
  
 اي چاپ شده باشد.

 تلخیص و ویرایش 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.

  1397سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان 

  رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی

  

 ي راه وکالت
اي چاپ شده باشد.

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

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

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

رد  همراه با فایل مربوطـه   2007شده، با و
 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

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

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

سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان 

  به نام خداوند جان و خرد

  ي حقوقی
  راه وکالت

رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی
  1397بهار و تابستان 

   

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

تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد است.تحریریه در چاپ، 
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 

رد  صورت تایپ شده، با و
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
 

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

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

سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       

149 

به نام خداوند جان و خرد

ي حقوقی دو فصلنامه
راه وکالت

رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی ي خبري، اطالع
بهار و تابستان ، نوزدهمهم، شماره 

 
مقاالت ارسالی نباید قبالً در نشریه

تحریریه در چاپ، 
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 
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.

       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

به نام خداوند جان و خرد

دو فصلنامه
راه وکالت

ي خبري، اطالع نشریه
هم، شماره دسال 

 کانون وکالي دادگستري گیالن

 
فر، 
زاده، غالمرضا رمضانی، 

اسفندیار سلمان، عباس سلمانپور، 

 اکبري، علیرضا قنبري، 

§

§

§

§

§

§

§

دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

نشریه

 صاحب امتیاز
کانون وکالي دادگستري گیالن

 مدیر مسئول و سردبیر

 محمود اخوان توکلی
 تحریریههیأت  

 اسفندیار سلمان
 مسئول هماهنگی

 زادهقربان احمد
 اعضاي تحریریه به ترتیب الفبا
فر، محمود اخوان توکلی، حامد تفرجی

زاده، غالمرضا رمضانی، 
اسفندیار سلمان، عباس سلمانپور، 

 زارع،  سیدعلی عباس نیاي

اکبري، علیرضا قنبري، 
 محمود کهنی
 طراحی جلد
 زادهالبرز قربان

 لیتوگرافی، چاپ و صحافی
 جنگلچاپ 

 نشانی نشریه:

 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
اعضاي تحریریه به ترتیب الفبا
محمود اخوان توکلی، حامد تفرجی

زاده، غالمرضا رمضانی، حسین رسول
اسفندیار سلمان، عباس سلمانپور، 

سیدعلی عباس نیاي
اکبري، علیرضا قنبري، ابوذر علی

محمود کهنی
طراحی جلد
البرز قربان

لیتوگرافی، چاپ و صحافی
چاپ 

نشانی نشریه:

تلفن:  
فاکس:  

پست الکترونیک:
Guilanbar@yahoo.com 
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  8/  در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت

در قانون آیین دادرسی 

المللی کاال / 

4  

  73اله سبحانی سراوانی / 
(بخش دوم و پایانی) / 

1392 

  140فرزانه زارع / 

  1397سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان 

/  11/5/97در تاریخ 
در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت

در قانون آیین دادرسی 
  9خیراهللا غفوري گوراب / 
المللی کاال /  جبران مالی زیان غیرمالی ناشی از نقض قرارداد با بررسی کنوانسیون بین

44هادي قائمی / 
  قیمت /  محدودیت قانونی پرداخت خسارت به خودروهاي گران
66  

اله سبحانی سراوانی / 
(بخش دوم و پایانی) / 

1392هاي جایگزین زندان در قانون مجازات اسالمی مصوب سال 
119  

فرزانه زارع / نقش خانواده در پیشگیري از گرایش اطفال و نوجوانان به ارتکاب بزه / 
  149درگذشتگان از جامعه وکالت کانون وکالي دادگستري گیالن / 

سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان 

  1محمود اخوان / 
در تاریخ ریاست اسکودا 

در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت
در قانون آیین دادرسی بررسی وجوه اشتراك و افتراق دستور موقت و تأمین خواسته؛ 

خیراهللا غفوري گوراب / 
جبران مالی زیان غیرمالی ناشی از نقض قرارداد با بررسی کنوانسیون بین

23  
هادي قائمی / امور مربوط به داوري / 

محدودیت قانونی پرداخت خسارت به خودروهاي گران
66وحید محمدي بندبنی / 

اله سبحانی سراوانی /  نعمتبررسی تخلفات انتظامی وکال و کارآموزان وکالت / 
(بخش دوم و پایانی) /  هاي سهامی

9  
هاي جایگزین زندان در قانون مجازات اسالمی مصوب سال 

119محمدرضا خلیلی / 
  135زاده /  حسین رسول

نقش خانواده در پیشگیري از گرایش اطفال و نوجوانان به ارتکاب بزه / 
درگذشتگان از جامعه وکالت کانون وکالي دادگستري گیالن / 
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محمود اخوان / ول  / ؤمدیرمس
ریاست اسکودا نیا  دکتر مرتضی شهبازي

در مراسم تحلیف کارآموزان وکالتبیانات رئیس کانون وکالي دادگستري گیالن 
بررسی وجوه اشتراك و افتراق دستور موقت و تأمین خواسته؛ 

