربوط به حدود در قانون مجـازات   کرده و مصادیق و حدود آن را به روشنی بیان می

ر برخی از مـوارد، مقـنن بـا در نظـر گـرفتن یـک       ي از این نوع عملکرد است. د اسالمی نمونه
کند. در این  ضابطه کلی، مواردي از رفتارهاي معارض با آن را ممنوع و قابل مجازات اعالم می

ي کلی را پیدا نمود که ممکن است مصادیق متغیـر   توان یک ضابطه انگاري، تنها می روش جرم
گذار به صرف بیـان چنـد مصـداق از عنـوان      و گوناگونی را در بر بگیرد. در مواردي نیز قانون

اي مشـخص بـراي    ي تعریف و ضـابطه  کند و بدون ارائه اي که در ذهن دارد بسنده می مجرمانه
انگاري اعمـال   گذار جزایی ایران در جرم پردازد. روشی که قانون انگاري آن رفتار می آن به جرم

جـدهم کتـاب پـنجم قـانون     منافی عفت اتخاذ کرده است همان روش اخیراسـت. در فصـل ه  
و بعد از آن به ذکر چند مورد از مصـادیق اعمـال    637ماده 4/4/1375مجازات اسالمی مصوب 

اي از  منافی عفت (از جمله تقبیل و مضـاجعه) بسـنده شـده و بـدون ارائـه تعریـف و ضـابطه       
سـت.  هـا پرداختـه شـده ا    انگاري و تعیـین مجـازات بـراي آن    گونه رفتارها، به جرم ماهیت این

گذاري دارد برکسی پوشیده نیست و نویسندگان توانمنـدي در   اشکاالتی که این روش از قانون
اند. (قدسی، علی پور، به نقـل از   اند و پیامدهاي سوء ناشی از آن را تذکر داده این باره قلم زده

  )182ـ  151، صص 1392رحمانی، 
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  جنسی بودن  .1ـ2
بیان شد که بیشتر اعمال منافی عفت مربوط به امور جنسی  در بیان مبانی تحریم اعمال منافی عفت

ها، تجاوز از حریم مشروع و قانونی روابط زوجیت اسـت و ازهمـین رو در آیـات و     و موضوع آن
توجهی به مورد مقرر شـرعی و   روایات متعدد به رعایت عفت توصیه وتاکید فراوان شده است. بی

شـود و شـخص را در    شعله ور شدن این غریـزه مـی   خواهی در ارضاي غریزه جنسی، باعث زیاده
نماید که  هاي جنسی آن گاه بیشتر رخ می برد. فرو رفتن در دام تباهی گرداب فساد و تباهی فرو می

از یک سو اخالق و احکام دینی نادیده گرفته شده ودر مقابل آزادي و برابـري دسـتاویز قـرار داده    
هـاي جنسـی را در    اعتنایی به حریم عفت و اخالق، کامیابی شود وبه استناد به (اصالت لذت) و بی

  پی خواهد داشت. 
  
  هاي دینی  تعارض با ارزش .2ـ2

شود، لیکن باالخص حاالتی که علل اخالقی موجـد آننـد    هر حالت عاطفی، احساس نامیده می
یـزي  شوند و در لغت به معنی دریافتن، درك کردن، دانستن و یـا درك چ  به این نام خوانده می

ي حـاالت روحـی و    ) احساسات مذهبی نیز مجموعـه 57، ص1385با یکی از حواس. (معین، 
عنـوان عقیـده    عاطفی هستند که منشأ دینی و مذهبی دارند در صورتی که یک مذهب خاص به

بیشتر افراد جامعه مورد پذیرش واقع شده باشد احساسات مذهبی به یک احسـاس جمعـی در   
گردد  در عادات اجتماعی آداب اجتماعی و آداب و رسوم متبلور می شود و آن جامعه تبدیل می

کنند و  در چنین حالتی، این احساسات به صورتی تقریباً یکسان در تمامی افراد جامعه بروز می
نماینـد. اعمـال و رفتـاري را کـه احساسـات جمعـی،        نقش مهمی در حیات اجتماعی ایفا مـی 
ها احساس ناراحتی کننـد   دم از خواندن، دیدن یا شنیدن آناجتماع را تحت تأثیر قرار داده و مر

دار کـردن احساسـات عمـومی     هـاي چنـین اعمـالی باشـند جریحـه      و خواستار مقابله با ریشـه 
  گویند.   می

دار کردن احساسات مذهبی نیز به معناي از بین بردن آرامش روانی و عواطـف مـذهبی    جریحه  
انجام رفتاري ناشایست به صورت آشکار است که باورمندان ي  اکثریت نوعی افراد جامعه در نتیجه

جامعه را آزرده خاطر ساخته و آنان را در برابر چنین رفتاري تحریک نماید و بـه واکـنش وا دارد.   
دار کـردن   دار کردن احساسات عمومی و جریحـه  برخی نیز میان جریحه )89، ص 1392(رحمانی، 

دار کـردن عفـت عمـومی کـه      باورند که برخالف جریحـه عفت عمومی تفاوت قائل شده و بر این 
دار کـردن   باشد موضوع خاصی براي جریحـه  موضوع آن ابراز تمایالت جنسی در انظار عمومی می

  احساسات عمومی شرط نیست. 
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  برهم زدن امنیت اخالقی .3ـ2
 عنـوان  بهبدون تردید رعایت اخالق در جامعه به خصوص در جامعه دینی که رشد و کمال انسانی 

هدف غایی و عالی فرا روي آن نهاده شده و راه رسیدن به این هدف واال صرفاً در سـایه ایمـان و   
کردار نیک معرفی شده است، ارزش و اهمیت بسزا دارد، تا آنجا که اخالق، ظرف دین معرفی شده 

ار رفتـه  ترین اهداف رسالت بـه شـم   هاي زیبا و پسندیده از اساسی و آراستن روح و روان به خوي
ي تمام نماي افکار و باورهاي آن جامعه اسـت. بـا ایـن نگـاه و      است. نظام اخالقی هر جامعه آینه
هـاي و الگـوي اخالقـی     ي ارزش هاي دینی را به مجسمه آور ارزش نگرش است که قرآن کریم پیام

کنـد و   مـی  هاي اخالقی و ارزشی بـه بزرگـی یـاد    ها معرفی کرده و از اسوه بودن او در زمینه انسان
همین ویژگی را براي پیشبرد و رسالت و گسترش دیانت و اجراي شریعت سرمایه و ابزار اصلی و 

هاي اخالقی اسالمی انسان را به داشتن فضایل و مکـارم اخالقـی و    شمرد آموزه بنیادي نبوت بر می
دهـد بـه حقـوق     نمی کند که نه تنها به خود اجازه تنظیم میاي  گونه کند و ارتباط او را به دعوت می

هـا   آنان تجاوز نماید بلکه خود را ملتزم به نصیحت و خیرخواهی و ایثار و گذشـت نسـبت بـه آن   
مـانع تعـالی   کـه   این )پس از ارتکاب اعمال منافی عفت، عالوه بر269، ص 1389داند. (حسنی،  می

ی خانواده را نشانه ها یعن شوند، کانون اصلی نهادینه شدن اخالق و ارزش روحی و معنوي انسان می
مسئولیت که  ها و بر جاي نهادن افرادي غیر اخالقی و بی دودن آثار ایمان و تقوا از دلرود و با ز می

آورد. به طور کلی، این یک حقیقت قطعـی اسـت کـه پیوسـته      از مفاسد را به دنبال میاي  همجموع
هـاي مثبـت و    واقـع، ارزش  اخالق اجتماعی در اخالق فردي ریشه دارد و جداي از آن نیسـت در 

هاي فردي است و ملکاتی کـه افـراد در روح و    منفی در روابط اجتماعی ثمرات یک سلسله ارزش
گذارد وثمـرات تلـخ و شـیرین بـه بـار       خود را میتأثیر  کنند. در سطح جامعه جان خود کسب می

  آورد.  می
  
  تعارض با فرهنگ عمومی  .4ـ2

تشکیل شود و جریان پیـدا  اي  هکه زندگی وي به صورت خانوادمصالح اجتماعی انسان اقتضا دارد 
کند و روابط زن و مرد باید تحت کنترل و ضوابط و معیارهاي خاصی انجام شود و همسـر انسـان   

ي اختصاصی داشته باشد که مصالح زیادي براي فرد و جامعه بـر خـانواده و اختصاصـی     باید جنبه
به بار خواهد آورد. فرهنگ در اي  ههاي عمد ها خسارت نشود و نفی آن زیا بودن همسر مترتب می

لغت، در معانی چون ادب، تربیت دانش، معرفت، مجموعه آداب و رسوم، مجموعه علوم و معارف 
ي  در تعریـف اصـطالحی فرهنـگ پدیـده     )806، ص 1380و هنرهاي یک قوم آمده است. (معین، 

ه زندگی است که در طی تجربه تـاریخی اقـوام   از آداب، رسوم، اندیشه، هنر و شیواي  هکلی پیچید
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هاي بعدي است فرهنگ عمومی نیز معنایی نزدیک به ایـن دارد   گیرد و قابل انتقال به نسل شکل می
انـد   ها و هنجارهاي هستند که به صورت رفتارهاي عـام در آمـده   و منظور از آن، آن دسته از ارزش

هاي خود،  ت که برخی از افراد با رفتارها و منشفرهنگ عمومی در موضوع بحث ما به این معنا اس
ي ایمان تقوا و پارسایی تـک تـک    قدم در راه نادیده گرفتن عفت و پاکی عموم جامعه که در نتیجه

بهاي اجتمـاعی بـراي    میراث گران عنوان بهها  ها نسل اعضاي جامعه به وجود آمده و با گذشت سال
اب اعمال منافی عفت، بـا در نوردیـدن حـریم عفـاف و     دیگران به جاي مانده است بگذارند. ارتک

گشاید و ضمن زدودن آثار  پاکی، راه ورود هرگونه فساد و تباهی را در محیط خانواده و اجتماع می
مسـئولیتی و الابـالی گـري را بـر      ایمان و تقوا و عفاف فردي، فرهنگ تجاوزگري و هرزگی و بـی 

سـازد   فرهنگـی را جـایگزین آن مـی    فرهنـگ بـی  محیط جمعی حاکم کرده و به عبـارت مختصـر،   
  )94، ص 1392(رحمانی، 

  
  دفاع مشروع  .3

الوقوع و ناحقی که نفـس،   دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب
عرض، ناموس، مال و آزادي تن خود یا دیگري را به خطـر انداختـه اسـت. هـدف دفـاع مشـروع       

شـود. ولـی دفـع و     ایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکـن نمـی  جلوگیري از خطره
جویی و آزار و اذیت توأم باشد، از ایـن   جلوگیري از خطرهاي مذکور هیچ گاه نباید با انگیزه انتقام

رو، اعمال دفاعی از یک سو به شرط ضرورت و از سوي دیگر به شرط تناسب مقید شـده اسـت.   
سان به حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگري در موارد ضروري شـناخته  دفاع مشروع حقّ هر ان

شده است. استیفاي این حق به هنگامی جایز است که جامعه یـا دسترسـی بـه نهادهـاي نظـامی و      
انتظامی قادر به حمایت از جان، مال و ناموس انسان نباشد. لذا، دفاع مشـروع وضـعی اسـتثنایی و    

دفـاع  کـه   ایـن  آورد. ز آن تکالیف متقابلی براي مدافع به وجود نمـی تابع شروطی است که تخطّی ا
فعل ضروري را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانـه   گذار قانونمشروع از جمله جهاتی است که 

کند  ) یا گفته شده است که نفع اجتماعی ایجاب می197، ص 1387را از آن زدوده است. (اردبیلی، 
وانسته است جلوي ارتکاب جرم علیه کسی را بگیرد به خود وي اجازه که در مواردي که جامعه نت

) یا در جاي دیگر 348، ص 1392داده شود که در مقابل جرم ایستادگی نماید. (میر محمد صادقی، 
بـه  که  این گیرد حق دارد راسا و بدون تعریف شده است، شخصی که مورد تجاوز قرار می گونه این

چنـین حقـی را دفـاع     کـارگیري  بـه د، تجاوز را از خودش دفع نماید و قواي عمومی توسل پیدا کن
باشد، بنابراین جنبـه مجـازات و انتقـام از     نامند. دفاع مشروع صرفاّ براي رفع تجاوز می مشروع می

العطار در کتاب (الدفاع الشرعی فی  که داودچه  آن ) بنا بر113، ص 1392مهاجم را ندارد. (زراعت، 
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میه) نوشته، براي دفاع مشروع تعریفی در کتب فقهی نیامـده اسـت. تنهـا عبـدالقادر     الشریعته السال
نویسد (الدفاع الشرعی: هو واجب االنسان فی حمایـه   عوده در کتاب(الّتشریع الجنائی االسالمی) می

نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایته ماله او حال غیره، من کل اعتـداء حـال غیـر مشـروع بـالقوه      
ه لدفع هذا االعتداء) یعنی دفاع مشروع بر هر انسـانی در حمایـت از جـان خـود و یـا جـان       الالزم

دیگري واجب است و حقی است براي او در حمایت از حال خود و یا حال دیگري در مقابل هـر  
، 1385اي که براي رفع این تجاوز ضروري باشد. (گلـدوزیان،   نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله

اي دیگري نیز به این عبارت دفاع مشروع به رسمیت شناخته شده (فمن اعتـدي علـیکم   ) ج119ص 
. پس هر کس به شما تجاوز کنـد، بـر وي   194فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدي علیکم) سوره مبارکه بقره 

) بـه سـخن بهتـر، اسـالم     114، ص 1392به قدر ستمی که به شما کرده است، تعدي کنید. (زراعت، 
ابل جلوگیري از تجاوز به نفس و ناموس و مال را براي هـر مسـلمانی بـا فـرض تـوان و      دفاع در مق

داند، هر چند این دفاع به کشته شدن مهاجم منجر گردد. بدین ترتیـب حـق    استطاعت یک فریضه می
  به رسمیت شناخته شد.   1392قانون مجازات اسالمی مصوب  156دفاع مشروع در ماده 

  
  مشرایط حمله یا تهاج .4

شرط اول تحقق دفاع وقوع یک حمله است الزم به توضیح نیست، که قصد دفاع بدون حمله میسر 
کنند امـا   باشد. حقوقدانان معموالً از اقدام تجاوزکارانه به خطر، تعرض، تجاوز، حمله تعبیر می نمی

ل خطـر  فقهاي اسالمی در مواردي که عامل خطر انسان باشد، از واژه هجوم و در مواردي که عامـ 
  کنند.  حیوان باشد، بیشتر از واژه صیال استفاده می

صیال در لغت به معناي تجاوز کردن و هجوم بردن و از ماده صال به معنـاي اسـتطال (تجـاوز      
کردن) است و صائل یعنی ستمگر یا کسی که قصد حمله و هجوم را دارد. اما به هـر تعبیـري کـه    

جان، مال، ناموس، حریم و ... شخص اسـت کـه از    کننده داین واژه استفاده شود، منظور خطر تهدی
شود تذکر این نکته ضروري است که تجـاوز یـا خطـر صـرفاً از      این خطر با تعابیر متفاوتی یاد می
شود بلکه ممکن است تعرض به نفس از ترك فعل ناشی شود، لـذا   ارتکاب فعل مثبت حاصل نمی

 گونـه  ایـن ان کسـی ایجـاد کنـد، بـدون تردیـد      ترك فعل بتواند خطري براي جسم و جـ  چه چنان
تعرضات نیز از مصادیق تعرض به نفس محسوب شده و دفاع مشروع براي رفع خطر اسـت، ایـن   

قانون مجازات اسـالمی و   2قبیل تعرضات مشروع و از مجازات معاف خواهد کرد به موجب ماده 
فعل، ناشی شود لذا زمانی  جرم ممکن است گاهی از فعل و زمانی از ترك 1392مصوب  295ماده 

که فعل مجرمانه ناشی از ترك فعل، خطري براي نفس دیگري محسوب شود، دفـاع در مقابـل آن   
  )52، ص1377جایز خواهد بود، (حمزه نژاد قادمی، 
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  غیر قانونی بودن حمله  .1ـ4
. در برابـر  کند که در مقابل تعرض غیرقانونی یا غیرعادالنه باشد دفاع مشروع وقتی مصداق پیدا می

تعرض غیرقانونی اعمال به ظاهر تعرض آمیزي وجود دارد که مبناي آن دستور مقام صـالحیتدار و  
علیـه. بنـابراین    یا حکم قانون است مانند جلب و دستگیري بزهکار و یا تحمیل کیفـر بـه محکـوم   

مـت در  کرده اسـت. (مقاو  بینی پیش 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  157در ماده  که چنانهم
برابر قواي تأمینی و انتظامی در مواقعی کـه مشـغول انجـام وظیفـه خـود باشـند، دفـاع محسـوب         

آورد.  شود ...)یعنی تعرضاتی که منطبق بر حکم قانون باشد موقعیتی براي دفـع آن پدیـد نمـی    نمی
 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  159همین جا چند نکته در مورد قواي دولتی به عبارتی ماده 

  ذکر خواهد شد
اصل بر آن است که قواي تأمینی و انتظامی مشغول انجام وظیفه هستند بنابراین دفاع در مقابـل    .1

 آنان دفاع مشروع نیست پس باید خالف آن را ثابت کرد. 
از  مـأمور بر این ماده ایراد وارد است که اگر هر کسی حق داشته باشد به اسـتناد خـارج شـدن      .2

در مقابل وي به دفاع و مقاومت بپـردازد موجـب ایجـاد هـرج و مـرج در       حدود وظایف خود
داراي شرایطی شکلی و ماهوي متعددي است  مأمورجامعه خواهد شد به ویژه که انجام وظیفه 

 باشد.  ها آسان نمی که در بسیاري موارد تشخیص آن
سن نیت داشته باشـد و از  مأمور  .3 موقعیـت خـود سـوء    ي که در حین انجام وظیفه است باید ح

باشد اصل  از حدود وظایف خود می مأمورکه اصل بر خارج نشدن  گونه استفاده نکند اما همان
سن نیت وي می را بـه  مـأمور است کـه سـوءنیت (   کننده باشد، بنابراین بر عهده دفاع هم بر ح (

است کـه   مأمورتوان گفت که اصل، عدم جواز مقاومت در مقابل  اثبات برساند و از این جا می
  باشد.  می 156ماده  2منطبق با تبصره 

شود اینست که مراد از حمله غیر قانونی چیست؟ آیا غیر قـانونی   الی که در اینجا مطرح میؤس  
رخ دهـد و مهـاجم از علـل رافـع مسـئولیت      اي  هبه معنی غیر موجه بودن حمله است؟ یا اگر حمل
 تواند از خود دفاع کند؟در پاسخ بـه ایـن   افع نمیکیفري یا علل موجهه جرم برخوردار باشد، آیا مد

که مشمول هـیچ  اي  هباید اشاره کرد، مراد از حمله غیر قانونی حمله ناموجه است، یعنی حملسؤال 
یک از علل موجهه جرم نباشد و نیز باید دقت شود که خـود بحـث دفـاع مشـروع در حقـوق در      

ردي از علل موجهـه جـرم برخـوردار باشـد     شود بنابراین اگر ف مبحث علل موجهه جرم مطرح می
تواند به دفاع مشروع استناد کند، پـس حمالتـی کـه مشـمول      (مثالً اضطرار، رضایت، ...) مدافع می

هـا   یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفري هستند غیر موجه خواهند بود و ضرورت دفاع در برابر آن
واهد شد. به عبـارت دیگـر حمالتـی کـه از     یک امر موجه یا معاف از مجازات پذیرفته خ عنوان به
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چنـین حمالتـی کـه     شوند هـم  ناحیه افراد فاقد مسئولیت در حقوق یعنی صغیر و مجنون انجام می
پذیرند، هر چند از مسئولیت کیفري و مجازات معـاف   براساس اشتباه موضوعی، اجبار، صورت می

گیرنـد و   ه اعمال غیر موجه قـرار مـی  هستند، اما چون همچنان فاقد توجیه قانونی هستند و در دست
یکی از مصادیق توجیه یـا عـذر بـراي     عنوان بهها باقی است، حق دفاع را  وصف مجرمانه بودن آن

دفاع در مقابل دیوانـه را پذیرفتـه    156ماده  3گذارند به همین خاطر مقنن در تبصره  مدافع باقی می
   المال است. ولی پرداخته دیه به مجنون به عهده بیت

توان مطرح کرد این است که دفاع مهاجم در برابر فردي که در حال دفاع مشروع  الی که میؤس  
بستگی به این دارد که از چه تئوري استفاده کنـیم  سؤال  از خود است مجاز است یا خیر؟ پاسخ به

(براساس ایـن نظریـه در دفـاع     حق و تکلیف (در بحث فلسفه یا مبناي دفاع مشروع نظراتی چون
توان گفت تکلیف خود را براي اجراي عدالت به جا  شروع، شخص حقی را اجرا کرده و حتی میم

انـد و معتقدنـد    (گروهی مبناي مشروعیت دفاع را اجبار معنوي پنداشـته اجبار معنويآورده است.) 
تواند بر اعمال خـود تسـلط    گیرد به علت هیجان و اختالل اراده نمی کسی که مورد تهدید قرار می

، عذر وجـود داردآن گـاه دفـاع مهـاجم در     توجیهورزد).  ابد و اجباراً به ارتکاب جرم مبادرت میی
شـود.   برابر مدافع مشروع نیز براساس همین تئوري (نظریه عذر) قابل قبول و معاف از مجازات می

چـه   نآ کند مهم نیست مهاجم اول چه کسی باشد، فلچر نیز بیان می که چنانزیرا مطابق این تئوري 
مهم است این است که در لحظه دفاع، چه کسی است که تحت شرایط اضطرار و استیصال کوبنـده  
شخصی قرار گرفته است، اما اگر تئوري توجیه را براي دفاع مشروع برگزیدیم، آن گاه چون عمـل  

پلیس) مهـاجم حـق دفـاع از خـود در      مأمورفرد، موجه است (درست مانند موجه بودن اقدام یک 
تواند براساس عذر شخصی، به دفاع از خود  کند، یعنی مهاجم نمی ر یک عمل موجه را پیدا نمیبراب

در برابر عمل موجه بپردازد که خود وي نیز زمینه بروز آن را فراهم کرده است. بنـابراین بـه طـور    
لتـی  ان دومأمورتوان گفت با توجه به این شرط (غیر موجه بودن حمله)، دفاع در مقابل  خالصه می

که به انجام وظیفه خود براي دستگیري کردن، شالق زدن یا اعـدام کـردن یـک شـخص مـتهم یـا       
محکوم مشغولند، یا در مقابل کسی که خود در حال دفاع مشروع یا انجام عملی در حالت اضطرار 

 1375که قانون مجازات اسالمی مصـوب   630است یا شوهري که درصدد اعمال حقی که در ماده 
که اشاره شد غیر موجه بودن تهـاجم   طور همانباشد، مجاز نیست.  پذیرفته شده است میبراي وي 

مستلزم مسئول بودن مهاجم نیست، بدین ترتیب، در مقابل حمله یک صغیر غیرممیز یا مجنون نیـز  
ها از خود یا دیگري دفاع کرد، و در این موارد حتی دیه نیز ساقط است،  توان، حتی به کشتن آن می

شود. (میر محمد صادقی،  المال پرداخت می ر مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیتجز د
  )369، ص 1392
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  حمله علیه خود شخص یا دیگري .2ـ4
تواند  باید دانست که مورد حمله باید انسان باشد، اما بحث در این است که این انسان چه کسی می

سـؤال   گیرد که پاسخ به سان است یا دیگران را نیز در بر میباشد، آیا مورد حمله تنها شامل خود ان
قانون مجازات اسالمی دفاع از دیگـري را نیـز مجـاز دانسـته اسـت       156با توجه به صراحت ماده 

 کننـده  لیکن به موجب تبصره یک ماده مذکور دفاع در صورتی جایز است که او از نزدیکـان دفـاع  
باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضاي کمک کند یا  کننده دفاعبوده یا مسئولیت دفاع از وي برعهده 

در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. بنابراین با توجه به نکته روشن قبـل بایـد گفـت    
دفاع فرزند در مقابل حمله نامتعارف پدر مشروع است. این امر با استنباط از اصول دفاع مشروع و 

قانون مجازات اسالمی است که رفتار فرزند مجازاتی بـه بـار نخواهـد آورد،     158بیان بند ت ماده 
چرا که اقدامات والدین و اولیاي قانونی و سرپرستان صغار و مجانین مشروط بر این اسـت کـه از   

چنین است تجاوز، تادیب شـوهر   حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت تجاوز نکنند. هم
  سوره مبارکه نساء.  34ت آخر آیه به زوجه خود براساس قسم

  
  موضوع حمله در حقوق .3ـ4

گیرد، ممکن است علیه نفس، عرض، ناموس، مال  موضوع حمله که براساس آن دفاعی صورت می
قانون مجازات  156ها که در قسمت اول ماده  یا آزادي تن خود یا دیگري باشد. منظور از این واژه

  دهیم.  ا به صورت موردي توضیح میبیان شده است ر 1392اسالمی مصوب 
  
  تعرض به نفس  .1ـ3ـ4

) و هر فعلی مانند قتل، 1116، ص 1380نفس در لغت به معنی تن، روان، کالبد، آمده است (معین، 
شود. حمله یا تعرض به نفس اعم است از اعمـالی کـه    جرح، ضرب، تعرض به نفس محسوب می

متضمن خطري است که سالمت جسم را تهدید کنـد.  خطري مستقیم براي حیات انسان ایجاد و یا 
، ص 1387برد. (اردبیلی،  مانند خودداري از دادن خوراك و دارو به کسی که در بازداشت به سر می

تواند نـوعی حملـه    قانون مجازات جدید ترك فعل نیز می 295) بنابراین با توجه به نص ماده 205
در قالب فعل مثبت تجلی یابد، که قبال بیان شـد.  به نفس محسوب شود و الزم نیست حمله حتماً 

فرماینـد (شخصـی    سوره مبارکه بقره اشاره کرد که خداوند مـی  173توان به آیه شریفه  چنین می هم
که عرض او مورد هجوم قرار گرفته، مضـطر اسـت و گنـاهی بـر وي نیسـت). در مقابـل مرحـوم        

و فرموده است، (در صورتی که کسی بتوانـد   صاحب جواهر این استدالل را مورد مناقشه قرار داده
 چـه  چنـان از عرض خود دفاع کند و نجات او معلوم و یا مظنون بوده باشد دفاع واجـب اسـت و   
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تسلیم شود عمل او حرام است و آیه شریفه اشاره به موردي دارد که کسی نتوانسته باشد از عرض 
اجبار به زنا است نه حکـم زن در حالـت   مجازات زن در حالت  کننده خود دفاع کند و روایت بیان

هجوم به او. عالوه بر این، دلیلی بر جواز تسلیم از نظر عقلی و شـرعی وجـود نـدارد و عالمـه در     
قواعد، تسلیم شدن در برابر مهاجم به عرض را جایز ندانسته است. در جایی که راه فراري وجـود  

در به دفاع کردن است، تسلیم شدن جـایز  دارد و یا شخص مورد حمله احتمال عقالیی بدهد که قا
حد بر اساس قاعده درء ساقط و حفظ نفس نیـز در  که  این نیست ولی اگر این چنین نباشد به دلیل

رسد، زیرا به هر حال شخص حق ندارد جـان   اولویت دارد، تسلیم شدن خالی از اشکال به نظر می
  )63، ص 1389خود را در خطر قرار دهد. (رحیمی پور، 

  
  تعرض به عرض  .2ـ3ـ4

گونـه   ) منظور از تعرض بـه عـرض هـر   758، ص 1380یکی از معانی عرض، آبرو و شرف است (معین، 
دار کند (اردبیلـی،   عملی است که حیثیت اجتماعی و عفت خانوادگی و شرافت اخالقی شخص را جریحه

ریـزي   لی که موجب آبـرو گونه عم اند عبارت از هر گونه تعریف کرده ) و بعضی دیگر این206، ص 1387
توان گفت عمل منافی عفت کمتر از هتک ناموس دانسـت از قبیـل بوسـیدن، در     طرف مقابل شود و یا می

تـوان گفـت    ) پس می350، ص 1392آغوش کشیدن، لمس کردن اعضاء بدن و غیره (میر محمد صادقی، 
در حال دفاع از عـرض خـود    کند، زمانی که یک زن در مقابل یک تجاوز به عنف جنسی از خود دفاع می

  شود.  است و نه ناموس خود، از این رو تعریف عرض با ناموس متفاوت دانسته می
  
  تعرض به ناموس  .3ـ3ـ4

در لغت به معنی، عفت، عصمت، پاکدامنی، احترام، آمده است. پس مراد از ناموس عفت خود و یا 
کردن دامن عفت و هتـک عصـمت   دار  عصمت خانوادگی انسان است، تعرض به ناموس یعنی لکه

انسان، در اصطالح هر نوع فعل اعم از مالمسه و بر قراري رابطه نامشروع جنسی تعرض به ناموس 
تفاوتی میان عرض و ناموس وجود ندارد و ایـن دو   گونه هیچشود. مطابق این دیدگاه  محسوب می

عمل منـافی عفـت    گونه از هربا هم مترادفند اما به عقیده بعضی دیگر تعرض به ناموس را عبارت 
شود بنابراین بطور کلی  عمل منافی عفت را شامل می گونه بیشتر از تعرض به عرض دانست، که هر

  براي تحقق دفاع از ناموس ضوابط زیر قابل توجه است. 
  اول: تجاوز باید غیر قانونی و از طریق رابطه نامشروع باشد. 

لطمـه وارد سـاختن بـه شـرافت و حیثیـت خـانوادگی        دوم: تجاوز باید به قصد شهوت رانی و بـا 
  شخص مورد تجاوز صورت گیرد. 
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کـه دفـاع از عـرض و نـاموس      سوم: تجاوز باید به صورت رابطه جنسی و فیزیکی به عمل آید و ایـن 
  )126، ص 1385گونه قرابتی، قانوناً مجاز و مشروع شناخته شده است. (گلدوزیان،  دیگري بدون هیچ

  
  به آزادي تنتعرض  .4ـ3ـ4

سلب آزادي یا محدود کردن آن نظیر بازداشت، حبس و یا هر فعلی که مـانع تحـرك غیـر قـانونی     
گردد بنابراین شخص که در مقام حفظ آزادي تن خود یا  انسان شود، تعرض به آزادي تن تلقی می

هاي گفته  شود با احراز سایر شرایط، مجازات نخواهد شد. با توجه به مثال دیگري مرتکب جرم می
ربایی باید نکته ظریفی اشاره کرد که وقتـی دسـتگیري    شده نظیر بازداشت و حبس غیر قانونی، آدم

توان گفت اگـر دسـت بـه اقـدامی زد،      غیر قانونی تکمیل و شخص در محلی محبوس گردیده نمی
ف شود و انتقام گرفته اسـت. زیـرا جـرم توقیـ     چون تجاوز تمام شده است، عملش دفاع تلقی نمی

غیرقانونی از جرایم مستمر بوده و تا موقعی که شخص آزاد نشده، حمله ادامه دارد و حق دفاع بـه  
توان بیان کرد اینست که اغلب  )نکته دیگري که می119، ص 1392قوت خود باقی است. (زراعت، 

شود شخص ثـالثی را کـه مباشـر توقیـف      آید که توقیف شده براي نجات خود مجبور می پیش می
خـود کـه بـر     مـأمور آمر قانونی به که  این اما مسئول آن نیست مضروب و مجروح کند. مثل است،

دهـد و   حسب قانون ملزم به اجراي اوامر اوست، دستور بازداشت شخصی را بر خالف قانون مـی 
خبر است و مکلف به اجراي دستور است اما توقیف شده که  از جهت غیر قانونی توقیف بی مأمور

را  مـأمور تجاوزي که به آزادي او شده ایمان دارد، براي نجات از این وضـع ناچـار    به ناحق بودن
توان دفاع مشروع دانست زیـرا   عمل او را نمیاي  هدهد. به نظر عد مورد حمله دفاعی خود قرار می

صورت گرفته باشد امـا   کننده یکی از شرایط اساسی دفاع مشروع آن است که دفاع نسبت به حمله
خواهـان   اضطرار یا اجبار از مجازات مبري کـرد. (وطـن   عنوان بهتوان  ی (مدافعی) را میچنین متهم
اند کـه چـون    ) و نه به دلیل دفاع مشروع، لیکن بعضی دیگر استدالل کرده70، ص 1378اصفهانی، 

اطالع است و ایـن جهـل    باشد و تنها از عدوانی بودن تجاوز بی نیز می مأموردر اینجا مباشر حمله 
. (رحیمی پور، مأموردارد و نه در رابطه با شخص مورد تجاوز مأمور تأثیر ا در روابط بین آمر و تنه

توان نتیجه گرفت اگر دفاع علیه دیگري که در ایجـاد تعـرض دخالـت     بنابراین می )54، ص 1389
نداشته صورت بگیرد، مشروع نیست، اما اگر متعرض بنحوي از شخص ثالث و بـدون رضـایت او   

سپر استفاده نماید که مدافع براي دفع تعرض ناچار شود متعرض شخص ثالث نیز شود، از  وانعن به
باب اضطرار مسئولیت کیفري او منتفی اسـت، هـر چنـد داراي مسـوولیت مـدنی اسـت. (ابـاذري        

) بنابراین براساس موازین و مقـررات قـانونی، موضـوع حملـه یـا تجـاوز       12، ص 1389مؤمشی، 
رد فوق باشد و وقتی اشاره شد که دفاع از نفس یا جان خود یـا دیگـري جـایز    بایستی یکی از موا
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است به این علت است که حیات و جان انسان یک ودیعه الهی است که حراست و حفاظت از آن 
الزم و واجب است، و اگر شخصی با توجه به شرایط قبل و بعد براي دفاع از جان خـود مرتکـب   

قتل برساند، مجازات نخواهد شـد. فقهـا بـا توجـه بـه شـرایط و        جرمی شود و حتی دیگري را به
انـد.   شود، احکام مختلفی درباره دفـاع از نفـس بیـان کـرده     حاالت مختلفی که دفاع در آن واقع می

داننـد و گـروه    گروهی دفاع از نفس را به طور مطلق واجب و گروه دیگري به طور مطلق جایز می
ـار،  باشـند. (ا  سوم قائل به تفصیل می )موضـوع حملـه در فقـه، دامنـه     119، 120، صـص  1370لعطّ

دارد و در اصل مشروعیت دفاع از نفوس، اموال و نوامیس، عرض و آبرو و حقوق مورد اي  هگسترد
حمایت شریعت، اختالفی میان فقهاي شیعه و سنی وجود ندارد. فقهـاي مسـلمان دفـاع از نفـس،     

و پـدر ...) را براسـاس آیـات صـریح و روایـات و       ناموس، حریم و متعلقان (پسـر، دختـر، بـرادر   
دانند و در هر حال دفاع را با قید مراعـات (االسـهل فالــاسهل) واجـب      ضرورت عقلی واجب می

  )217، ص 1389رحیمی مقدم، (دانند، هر چند به قتل مهاجم بینجامد.  می
 
  شرایط دفاع .5

ه است حق دفـاع را تحـت شـرایط و    براي شخصی که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفت گذار قانون
  کیفیاتی که بیان خواهد شد محترم شناخته است. 

  
  ضرورت هرگونه اقدام دفاعی .1ـ5
گذار به دفاع در برابـر تجـاوز نـاحق و نامشـروع، ضـرورت آن در       ترین دلیل اجازه قانون گمان مهم بی

این، ارتکاب عمل مجرمانـه بـراي   اوضاع و احوالی است که مدافع راه دیگري براي انتخاب ندارد. بنابر
شود که تا حدودي تنها راه نجات باشد. هرگاه مدافع بتواند به طریقی  دفع تجاوز وقتی مشروع تلقی می

جز ارتکاب جرم خطر را دفع کند، ولی علیه متجاوز به جرم متوسل شود، دفاع او مشروع نخواهد بود. 
قانون مجـازات اسـالمی تأکیـد شـده      156ماده باید دانست که شرط ضرورت به صراحت در بند الف 

وجود نداشت ولـی عـدم    1370است هر چند این شرط (این واژه) در قانون مجازات اسالمی مصوب 
کـه دفـاع را در    1375مصـوب   627ذکر آن دلیل بر عدم وجود آن نبود چرا که که مالحظه بند ج ماده 

تـري بـراي نجـات میسـر      رگونـه وسـیله آسـان   داند که (توسل به قواي دولتـی یـا ه   مواقعی صادق می
اي کـه از شـرط    نباشد)گویاي این نکته است که شرط مذکور از نظـر مقـنن دور نمانـده اسـت. نتیجـه     

شود این است که هرگاه توسل به قواي دولتی ممکن باشـد کسـی کـه مـورد      ضرورت دفاع حاصل می
دفاع از جان و مال و ناموس شهروندان ذاتا بـه   تهدید واقع شده حق ندارد در مقام دفاع برآید. زیرا اوالً

عهده قواي دولتی است. ثانیاً، اقدامات مأموران مذکور در دفع تجـاوز و خطـر بـه حکـم قـانون جـرم       
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)در همین مقایسه کوتـاه در واژه ضـرورت در قـانون    202، ص 1387محسوب نخواهد شد. (اردبیلی، 
باید اشاره کرد که عدم ذکر واژه تناسب دلیـل بـر    که اشاره شده. 1370با قانون مصوب  1392مصوب 

عدم در نظر گرفتن این محتوا نیست چرا که با توجه به نزدیک بودن مفهوم دو شرط (رعایت تناسب) و 
کافی براي بیان مقصـود   156(رعایت حد ضرورت) مقنن ذکر عبارت (با رعایت مراحل دفاع) در ماده 

بنابراین باید گفت که تنها طریق براي دفع تجاوز انجـام شـده،   خود و جامع هر دو شرط دانسته است. 
توانـد فـردي    دفاع در مقابل آن و به عبارت دیگر ضرورت دفاع است. لذا اگر شخصـی قـوي کـه مـی    

آنکه احتیاجی به قتل یا ضرب و جـرح او باشـد بـدین     تر از خود را به آسانی مغلوب کند و بی ضعیف
گردد. در فقه نیز در حالت دفاع مشروع به کار گرفتن  دار می ع خدشهاعمال مبادرت ورزد، ضرورت دفا

عملی براي دفع خطر جایز است که دفاع تنها به وسیله آن ممکن باشد (تاکید از ما). به عبـارت دیگـر   
باشد، حق دارد از آن دفاع نکرده و آن را رهـا کنـد ولـی اگـر      وقتی که انسان مجاز به دفاع از مالش می

مالش دفاع کند تنها در صورتی حق استفاده از نبرد و زور براي مقاومت در برابر خطر را دارد  بخواهد از
دارد  که بیان می 156که دفاع منوط به آن بوده و راه دیگري وجود نداشته باشد. بنابراین با توجه به ماده 

الوقـوع بـا رعایـت     ریـب گونه خطر فعلی یـا ق  هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض ... در برابر هر
توان گفت واژه اخیر با رعایت مراحل دفاع از گذر گاه فقه است چرا که فقها بـراي   مراحل دفاع ...) می

اند به طور تمثیلی اول، تنحنُح، (یعنی سرفه زدن)، کمـک خواسـتن از مـردم،     دفاع مراحلی اعالم داشته
اوز، پناه بردن به جمعیت، فرار کردن، قرار گرفتن فریاد کشیدن بر متجاوز و منع او، التماس کردن از متج

تـوان گفـت    کند مثل فرار کردن کـه مـی   پشت مانع (که به تمام امور گفته شده اعمال دفاعی صدق نمی
دفاع نیست و پناه بردن به جمعیت و قرار گرفتن پشت مـانع شـرط ضـرورت عمـل دفـاعی را سـلب       

هاي متجاوز، پاره کردن شکم، مجروح کـردن، زدن و   فککند.) و نیز سنگ زدن به متجاوز، شکستن  می
ناکار کردن متجاوز به وسیله سنگ، چوب دستی، پاره آهن یا اسلحه، هر چند منجر به قتل متجاوز شود. 

شـرایط   156) بنابراین ضرورت دفاع و رعایت مراحل دفاع در نص ماده 80، 81، صص 1370(العطار، 
  کند.  و اوصاف فوق را تأیید می

  
  تناسب دفاع با حمله .2ـ5

تأکید شده بـود   1370قانون مجازات اسالمی مصوب  61منظور از تناسب که به صراحت در بند الف ماده 
تـوان   عبارت است از همانندي و تشابه دفاع و حمله، و به عبارت دیگر، مقابله به مثل نباشـد، یعنـی نمـی   

اجم در مقابل حمله به جسـم، جسـم مهـاجم و در    توان در مقابل حمله به جان، جان مه گفت که فقط می
قانون مجـازات اسـالمی    629مقابل حمله به مال، مال مهاجم، را مورد حمله قرار دارد زیرا به موجب ماده 

توان به قتل مهاجم دست زد، که این مـاده   داشت که حتی براي دفاع از مال می که اشعار می 1375مصوب 
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چنین اگـر منظـور    نسخ صریح شد و هم 1392مجازات اسالمی مصوب  قانون 728) به موجب ماده 629(
، 1392کرد. (میرمحمد صادقی،  از لفظ متماثل استفاده می 1370مقنن مقابله به مثل بود بجاي تناسب قانون 

تـرین   اند و عدم لفظ تناسب را دلیل بر عدم وجود اصلی )هر چند برخی به ظاهر ماده استناده کرده357ص
انـد.   اند و در مقابل تأکید مضاعف بر ضرورت داشتن دفاع داشـته  ن شرط در دفاع مشروع دانستهتری و مهم

رسد  ) در ابتدا بیان کردن شرط تناسب میان عمل دفاعی و خطر، آسان به نظر می17، ص 1392(احمدي، 
ولی گـاهی  نظر شده است  و در مورد شرط تناسب اختالفی وجود ندارد اما پیرامون مالك تناسب اختالف

باشد، زیرا تناسب به معناي تساوي مادي میـان عمـل مـدافع و خطـر      تشخیص مصداق تناسب آسان نمی
خواهـد بـه مـدافع برسـاند انجـام       متجاوز نیست. از طرف دیگر، مهاجم با اعالم قبلی خطراتی را کـه مـی  

ناسب با آن مقابله کند. سـؤال  تواند قبل از وقوع خطر آن را بسنجد تا با نیروي مت دهد و مدافع نیز نمی نمی
دهد که عمل مـدافع متناسـب بـا     شود این است که چه کسی یا چه مقامی تشیخص می که اینجا مطرح می

اند تشخیص تناسـب   تجاوز مهاجم بوده؟ این تشخیص چه معیاري است؟ بعضی از حقوقدانان بیان داشته
بر بعضی تعرضات، دفاع متعـادل و متناسـب   دفاع با تجاوز موضوعی بس دشوار است، عالوه بر آن در برا

توان مناسب دانست؟ لـیکن   معلوم نیست. براي مثال در برابر تعرض به عرض و ناموس چه واکنشی را می
دارند تشخیص تناسب دفاع با تجاوز بر عهده دادگاه است و دفـاع متناسـب آن چنـان     در نهایت اعالم می

دارد  )بعضی دیگر اعالم مـی 204، ص 1387ز دارد. (اردبیلی، دفاعی است که متعرض را از ادامه تعرض با
باشـد و قاضـی بایـد بـا توجـه بـه        بحث تناسب از امور ماهوي است که تشیخص آن برعهده قاضی مـی 

، 1392هاي نوعی مانند وضعیت جسمانی و روانی، و جنسیت، زمان، مکان، تصمیم بگیرد(زراعـت،   مالك
تـر   خطر است نه آزار و انتقام، از این رو اگر هـدف بـا عمـل سـبک     ) بنابراین هدف از دفاع، دفع121ص

تر وجود دارد؟ در حالی که تخلـف از شـرط تناسـب بـه      تحقق یابد آیا دلیلی براي استفاده از عمل سخت
معناي خروج از هدفی است که اعمال دفاعی براي آن مباح شده است و تجاوز از حدود تناسـب نیـز بـه    

 15ه مهاجم و انتقال عمل باز دارنده به عمل انتقامی است. در این راستا نگاهی به ماده معناي تبدیل مدافع ب
بینـیم کـه همـه     قانون مسئولیت مدنی که به لفظ متناسب اشاره دارد مفید خواهد بود. به همین سـبب مـی  

رت ممکـن  فقهاي امامیه، شافعی، مالکی، حنفی، زیدي و ظاهري معتقدند که مدافع باید بـه آسـانترین قـد   
، 1370شـود. (العطـار،    چه از آن تخطی و تجاوز کند، متجاوز شمرده مـی  براي دفع خطر اکتفا کند و چنان

اسـت کـه    194) از جمله مستندات فقهی که در باب تناسب وجود دارد سـوره مبارکـه بقـره آیـه     91ص 
وي رفتـار کنیـد) بیـانگر     فرمایند (هرکس به شما ستم و تجاوزي بنماید مانند خودش با خداوند متعال می

لزوم تعادل و برابري میان تجاوز و اقدام متقابل است. دفاع نیز یکی از موارد اقدام متقابل است. حال پاسخ 
) پاسـخ  subjective) و شخصـی ( objectiveبه سؤال باقی مانده این خواهد بود، وجود دو ضابطه نوعی (

شود یعنـی   که کدام یک از این دو معیار به کار گرفته میتر کرده است، حال سؤال این است  سؤال را آسان
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آیا مردم باید عمل مدافع را بیش از حد ضرورت ندانند یـا خـود وي. عبـارت زیـر از تحرالوسـیله نشـان       
دهد که تنها در صورت عدم تحقق هر دو معیار نوعی و شخصی، فرد مسئول خواهد بود (اگر بـه نظـر    می

طور بود بنابر احتیاط ضامن است.) در مـورد ضـمانت    رده و در واقع هم همینخود از مقدار الزم تجاوز ک
اجراي عدم رعایت تناسب برخی از فقها معتقدند که اگر تناسب میان دفاع و تجاوز وجـود نداشـته باشـد    

شود این امر ناشـی از مقصـر بـودن مهـاجم      ودفاع بیش از حد تجاوز باشد، قصاص ساقط و دیه ثابت می
پذیرفته شده است که بـه موجـب    1392قانون مجازات سال  302ماده  2همین موضع در تبصره باشد.  می

چه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است، لکـن مرتکـب بـه     آن (چنان
اثبـات   156مـاده   2شود و با توجـه بـه تبصـره     شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیري محکوم می

باشد که بـه دفـاع    اوز از مراحل و شرایط دفاع بر عهده مهاجم است که در جهت حمایت از کسانی میتج
اند معیـار   که نوشته اند.) و نیز باید گفت ضابطه فوق در فقه نیز تأیید شده است چنان مشروع متمسک شده

شـافعی، حنفـی،    تناسب، صرفاً معیار شخص نیست بلکه معیار شخصی، موضوعی است و فقیهان امامیـه، 
کند کـه   حنبلی، ظاهري و زیدي، معیار تناسب، ظن غالب مدافع یا هر عملی است که به فکرش خطور می

با توجه به شرایط روحی و شخصی خود و امتیازات متجاوز و حالـت تجـاوز قـادر بـه انجـام آن اسـت       
ه، این است کـه آیـا مهـاجم    اي که به صورت بسیار ظریف در فقه بیان شد ) نکته95و  99، 1370(العطار، 

رسد فقط در یک حالت مهاجم حق دفاع دارد اگر مدافع از حدود دفاع مشـروع   حق دفاع دارد؟ به نظر می
شـود   گیرد زیرا عمل مدافع در این هنگام، تبدیل بـه تجـاوز مـی    تجاوز کند، مهاجم درحالت دفاع قرار می

ین تجاوز را با حداقل ممکن دفع کنـد، و در غیـر ایـن    تواند ا گردد و متجاوز می ودفاع از تجاوز متولد می
) اما درست 209، ص 1372تواند ادعا کند که در حال دفاع از خود بوده است. (عوده،  صورت مهاجم نمی

  گیرد.  تواند ادعا کند ولی ادعا او در محکمه مورد پذیرش قرار نمی این است که مهاجم می
  
  باشد قالنی میمستند به قرائن معقول یاخوف ع .3ـ5

این شرط که در قانون جدید مجازات اسالمی اضافه شده است، مبتنی بر ایـن واقعیـت اسـت کـه     
معیار دفاع و ضرورت آن امري نوعی است نه شخصی. مفهوم آن این است کـه ارتکـاب جـرم در    

رف مقام دفاع از نفس، عرض و ناموس و مال خود یا دیگري باید در نظر یک انسان معقول و متعا
موجه و ضروري تلقی شود و در صورت عدم دفاع وقوع خطر حتمی خواهد بود و در نتیجه اقدام 

شـود،   کسی که ذاتاً آدم ترسویی است و با کمترین تهدیدي از کوره در رفته و مرتکـب جـرم مـی   
) بنابراین از نظر حقـوق ایـران   189، ص 1392شود. (ساکی،  مطابق این بند دفاع مشروع تلقی نمی

توان گفت که حتی اگر شخصی به دلیل اعتقاد نامعقول ولی صادقانه خود مرتکب قتل یا ضرب  می
 303و ماده  291تواند، به استناد بند ب ماده  پندارد شود، وي می و جرح کسی که وي را مهاجم می
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قانون جدید از مجازات قصاص بگریزد و تنها به دلیل ارتکاب جنایت شبه عمد ملزم به پرداخـت  
نداشـتن   رغم علیرسد زیرا در هر حال عرف بین کسی که  شود. این نظر منصفانه به نظر می یه مید

برخی از شرایط دفاع مشروع، اعمال خود را در مقام دفـاع انجـام داده اسـت بـا کسـی کـه قصـد        
  )358، ص 1392ارتکاب عمل ظالمانه و عدوانی را داشته است تفاوت قائل شد. (میر صادقی، 

  
  اوز به سبب اقدام آگاهانه مدافعتج .4ـ5

بیان شده بود ولی در قانون راجع به مجازات  1352این موضوع در قانون مجازات عمومی مصوب 
سال دوباره در قانون مجـازات   40وجود نداشت و بعد از  1375و  1370و  1361اسالمی مصوب 

شـود کـه مـدافع     اعـث مـی  جدید احیا شده بنابراین تحریک کردن مهاجم به حمله، توسط مدافع ب
نتواند به دفاع مشروع استناد کند، پس مدافع نباید خود وضعیتی را که قصـد دارد در خصـوص آن   
به دفاع مشروع تکیه کند، به طور عمدي تحریک کرده یا به وجود آورده باشد تا در نهایت منتهـی  

له ناشـی از تحریـک   به قتل مهاجم تحریک شده و صوري شود، به عبارتی دفاع در مقابل یک حم
  . است درگیري بوده کننده خود آغازکه  این عمدي و صوري قابل قبول نیست، و

  
  نتایج

مشخص شدن دقیق قلمرو جرایم منـافی عفـت کـه در جـرایم موجـب تعزیـر و حـد متبلـور           .1
  شود، نه در دیات و قصاص.  می

نگی عمـومی و مـوارد   هاي و خصایص جرایم منافی عفت جنسی بودن، تعارض با فره ویژگی  .2
  باشد.  دیگر از خصایص آن می

  درك صحیح و روشن شدن واژگانی چون ضرورت، تناسب، منافی عفت، در مواد قانونی به مانند:  .3
قـانون   140. ماده 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  156واژه ضرورت، بند الف ماده  )الف

  . 1392آیین دادرسی کیفري مصوب 
قانون مسوولیت  15. ماده 1392قانون آیین دادرسی کیفري نصوب  218ماده واژه تناسب،  )ب

  . 1339مدنی مصوب 
. مـاده  1392قانون آیین دادرسی کیفـري مصـوب    100ماده  2واژه منافی عفت، در تبصره  )پ

 . 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  241، همین قانون، و ماده306، 170، 102
ی در اکثر موارد در باب دفاع مشروع مثل نظریات برتر در امر تناسب بیان مسائل فقهی و حقوق  .4

تواند در مقابـل   آیا مهاجم هم میکه  این و ضرورت دفاع با حمله، پاسخ جزیی به سواالت مثل
 حمله مدافع، از خود دفاع کند. 
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 مشاور حقوقی وکیل پایه یک دادگستري و و شناسی دانشگاه قم کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم محمدرضا خلیلی

 
  

   مقدمه
 ترذیلـی  و بدنی شدید هاي مجازات قالب در کیفري اجراهاي دور، ضمانت هاي بسیار در گذشته
 شـکل  بـه  و بـود  استوار بزهکار سرکوبی و انتقام پایه ها بر دوره، مجازات این در. شد می اعمال

. گردیـد  مـی  اعمـال  هـاي غیرانسـانی   مجـازات  سایر و اعدام ویژه قهرآمیز، به هاي بدنی مجازات
 در جزیـی  و محدود استفاده دلیل به است، ولی داشته وجود کهن عهد از حبس مجازات هرچند
 تـدریج  بـه  زمان گذشت با وجود این آمد، با نمی حساب به اعصار آن هاي شایع مجازات ردیف

 جـاي  بـه  حـبس  کیفـر  ابتـدا، جـایگزین   در. شـد  کیفـري  هاي زرادخانه مجازات، وارد عنوان به
 شکل تعدیل لحاظ هب ها زندان بار رقت و نامناسب وضعیت رغم-شدید، علی بدنی هاي مجازات

 ها، بـاال  زندان وضعیت به توجه عدم دلیل به مرورزمان به ولی بود؛کننده  امیدوار مجازات، بسیار
 شده مبدل یأس به امیدواري حبس، این به محکومین شدن اي-حرفه پدیده و زندانیان آمار رفتن
 است.

 اساسـی، بـراي   دالیـل  از کـی سابقه، ی بدون بزهکاران براي به ویژه، زندان محیط بودن زا جرم  
 کوچـک  تخلفـی  برايآن هم  بار نخستین براي که فردي. است دیگر هاي مجازات کردن جایگزین
 بـراي  وضـعیت  ایـن  مشـابۀ . شود تبدیل اي حرفه مجرم یک به چندي از شود، پس می زندان راهی

 بـه  توجه. دارد جودو برد؛ خواهند بسر زندان در را مدتی چه نیست؛ معلوم نیز، که موقت زندانیان
 در و باشـد؛  داشـته  برعهـده  اي را خانواده سرپرستی، شده زندانی فرد؛ است ممکن که موضوع این
 فردي اصل و. کند می دوچندان را موضوع اهمیت شود پیدا وي خانواده جرم، در هاي زمینه او نبود
 . برد می سؤال زیر را مجازات بودن
 بنـد  از تـازه  کـه  زنـدانیانی  بـراي  شغلی موقعیت به ویژه اجتماعی هاي موقعیت رفتن دست از  

 را حـبس  مجـازات  بـراي  مناسـب هاي  جایگزین انتخاب که است عواملی دیگر از؛ اند یافته رهایی
 . سازند می ضروري

 هاي جایگزین زنداننگاهی بر مجازات
 1392سال در قانون مجازات اسالمی مصوب 

 )بخش اول(
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 کشـور، مشـکالت   اقتصـادي  چرخۀ از آنان شدن خارج و زندانیان نگهداري سنگین هاي هزینه  
 مـالی  نظـر  تواننـد، از  مـی  جایگزین هاي شیوه. آورد می فراهم دولت براي فراوانی اقتصادي و مالی

 دهند. بدست زندان از تر هزینه کم حتی یا برابر نتایجی
 ها زندان ولی. است) مجرم اصالح( اختصاصی زندان، پیشگیري مجازات هاي هدف از یکی  
ـ   انجـام  تحقیقـات  براسـاس . انـد  نبـوده  کارسـاز  چنـدان  زمینه این در  از نیمـی  از یشگرفتـه، ب

 ها، بـروز  زندان شلوغی. شدند جرم مرتکب دوباره زندان از خروج از حبس، پس به محکومان
 شـدن  معتـاد  و جنسـی  واگیـردار، جـرایم   هـاي  بیمـاري  زندانی، توسـعۀ  در روانی هاي بیماري
 ضـروري  را حـبس  مجـازات هـاي   جـایگزین  کـه  اسـت؛  عـواملی  دیگر زندان، از در احتمالی

 سازند.   می
 بـا  فـرد  کـه  باشـیم  داشـته  انتظار ما که نیست خوبی شرایط در کشورهاي  زندان فضاي امروزه  
 . شود پیشمان خود عمل از و متنبه فضا این به ورود
 همنشینی اثر در و دارد پی در اخالقی و جسمی، روانیهاي  آسیب افراد از بسیاري براي زندان  
 پیـدا  بـروز  مجرمـان  در تبهکارهاي  گروه فرهنگ خرده است ممکن زندان محیط در مختلف افراد
 .  کند
 مجرمـان  بـا  فرد همنشینی اثر در ولی است خالفکاران تنبیه براي محلی زندان نخست نگاه در  
 بهآزادي  از بعد که بگیرند یاد را نوینی دیگران، جرایم با معاشرتتأثیر  زیر افراد است ممکن دیگر
  . بروند خود تجربیات کردن عملی سراغ

  
  تعریف مفاهیم :بخش اول

  تعریف مجازات. 1
مجازات مشقتی است که از طرف حاکمیت نسبت به کسی که با ارتکاب جرم نظم جامعه را مختل 

گـردد. از ایـن رو همیشـه در     و به حقوق طبیعی یا قانونی افراد جامعه لطمه وارد کرده اعمـال مـی  
مـوارد اجـراي مجـازات و    اي  هت. در پارمجازات یک اعمال قدرت و یک اجراي عدالت نهفته اس

تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی مجرم با فلسفه جدید مجازات سازگار نبوده و گاهی نیزمغـایر آن  
هـاي جدیـد    رسد و بهتر آن است که راهی انتخاب گردد که بیشتر هـدف  فلسفه و هدف به نظر می

ي مجازات درباره مجرمینی است که به علت ها، تعلیق اجرا مجازات را تأمین نماید. یکی از این راه
شوند و گاهی سوابق خوب  نداشتن سوء پیشینه و یا زوال آثار آن از مجرمین بالفطره محسوب نمی

شود که به چشم یک جـانی   شان معرف شخصیت قابل اصالح آنان است و مانع از آن می و زندگی
داند که این گروه از افـراد بـه    حت نمیبه آنان نگریسته شود. از این رو سیاست جزایی جدید مصل
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نامطلوب محیط زندان به عنصري خطرناك و ضد اجتماع تبـدیل  تأثیر  زندان افکنده شوند و در اثر
  گردند. 

  
 تعریف زندان وحبس .2
مـده  آبان به معناي زندانبان و نگهبان بنـدیان   در لغت به معناي گرفتار، اسیر زندانی و بندي» بندي«

دارنـد. و   جایی که محکومان و تبهکاران را در انجا نگـه مـی  «یز به معناي بندي خانه است. زندان ن
 »محل نگهداري بندیان و اسیران ذکرشده است.

زندان و حبس شرعی نگه داشتن فرد در مکانی تنگ و محدود نیست بلکه محـدود کـردن او   «  
ل ایـن محـدودیت   خواهـد اسـت، حـا    گونه که خـودش نمـی   نیبراي جلوگیري از تصرفات وي ا

  »تواند در هرمکانی باشد. می
چنین به معنی زندان است اما زندان کیفري و حبس از نظر شـرعی حـبس در مکـان     حبس هم  

معین نیست حبس شرعی این است که شخص را از آزادي عمل در رفت و امد و توقف باز دارنـد  
  یا او را در این کارها محدود کنند. 

س، مناسب است که به معناي اصطالحی و حقوقی ان نیز اشاره داشته عالوه بر معناي لغوي حب  
  باشیم: 

از نظر حقوق دانان، زندان محلی است که محکومین را در جهـت امنیـت اجتمـاعی و رعایـت       
در حکم قید که  آن حقوق شاکی اعم از خصوصی و یا عمومی و رعایت سایر حقوق زندانی به جز

جلوگیري از تکرار جرم، با مجوز قضایی بـه تشـخیص    واسطه به شده و به منظور اصالح و تربیت
کنند، در اصـطالح حقـوقی حـبس بـه معنـی سـلب آزادي تـن         مسئولین زندان در ان نگهداري می

  باشد که بدون تردید دو عنصر زمان و مکان در ان دخالت دارد.  می
  درباره تعریف حبس از نظر حقوق جزا چنین آمده است:

ختیارنفس در مدت معین یا نامحدود بطوري که در زمان ان حالت انتظار ترخیص سلب آزادي و ا«
  ...»گویند نه حبس  وجود داشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد انرا توقبف می

ها و اقدامات تأمینی و تربیتـی کشـور نیـز     نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان در آیین  
 شده است:  زندان چنین تعریف

صـالح قضـایی و قـانونی بـراي      زندان محلی است که در آن محکومین به معرفی مقامات ذي«  
  »شوند. مدت معین و یا به طور دائم به منظور اصالح و تربیت تحمل کیفر نگهداري می

 اسـتهالك  تا، جریمه پرداخت از امتناع و عجز دلیل به نقدي جزاي به محکومین نیز گاهی البته  
  شوند.  می معرفی زندان به حکم در مندرج مبلغ
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هاي قـانونی بـراي تصـرفات     کیفر حبس در مقایسه با سایر انواع کیفرهاي مبتنی بر محدودیت  
شـود از ایـن رو؛    آزادانه افراد در امور خود به آن سالب آزادي یعنی سلب مطلـق آزادي گفتـه مـی   

انـد سـالب آزادي نیسـت بلکـه      نون شـده تنگناهاي دیگر براي افرادي که مرتکب نقض قا گونه هر
 . ها خواهد بود آن یا محدودکننده و سالب برخی حقوق آن کننده محدود

زندانی کردن فرد در ظاهر و نگاه اول و حتی از لحاظ ماهیت، نوعی کیفر است. زیـرا ایـن     
هـاي کیفـر و سـزا محسـوب      عمل نه تنها بر خالف میل و اراده فرد اسـت و یکـی از ویژگـی   

کنـد کـه در حالـت     شود، بلکه زندانی شدن، براي فرد تنگناهایی ایجاد و بر او تحمیـل مـی   می
عادي روا و پسندیده نیست و نه کسی دوست دارد که موضوع آن قرارگیرد. ایـن خصوصـیت   

هـا نـوعی محـدودیت اعـم از مـالی، جـانی،        هاست که دراثـر اجـراي آن   مشترك همه مجازات
براي حق مالکیت یا حیات یا آزادي و یا حیثیت یا کرامـت انسـان    یاروانی، گفتاري یا رفتاري

 .  شود ایجاد می
  

  انواع زندان در نظام حقوقی ایران :بخش دوم
ها و اقدامات تأمینی و تربیتـی کشـور بعمـل     هاي اجرایی سازمان زندان نامه یینآدر مطالعاتی که در 

  نموده است که عبارتند از:  هاي موجود در کشور را به چند دسته تقسیم آمد، زندان
  
  زندان بسته. 1

 26/4/80ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشـور مصـوب    اجرایی سازمان زندان نامه آیین 6طبق ماده 
بـانی باشـد ودر پوشـش     هاي دیده زندان بسته، زندانی است که کامال محصور بوده و داراي برجک

ان مـأمور کـافی   بـه انـدازه  عموالً در این پوشش خارجی زندان بسته، حفاظت کامل وجود دارد و م
دار هستند. این نوع زنـدان   مراقب و یا پاسدار، وظیفه حفاظتی را در زندان بسته عهده مأمورمسلح، 

بنـدي   براي نکهداري ان دسته از محکومانی است که به تشخیص مقامات قضایی یا شـوراي طبقـه  
  سته به مصلحت نباشد. مؤسسات واب ها و نگهداري انان در سایر زندان

  
   باز نیمهزندان  .2

باز زندانی است محصـور کـه در پوشـش     ها، زندان نیمه نامه اجرایی سازمان زندان آیین 7طبق ماده 
خارجی داراي حفاظت مناسب باشد ودر ان زندانیان بطور گروهی به تعـداد کـافی مـأمور مراقـب     

ه کـار مجـدداً بـه اسایشـگاه خـود عـودت داده       گردند و پس از خاتم بدون اسلحه به کار اعزام می
  شوند.  می
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  زندان باز  .3
 مـأمور ها، زندان باز زنـدانی اسـت بـدون حفاظـت و      اجرایی سازمان زندان نامه آیین 9مطابق ماده 

گذرانـد، حـق    یا بـه خـدمت مـی   کار  به مراقب که زندانی مدت محکومیت خود را در ان با اشتغال
ترین آسایشگاهی که به همـین منظـور تعیـین     ها را نیز در نزدیک و شب خروج از زندان را نداشته

  گردند.  شده نگهداري می
  
  کانون اصالح و تربیت .4

طوالنی دارد منتها ابتدا در مورد جرایم اطفال و نوجوانان اي  ههاي جایگزین در جهان سابق مجازات
  ي پیدا کرد. مورد استفاده قرار گرفت و سپس به جرایم بزرگساالن نیز تسر

شده است شبیه نظام پلکانی است که اطفال زیـر   بینی نظامی که در قانون مجازات اسالمی پیش  
سال  18داند و اشخاص باالي شش سال و زیر  شش سال را به کلی فارغ از تعقیب و مسئولیت می

  را نیز به سه دسته تقسیم نموده است: 
  پانزده تا هیجده سال شش تا دوازده سال، دوازده تا پانزده سال، 

  شود که اصوالً ماهیت مجازات ندارد.  براي هرگروه اقدامات خاصی در نظر گرفته می
ها، کانون اصالح و تربیت محلی است جهـت نگهـداري،    نامه اجرایی سازمان زندان آیین 19طبق ماده   

  سال تمام سن داشته باشند.  18اصالح، تربیت، تهذیب، آموزش اطفال غیر بالغ و بزه کار انی که کمتر از 
راي آ هاي اصالح وتربیت که هم اکنون در شهرهاي بـزرگ وجـود دارنـد تصـمیمات و     کانون  
شناسـی،   هـاي روانپزشـکی، روان   کنند ودر ایـن مراکـز متخصصـانی در رشـته     ها را اجرا می دادگاه
  شناسی و علوم تربیتی حضور دارند.  جامعه

) درباره اطفال و نوجوانانی کـه مرتکـب جـرایم    88ی (ماده در فصل دهم قانون مجازات اسالم  
(ث)  تنهـا در بنـد  سال تمام شمسی اسـت،  15تا  9ها در زمان ارتکاب،  سن آن شوند و تعزیري می

نگهداري در کانون اصالح و تربیت پیرامون تصمیم  را مکلف به اتخاذحسب مورد دادگاه این ماده 
داند و در سـایر مـوارد در ایـن     می تعزیري درجه یک تا پنج میجرادر مورد از سه ماه تا یک سال 

ماده عالوه بر تصمیم قاضی به تسلیم اشخاص مذکور بـه والـدین یـا اولیـا ءو سرپرسـت قـانونی       
تسلیم طفل به اشخاص واجد شرایط منوط به قبـول انـان و نصـیحت     هاي جایگزین مانند مجازات

  گردیده است.  بینی تبی به عدم تکرار جرم پیشبوسیله قاضی و اخطار و تذکرویا اخذ تعهدک
ها در زمان  و سن آن شوند جرم تعزیري می درباره نوجوانانی که مرتکباین قانون  89ماده  در  

ساله دو عامل؛شدت جـرم  15تا  9بر خالف اشخاص  بوده سال تمام شمسی 18تا 15ارتکاب، بین 
  :که منحصر است به داند ومجازات قانونی را در تعیین اقدامات مهم می
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 انجام خدمات عمومی . 3جزاي نقدي . 2نگهداري در کانون اصالح و تربیت . 1
بینی شده است که در نـوع خـود جالـب اسـت. ایـن دو       اما دو مجازات جایگزین نیز پیش  

امده اسـت عبارتنـد از: اقامـت در منـزل و      92ق. م. ا مصوب  89اقدام که در تبصره دوم ماده 
کانون اصالح وتربیت در دو روز اخر هفته براي مدتی که از سه تـا پـنج مـاه بـه     نگهداري در 

  انجامد.   طول می
تبصره اول این ماده نیز انجام خدمات عمومی را محدود به حداکثر چهـار سـاعت در روز     

علیـه و اولیـاي وي ورعایـت     اي به سایر شـرایط ماننـد رضـایت محکـوم     کرده است اما اشاره
الیحه رسیدگی به جـرایم اطفـال و نوجوانـان در ایـن      33کار ندارد اما در ماده مقررات قانون 

خصوص براي تخلف از رعایت مقررات فوق افزایش زمـان خـدمات یـا تبـدیل ان بـه سـایر       
 بینی شده بود.   ها پیش مجازات

ن هاي دیگـرای  نظامی که سال هیچ اقدامی صورت نمیگیرد در حال9بنابراین در مورد اطفال زیر   
  اند.  سن را به شش سالگی تنزل داده

سـال قمـري را مـالك تعیـین      15سـال و  9بلـوغ شـرعی یعنـی     1370قانون مجازات اسالمی   
سنین نوجوانی به دو گروه،  1392مجازات مجرمین نوجوان قرار داده بود و لیکن در قانون مصوب 

 سال.  18سال تا 15سال و  15سال تا  9تقسیم شده است: 
توان ان را تأسیس شرعی دانسـت   بندي درنظام پلکانی فقه نیز سابقه دارد و حتی می ماین تقسی  

  اند.  زیرا فقها اطفال را به ممیز و غیر ممیز تقسیم کرده
  
  . مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی5

جـا   نآها ایـن مراکـز مؤسسـاتی هسـتند کـه در       نامه اجرایی سازمان زندان آیین 16مطابق ماده 
هـا   محکومین قبل و بعد یا ضمن اجراي مجازات یا مستقل از ان تا رفع حالتی که آن متهمین و

دهد، بحکم یا قرار کتبی مراجـع قضـایی نگهـداري     ینده در مظان ارتکاب جرم قرار میآرا در 
  شوند.   می
  
  موزي و کار درمانیآ مجتمع حرفه. 6

موزي و کـار درمـانی مرکـزي اسـت     آ فهها، مجتمع حر اجرایی سازمان زندان نامه آیین 14طبق ماده 
 براي نگهداري متهمین و محکومین مربوط به جرایم مـواد مخـدر و اعتیـاد کـه بـا حکـم مقامـات       

شوند. الزم به ذکـر اسـت کـه اداره کلیـه      صالح براي مدتی به نگهداري در ان محل محکوم می ذي
  هاست.  عهده سازمان زندانه مراکز فوق ب
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 ایگزین زندانهاي ج مجازات: بخش سوم
بـه   اي نیسـت امـا   هاي کارشناسی وحتی گاه عمل، موضـوع تـازه   مجازات جایگزین درمیدان بحث

  تازگی قالب قانونی به خودگرفته است. 
این خصوص قانون مصو ب نداشتیم وبعضی مواقع قضـات بـه تشـخیص خودشـان و      در قبالً  

اي  واقع سـلیقه  کردند. در ن تعیین میهاي جایگزینی را در آراي خودشا قانونی مجازات بدون مجوز
هاي جـایگزین مصـوب وقـانونی     )، مجازات92کردند اما در قانون مجازات اسالمی (سال  عمل می

راهکارهایش هـم فـراهم    بینی شده است باید باتوجه به مواردي که درقانون پیش طبعاً شده است و
  شود. 

جـاي مشخصـی    در روز 10ند که مجـرم  ده مورد نوجوانان حکم می وقتی در فرض کنید مثالً  
هـاي   فراهم باشد تا در مرحله اجراي حکـم، نظـارت و مراقبـت    اقامت کند، سازوبرگ آن هم باید

  هاي ضابط انجام شود. االن این امکانات فراهم نیست.  کنترلی تحت نظر نیرو
  لفه باشند: ؤبایست داراي سه م ها می اصوالً جایگزین

هـا   و متناسب با فرهنگ ملی و اوضاع واحـوال کشـور باشـند تـا دادگـاه     داراي ساختار معقول   .1
  اعمال کنند.  ها را بتوانند با اعتماد کامل به سودمند و مؤثر بودن آن

متناسب با وضعیت فردي و شخصیتی بزهکار، انتخاب و تعیـین شـوند کـه ایـن امـر تقویـت         .2
طلبد. تشـکیل پرونـده شخصـیت     میبه قاضی را در تشخیص این تناسب،  دهنده نهادهاي یاري

قبل از وقوع جرم و قبل از رسیدگی قضایی بهترین ابزار و شـیوه بـراي رعایـت ایـن تناسـب      
  است. 

مجازات جایگزین بشکل صحیح و مطلوب باید اجرا شوند که این امر در واقـع رمـز موفقیـت      .3
  باشد.  این تدابیر می

هـا شـرط ضـروري     گزین و عملکـرد جـایگزین  الزم به ذکر است که اگاه کردن مـردم از جـای    
 هاي بینـابین نخواهنـد بـود، مگـر     ها موفق به معرفی چنین مجازات هاست. حکومت نآمحدودیت 

  کنند.  ها پشتیبانی می ها را پذیرفته واز آن ي مردم آن مطمئن شوند تودهکه  آن
  

  هاي جایگزین زندان  مزایا و فواید مجازات )الف
اندازد، برخی ضـمانت اجراهـاي اجتمـاعی     دیده فاصله می ان مجرم و بزهبر خالف زندان که می

کنند و به مجـرم اجـازه دهنـد کـه بـه      » عدالت تنبیهی«را جایگزین » عدالت ترمیمی«توانند  می
هـاي   جاي وقت گذراندن در زندان و نگاه کردن به تلویزیـون و قـرار گـرفتن تحـت آمـوزش     

ه را تدارك کرده و بـدین شـیوه پاسـخگوي اعمـال     دید مجرمان خطرناك، جبرات خسارت بزه
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توان به شرح ذیل  هاي جایگزین حبس را می خالف قانون خود باشد برخی از محاسن مجازات
  نام برد:  

شـود اعضـاي    ها (زیرا وقتی فردي به زنـدان فرسـتاده مـی    رعایت اصل شخصی بودن مجازات  .1
  شود) خانواده او نیز به نوعی مجازات می

  هاي اصالح و تربیت.  ها و کانون زندان تراکم جمعیت کیفري درکاهش   .2
  جویی افراد معارض قانون از شاکیان.  کاهش حس انتقام  .3
  ترین مضار زندان.  یکی از مهم عنوان بهشدن اي  هپیشگیري از حرف  .4
  پذیرش فرد معارض قانون از سوي جامعه پس از اجراي مجازات.   .5
  ري. پذی دادن حس مسئولیت  .6
  هاي مادي و معنوي، رفع مشکالت امنیتی.   مدن هزینهآپایین   .7
  تقلیل میزا ن خطر ناکی فرد ازاد شده.   .8
  عدم قطع ارتباط.   .9
  

  حبس جایگزین هاي ب) برخی ویژگی
  جامعوي و مشارکتی بودن .1

هـا و   مانشود و در کنـار سـاز   امروزه به نقش مردم در فرایند عدالت کیفري بیش از پیش توجه می
نهادهاي رسمی، مردم نیز در تأمین منـافع جامعـه نقـش بـه سـزایی دارنـد. یکـی از خصوصـیات         

هاي جایگزین حبس جامعوي بودن آن است و محکـوم مجـازاتش را در اجتمـاع تحمـل     مجازات
هاي اجتماعی جایگزین زندان در ماده یک به صراحت به مشارکت مردم  کند. در الیحه مجازات می

هاي اجتماعی اشاره شده بود، ولی در قانون مجـازات اسـالمی   اي مدنی در اجراي مجازاتو نهاده
جدید این عبارت حذف شده است. امـا بـا توجـه بـه ذاتـی بـودن مشـارکت مـردم در ایـن نـوع           

  تواند داشته باشد.  ها نمی ها این حذف، تأثیري در کاهش نقش مردم در اجراي این مجازات مجازات
  
  توافقی بودن  دو سویه و .2

هاي جایگزین حبس، دوسویه و توافقی بودن آن است؛ یعنی عـالوه   هاي مجازات ترین خصیصه از مهم
ها قابلیـت اعمـال داشـته باشـند. ایـن       بر اراده مقام قضایی، اراده بزهکار نیز الزم است تا این جایگزین
سـویه  آن را از حالت عمودي و یک دهد و رویکرد، اراده بزهکار را در عرض اراده مقام قضایی قرار می

تواننـد پـس از    شود. چندان که مـی  کند و براي بزهکار در فرایند دادرسی نقشی فعال قائل می خارج می
هـاي حـبس    جا که حکم به جـایگزین ارزیابی این پیشنهاد نسبت به قبول یا رد آن اظهارنظر کنند. از آن



  1396سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان       راه وکالت       ن وکالي دادگستري گیالندو فصلنامه کانو

149 

دارد، مجرم باید نسـبت بـه اجـراي آن راضـی     هاي جسمانی و روانی براي شخص محکوم  محدودیت
   .طور دقیق آگاه شوندشود، به باشد؛ یعنی، مجرمان حق دارند از کاري که از آنان خواسته می

 92هاي حبس به صراحت در قانون مجازات اسالمی مصـوب  توافقی و رضایی بودن جایگزین  
می رایگان، خدماتی است کـه بـا   خدمات عمو«آمده است:  83پذیرفته شده است، ازجمله در ماده 

، 61چنین در مورد نظارت الکترونیکی نیز در ماده  هم». شود رضایت محکوم ... مورد حکم واقع می
هـا (دوره   رضایت محکوم، شرط اعمال این مجازات دانسته شده است. در مـورد سـایر جـایگزین   

نیامـده اسـت، ولـی تـا      مراقبت، جزاي نقدي روزانه، جزاي نقدي) هرچند به صـراحت در قـانون  
اي بر انجام آن نداشته باشد، مسلماً اجراي آن ممکن نیست و همان حـبس  موقعی که بزهکار اراده

در صورت عدم رضایت محکوم به انجام خدمات عمـومی،  « 83ماده  3شود. مطابق تبصره  اجرا می
  ». شود مجازات اصلی مورد حکم واقع می

  
  قابل بازگشت بودن  .3

باشـد و آن نیـز در   هاي حبس این است که قابـل برگشـت مـی    هاي جایگزیناز ویژگییکی دیگر 
صورتی است که محکوم به تعهدات مقرر عمل ننماید که در این صورت، همان مجازات اولیه کـه  

هاي  آید. در واقع ضمانت اجراي عدم اجراي صحیح جایگزینباشد، دوباره به اجرا در میحبس می
دادگـاه ضـمن تعیـین    «ق. م. ا. ج.:  70باشد. طبق ماده بس مقرر در حکم میحبس، اعمال همان ح

تعذر اجـراي مجـازات    در صورتکند تا  مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می
». جایگزین، تخلف از دستورات یا عجز از پرداخـت جـزاي نقـدي، مجـازات حـبس اجـرا شـود       

کوم از اجراي مفاد حکم یا دستورات دادگاه تخلـف نمایـد،   مح چه چنان: «81چنین مطابق ماده  هم
دوم بـه مجـازات   چهارم تا یـک  به پیشنهاد قاضی اجراي احکام و رأي دادگاه براي بار نخست یک

  ». شود شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می مورد حکم افزوده می
  
  قابل تعلیق، تبدیل، تخفیف  .4

واسـطه مـانع خـارجی خـارج از اراده     بـه  چـه  چنانها این است که  نهاي جایگزی از دیگر خصیصه
محکوم یا به واسطه معذوریتی مربوط به محکوم، امکان اجراي آن موقتاً ممکن نباشد، قابل تعلیـق  

هاي جایگزین حـبس بـا   اجراي تمام یا بخشی از مجازات چه چنان«ق. م. ا.:  82است. مطابق ماده 
گـردد.   مورد حکم یا بخش اجرا نشده آن، بعد از رفع مـانع اجـرا مـی    مانعی مواجه گردد، مجازات

مانع مذکور به واسطه رفتار عمدي محکوم و براي متوقف کـردن مجـازات ایجـاد گـردد،      چه چنان
  ». شود مجازت اصلی اجرا می
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تواند بنا به وضع جسـمانی   قاضی اجراي احکام می«این قانون:  84ماده  4چنین طبق تبصره  هم  
هـا، انجـام خـدمات عمـومی را      هاي خـانوادگی و ماننـد آن  نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتو 
را به مجـازات جـایگزین    طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن  به

رد که معلوم است، این ماده فقـط در مـو   طور همان». حکم، پیشنهاد کند کننده دیگر به دادگاه صادر
را بیـان نمـوده    هاي حبس، یعنی انجام خدمات عمومی موارد تعلیق و تبـدیل آن   یکی از جایگزین

  باشند یا خیر؟ هاي حبس نیز قابل تبدیل یا تعلیق میاست و معلوم نیست آیا سایر جایگزین
ه: شدن حکم را بیان نموده است. مطابق این مادق. م. ا. تخفیف مجازات بعد از اجرایی 80ماده   
رعایت مفاد حکم دادگاه از سـوي محکـوم حـاکی از اصـالح رفتـار وي باشـد، دادگـاه         چه چنان«
  ». بار بقیه مدت مجازات را تا نصف تقلیل دهدتواند به پیشنهاد قاضی اجراي احکام، براي یک می
  
  عدم طرد مجرم از اجتماع .5

ادي محکـوم نشـوند و فـرد    شوند که مانع زندگی ع هاي جایگزین حبس طوري اعمال میمجازات
کنـد. محکـوم    کند، مجازات خود را نیز تحمل می در اجتماع مثل بقیه مردم زندگی میکه  این ضمن

دانـد، بلکـه هنـوز احسـاس     کند از جامعه طرد شده است و خـود را قربـانی آن نمـی    احساس نمی
تمـاع  نوعـانش در وي خـاموش نشـده و بـا گذشـت مـدت زمـانی بـه اج         یت نسبت به هـم مسئول
ساعات ارائه خدمات عمومی براي افراد شاغل از چهار ساعت «ق. م. ا.  84گردد. مطابق ماده  برمی

و براي افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائـه خـدمت در   
کـه ایـن مـاده صـراحت دارد،      طـور  همـان ». روز نباید مانع امرار معـاش متعـارف محکـوم گـردد    

هاي جایگزین حبس نباید طوري اعمال شوند که مانع زندگی عادي محکوم شود و وي را  زاتمجا
  به سختی اندازد و باعث فشار روانی یا اقتصادي بر وي و خانواده و اطرافیانش شود. 

  
  حبس جایگزین هاي مجازات اعمال ج) شرایط
ت از دوره مراقبت، خـدمات عمـومی   هاي جایگزین حبس عبار مجازات: «92ق. م. ا. مصوب  64مطابق ماده 

رایگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محرومیت از حقـوق اجتمـاعی اسـت کـه در صـورت گذشـت       
شاکی و وجود جهات تخفیف با مالحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جـرم، سـن، مهـارت،    

 ».  شود و احوال تعیین و اجرا میدیده و سایر اوضاع وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه
تـوان بـه   حـبس را مـی    هاي جایگزین شرایط مندرج در این ماده براي صدور حکم به مجازات  

و وجـود جهـات   » دیـده بـزه «، شرایط مربوط بـه  »کار بزه«، شرایط مربوط به »بزه«شرایط مربوط به 
  شوند:  جداگانه بررسی میتخفیف مجازات در پرونده، تقسیم نمود که در زیر هرکدام به طور 
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 شرایط مربوط به بزه .1
هاي جایگزین حبس ... با مالحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار مجازات«مطابق ماده مذکور: 

 ». شود ناشی از جرم ... تعیین و اجرا می
 هـاي مورد از جرایم عمدي یا غیر عمدي باشد، اعمال جـایگزین که  این نوع جرم یعنی بسته به  

همان نسبت متفاوت است. مثالً در جرایم عمدي با مجازات حبس بیش از یـک سـال،    حبس نیز به
هـا   پذیر نیست، ولی در جرایم غیر عمدي، در کلیه موارد اعمال جـایگزین ها امکان اعمال جایگزین

مجازات قانونی بیش از دو سال حبس باشـد، کـه در ایـن صـورت نیـز      که  این اجباري است، مگر
 هاي حبس، اختیاري است. ده از جایگزیناستفا
چنین اوضـاع و احـوال    توان به چگونگی و نحوه ارتکاب جرم و همکیفیت ارتکاب جرم را می  

توانـد مختلـف باشـد از     هاي تأثیرگذار بر کیفیت ارتکاب جـرم مـی   وقوع جرم، تفسیر نمود. معیار
قبلی بودن آن، زمـان و مکـان ارتکـاب     جمله: تعداد مرتکبین، اتفاقی بودن ارتکاب جرم یا با قصد

دیده یا جرم، ساده یا پیچیده بودن جرم. با ارتکاب جرم آثار مادي یا روحی و روانی متعددي بر بزه
شود که هرچه ایـن آثـار بیشـتر باشـد، امیـد اسـتفاده از        چنین بر جامعه وارد می بستگان وي و هم

 یابد. هاي حبس کاهش میجایگزین
  
 وط به بزهکارشرایط مرب .2

هاي جایگزین حبس ... بـا مالحظـه سـن، مهـارت، وضـعیت،      مجازات«الذکر: فوق 64مطابق ماده 
این نوع شیوه تعیین مجازات، همان است که در ». شود شخصیت و سابقه مجرم ... تعیین و اجرا می

شود. کـه   گفته می» اصل تناسب مجازات با مجرم«یا » اصل فردي کردن مجازات«حقوق جزا به آن 
در سیاست جنایی تقنینی ایران تا به حال مورد غفلت واقع شده است و به جز در مـوارد اسـتثنایی   

ق. آ. د. ك. مورد قبـول واقـع نشـده اسـت کـه آن نیـز جنبـه اختیـاري دارد. اصـل           222مثل ماده 
ستی با کردن مجازات که ناشی از تکامل حقوق کیفري است، بیانگر این است که مجازات بای فردي

صرفاً بر اساس تناسـب مجـازات   که  این توجه به فاعل عمل مجرمانه و شخصیت او تعیین شود، نه
سازي مجازات، تصحیح مجازات مبتنـی بـر   با جرم باشد که داراي رویکرد جرم محور است. فردي

کردن مجازات (فـردي کـردن مجـازات)، قاضـی     عنوان یک فرد است. در شخصینیازهاي مجرم به
ان یک پزشک، براي تعیین مجازات باید به شخصیت متهم، اوضاع و احوال وي، سوابق وي و س به

علل سوق وي به بزهکاري، توجه نماید. در این دیدگاه مجـرم، بیمـار اجتمـاعی اسـت کـه کیفـر       
عنوان درمان بایستی متناسب با درجه خطرناکی وي باشد تا او را اصالح کرده و بـراي بازگشـت    به

 آماده کند. به جامعه 
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 دیدهشرایط مربوط به بزه .3
هاي جایگزین حبس در صـورت گذشـت شـاکی و وجـود      مجازات«الیحه مذکور:  64مطابق ماده 

یکـی از شـرایط اساسـی اعمـال     ». گـردد دیده ... تعیین و اجـرا مـی  جهات تخفیف ... وضعیت بزه
و جبـران خسـارت وي   هاي جایگزین حبس طبق این ماده و مواد بعدي، گذشـت شـاکی    مجازات

دیده نقش ، نشان از ترمیمی شدن عدالت کیفري است که در آن به بزهگذار قانوناست. این رویکرد 
هاي روحـی   شود. عدالت ترمیمی، خسارت و درد و رنج گري فعال در فرایند دادرسی داده میکنش

میمـی کـه ممکـن اسـت     هاي تر ها و اقدام دیدگان و وابستگان نزدیک آنان در پاسخو جسمانی بزه
  دهد.  گوناگون باشند را محور کار خود قرار می

 
 وجود جهات تخفیف مجازات .4

هاي جایگزین حبس، وجود جهات تخفیف است. این جهات در  شرط چهارم براي اعمال مجازات
همکاري مؤثر  ـاین الیحه بیان شده که عبارت است از: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی   37ماده 

 شناسایی شرکا یا معاونان جرم، تحصیل ادله یا کشف امـوال و اشـیاء حاصـل از جـرم یـا     متهم در 
اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتـار   ـرفته براي ارتکاب آن  کار  به

اعالم مـتهم قبـل از تعقیـب یـا      ـدیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم  آمیز بزهتحریک
ندامت، حسن سابقه یـا وضـع خـاص مـتهم از قبیـل       ـاقرار مؤثر وي در حین تحقیق و رسیدگی  

کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وي براي جبران زیان ناشی از  ـکهولت یا بیماري  
مداخله ضعیف شریک یـا معـاون    ـیا نتایج زیان بار جرم   دیده بزهخفیف بودن زیان وارده به  ـآن  
  ر وقوع جرم. د
 

  حبس هاي جایگزین اعمال د) محدوده
  هاي حبس موارد اجباري اعمال جایگزین .1
  جرایم عمدي تا مجازات سه ماه حبس .1ـ1

مرتکبین جرایم عمدي که حداکثر مجـازات قـانونی آن سـه مـاه حـبس      «ق. م. ا. ج:  64طبق ماده 
  ». گردند هاي جایگزین حبس محکوم می جاي حبس، به مجازات است، به

  
  جرایم عمدي از نود و یک روز تا شش ماه حبس .1ـ2

هـا نـود و یـک روز تـا      مرتکب جرایم عمدي که حداکثر مجازات قانونی آن«ق. م. ا. ج.:  65ماده 
کـه   این گردند، مگر هاي جایگزین حبس محکوم می جاي حبس به مجازاتشش ماه حبس است به
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محکومیت کیفري به شرح زیر باشند و از اجراي آن پـنج  به دلیل ارتکاب جرم عمدي داراي سابقه 
بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تـا شـش مـاه یـا جـزاي       .1سال نگذشته باشد: 

یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بـیش   .2نقدي بیش از ده میلیون ریال یا شالق تعزیري؛ 
  ». پنجم دیهاز شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک 

  
  جرایم غیر عمدي .1ـ3

هـاي جـایگزین حـبس محکـوم      مـرتکبین جـرایم غیرعمـدي بـه مجـازات     «ل. م. ا.:  67مطابق مـاده  
صـورت،  که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد کـه در ایـن   گردند، مگر این می

کلیه جرایم غیرعمدي با هر نوع مطابق این ماده در ». حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاري است
هاي حبس اجباري است، هرچند مجازات آن شالق یا جزاي نقدي  و میزان مجازات، اعمال جایگزین

هـاي   صورت، اعمـال جـایگزین  که مجازات آن از دو سال حبس بیشتر باشد که در این باشد، مگر این
گیـرد. در ایـن مـاده     ري به خود میحبس از جنبه تقنینی و اجباري خارج شده و جنبه قضایی و اختیا

نیز در پیش گرفته شده است. یکی از ایرادهایی که به فصل نهـم  » سیاست جنایی تقنینی شالق زدایی«
است ولی طبـق  » هاي جایگزین حبس مجازات«باشد، این است که عنوان فصل، قانون جدید وارد می

ده اسـت و عنـوان فصـل بـا مفـاد آن      نیـز بیـان شـ   » هاي شالق و جزاي نقدي جایگزین«ماده مذکور 
هاي اجتماعی جـایگزین   خوانی ندارد. الزم به ذکر است که طبق انتهاي ماده هشت الیحه مجازات هم

هـاي حـبس   بود، اعمال جـایگزین زندان در مواردي که مجازات قانونی جرمی تنها شالق تعزیري می
  شده است.  اختیاري دانسته شده بود که در قانون مصوب این قسمت حذف 

  
  جرایمی که نوع یا میزان آن در قوانین موضوعه مشخص نشده است .1ـ4

ها در قوانین موضوعه تعیـین   مرتکبین جرایمی که نوع و یا میزان تعزیر آن«ق. م. ا.:  69مطابق ماده 
  ». گردند نشده است به جاي حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می

را به کار برده است تا در کلیـه قـوانین   » قوانین موضوعه«واژه  رسد دراین قانون منن به نظر می  
  را اجرا نمود.   که بتوان مصداقی از این ماده را پیدا نمود، بتوان مفاد آناي  همتفرق

  
  حبس  جایگزین اعمال اختیاري ح) موارد

  جرایم عمدي داراي مجازات از شش ماه تا یک سال حبس .1
تواند مرتکبین جرایم عمدي را که حـداکثر مجـازات قـانونی     دادگاه می.: «92ق. م. ا.  67طبق ماده 

  ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند،.  آن
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  جرایم غیر عمدي بیش از دو سال حبس .2
. اگر مجازات جرایم غیر عمـدي از دو سـال حـبس بیشـتر باشـد،      92ق. م. ا.  68طبق انتهاي ماده 

  شود.  هاي جایگزین حبس اختیاري می عمال مجازاتا
  

  حبس هاي جایگزین اعمال قابل غیر و) موارد
  جرایم عمدي داراي حبس بیش از یک سال .1

هـا بـیش از یـک سـال حـبس       در جرایم عمدي که مجازات قانونی آن« 92ق. م. ا.  73مطابق ماده 
توانـد بـه مجـازات جـایگزین      نمـی  است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه

در این مورد بر اساس جرم ارتکابی و مجـازات آن مجـرم را داراي    گذار قانون». حبس حکم نماید
چنین اگـر مجـرم در چنـین     داند و آزادي وي را مخل نظم و امنیت عمومی. همحالت خطرناك می

رود ها از بین میارندگی مجازاتهاي زندان در جامعه رها شود، اثر بازد مواردي با عنوان جایگزین
شود و مجرمان بـالقوه ایـن احسـاس را پیـدا      و باعث تجري و تشویق دیگران به ارتکاب جرم می

آید، به همین جهت به سمت ارتکـاب جـرم سـوق داده     ها کنار می کنند که دستگاه قضایی با آن می
  شوند.  می
  
  جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور .2

هاي جایگزین حبس در مورد جرایم علیـه امنیـت    اعمال مجازات«ق. م. ا. ج.:  71اده مطابق م
ماهیـت و  «تنهـا جرمـی کـه مقـنن آن را بـر اسـاس       ». داخلی یا خارجی کشور ممنوع اسـت 

هاي جایگزین حبس استثنا نموده است، جرایم علیه امنیت داخلی  از شمول مجازات» موضوع
طر اهمیت امنیت داخلی و خارجی کشور است و همیشـه  یا خارجی کشور است و این به خا

اولویت حکومت، حفظ نظم داخلی و خارجی کشور اسـت. بـه همـین خـاطر در مـورد ایـن       
پذیري و آینده نگـري.   گرایی در اولویت قرار دارد تا اصالحجرایم رویکرد سزادهی و گذشته

ج در کتـاب پـنجم قـانون    رسد منظور از جرایم علیـه امنیـت، همـان جـرایم منـدر     به نظر می
  مجازات اسالمی است.  

  
  دار مجرمین سابقه .3

مرتکبینی که به دلیل ارتکاب جرم عمدي داراي سـابقه کیفـري بـه    : «... 92ق. م. ا.  66مطابق ماده 
هـاي  تـوان مجـازات  هـا نمـی   شرح زیر باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشـد، در مـورد آن  

  مود: جایگزین حبس را اعمال ن
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بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزاي نقـدي بـیش از     .3ـ1
  ریال یا شالق تعزیري؛  ده میلیون

یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یـا قصـاص یـا پرداخـت       .3ـ2
  ». بیش از یک پنجم دیه

  
  تعدد جرایم عمدي .4

هـا بـیش از    تعدد جرایم عمدي که مجازات قانونی حداقل یکـی از آن «ج.: ق. م. ا.  72مطابق ماده 
کـه قابـل    طور همان» شش ماه حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

  مالحظه است، مطابق این ماده: 
ز ها بیش ا هاي حبس نیست، هر چند مجازات آنتعدد جرایم غیرعمدي مانع اعمال جایگزین ،اوالً

  شش ماه حبس باشد. 
نیست، بلکـه بایسـتی     هاي جایگزین طور مطلق مانع استفاده از مجازاتثانیاً، تعدد جرایم عمدي به
  ها بیشتر از شش ماه حبس باشد.  حداقل مجازات یکی از آن

  
  )92االجرا شدن این قانون (قانون مجازات اسالمی مصوب احکام قطعی صادره پیش از الزم .5

االجـرا شـدن    مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از الزم«ق. م. ا. ج.:  74ه مطابق ماد
تعیـین انـواع   «دارد: این قـانون نیـز مقـرر مـی     78ماده ». گردداین قانون صادر شده است اجرا نمی

ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاري آنان خدمات عمومی و دستگاه
االجـرا  اي است که ظرف سه ماه از تاریخ الزمنامهموجب آیین اجراي احکام و محکوم، به با قاضی

 شود و با تأییـد رئـیس قـوه    هاي کشور و دادگستري، تهیه میخانهوسیله وزارتشدن این قانون به
نامه موضوع ایـن  رسد، مقررات این فصل پس از تصویب آیینقضاییه به تصویب هیأت وزیران می

  گردداالجرا می الزم ماده
  پایان بخش اول
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آقاي رمضانعلی غفوري گوراب، وکیل پایه یک دادگستري، به موجـب دادنامـه قطعـی شـماره      .1

شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن به توبیخ با درج در  22/09/1396ـ60
 ست. روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم شده ا

شـعبه   17/8/96ــ 56آقاي محسن خاکزاد، وکیل پایه یک دادگستري به موجب دادنامه شـماره   .2
دوم دادگاه انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجلـه  

 کانون محکوم شده است. 
شـعبه اول   18/5/96ــ 259خانم مریم مالجو، وکیل پایه یک دادگستري به موجب دادنامـه شـماره    .3

 دادگاه عالی انتظامی قضات به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم شده است. 
آقاي مرتضی وطـن خـواه، وکیـل پایـه یـک دادگسـتري، بـه موجـب دادنامـه قطعـی شـماره             .4

شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن بـه تـوبیخ بـا درج در     6/9/1395ـ22
 وزنامه رسمی و مجله کانون محکوم شده است. ر

آقــاي مجیــد اســکندري، وکیــل پایــه یــک دادگســتري، بــه موجــب دادنامــه قطعــی شــماره    .5
شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و  31/4/1396ـ210

 مجله کانون محکوم شده است. 
دگســتري، بــه موجــب دادنامــه قطعــی شــماره آقــاي ســعید نجــم آبــادي، وکیــل پایــه یــک دا .6

شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات به توبیخ با درج در روزنامه رسـمی   11/5/1396ـ222
 و مجله کانون محکوم شده است. 

الـی  29آقاي علی خدیو پاك ضمیر، وکیل پایه یک دادگستري، به موجب دادنامه قطعی شماره  .7
الی انتظامی قضات به توبیخ بـا درج در روزنامـه رسـمی و    شعبه اول دادگاه ع 30/1/1396ـ31

 مجله کانون محکوم شده است. 
الـی   29آقاي محمد رمضانی، وکیل پایه یک دادگسـتري، بـه موجـب دادنامـه قطعـی شـماره        .8

شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به توبیخ بـا درج در روزنامـه رسـمی و     30/1/1396ـ31
 ست. مجله کانون محکوم شده ا

 هاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالنآراء محکومیت دادگاه
 به توبیخ با درج در مجله کانوناه عالی انتظامی قضات و دادگ 
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رجبعلی حسـین نیـاء  و سید مرتضی میرپوریان 
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سید مرتضی میرپوریان یاد و خاطره همکاران ارجمند؛ 
داشته، از خداوند منان براي روح آن عزیزان، آرامش ابـدي و بـراي بازمانـدگان، صـبر و     
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