خیراهللا غفوري گوراب /  ،زهرا علی بخشی
جبران مالی زیان غیرمالی ناشی از نقض قرارداد با بررسی کنوانسیون بین

3پور /  انسیه یوسف
امور مربوط به داوري / تحلیل حدود اختیارات دادگاه در 

محدودیت قانونی پرداخت خسارت به خودروهاي گران
وحید محمدي بندبنی /  ،نادر محمدي بندبنی

بررسی تخلفات انتظامی وکال و کارآموزان وکالت / 
هاي سهامی حدود صالحیت مجامع عمومی و مدیران در شرکت
90علیرضا قنبري / 

هاي جایگزین زندان در قانون مجازات اسالمی مصوب سال 
محمدرضا خلیلی / (بخش دوم و پایانی) / 

حسین رسولهواي مشاعی / 
نقش خانواده در پیشگیري از گرایش اطفال و نوجوانان به ارتکاب بزه / 

درگذشتگان از جامعه وکالت کانون وکالي دادگستري گیالن / 

       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

مدیرمسیادداشت 
دکتر مرتضی شهبازي

بیانات رئیس کانون وکالي دادگستري گیالن 
بررسی وجوه اشتراك و افتراق دستور موقت و تأمین خواسته؛ 

زهرا علی بخشی/  1379مدنی مصوب 
جبران مالی زیان غیرمالی ناشی از نقض قرارداد با بررسی کنوانسیون بین

انسیه یوسف
تحلیل حدود اختیارات دادگاه در 

محدودیت قانونی پرداخت خسارت به خودروهاي گران
نادر محمدي بندبنی

بررسی تخلفات انتظامی وکال و کارآموزان وکالت / 
حدود صالحیت مجامع عمومی و مدیران در شرکت
علیرضا قنبري / 

هاي جایگزین زندان در قانون مجازات اسالمی مصوب سال 
(بخش دوم و پایانی) / 

هواي مشاعی / 
نقش خانواده در پیشگیري از گرایش اطفال و نوجوانان به ارتکاب بزه / 

درگذشتگان از جامعه وکالت کانون وکالي دادگستري گیالن / 

دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

یادداشت 
دکتر مرتضی شهبازيآقاي سخنرانی 

بیانات رئیس کانون وکالي دادگستري گیالن 
بررسی وجوه اشتراك و افتراق دستور موقت و تأمین خواسته؛ 

مدنی مصوب 
جبران مالی زیان غیرمالی ناشی از نقض قرارداد با بررسی کنوانسیون بین

تحلیل حدود اختیارات دادگاه در 
محدودیت قانونی پرداخت خسارت به خودروهاي گران

نادر محمدي بندبنی
بررسی تخلفات انتظامی وکال و کارآموزان وکالت / 
حدود صالحیت مجامع عمومی و مدیران در شرکت

هاي جایگزین زندان در قانون مجازات اسالمی مصوب سال  نگاهی بر مجازات
(بخش دوم و پایانی) / 

نقش خانواده در پیشگیري از گرایش اطفال و نوجوانان به ارتکاب بزه / 
درگذشتگان از جامعه وکالت کانون وکالي دادگستري گیالن / 

 

 

 

 

 

سخنرانی 
بیانات رئیس کانون وکالي دادگستري گیالن 

بررسی وجوه اشتراك و افتراق دستور موقت و تأمین خواسته؛ 

جبران مالی زیان غیرمالی ناشی از نقض قرارداد با بررسی کنوانسیون بین

تحلیل حدود اختیارات دادگاه در 

بررسی تخلفات انتظامی وکال و کارآموزان وکالت / 
حدود صالحیت مجامع عمومی و مدیران در شرکت

نگاهی بر مجازات

نقش خانواده در پیشگیري از گرایش اطفال و نوجوانان به ارتکاب بزه / 
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  دادگستريوکیل پایه یک  محمود اخوان

 
  

ـ اساس زندگی اجتماعی افراد با، ک جامعه متمدن و قانونمندیدر  ـ د بـر مبنـاي رعا  ی ن و یت قـوان ی
افـراد در جامعـه بـه    ، نظم و عدالت اقتضـا دارد . عدالت است مبناي مقررات نظم و، مقررات باشد

سوره بقـره فرمـوده    168ه یخداوند در آ، گر تجاوز نکنند و به حقوق خود قانع باشندیکدیحقوق 
ن ید از آنچـه در زمـ  یمان آوردیاي کسانی که ا »باًیالً طالها الناس کلوا مما فی االرض حیا ای: «است

نـی و وجـود مفـررات    یاست اخالقی در متون د تأکیدبا وصف تمام . دیزه است بخوریحالل و پاک
ل بـه حقـوق   یـ الح فیبه لطا، ستندیدر جامعه افرادي هستند که به حقوق قانونی خود قانع ن، مدون

کننـد کـه مخـل حقـوق      مـی  لیازاتی تحصیبا انواع ترفندها امت، کنند می عمومی و خصوصی تجاوز
ی که با استفاده از ارز دولتی و تعهد به واردات مشـخص و  مثالً اشخاص. عمومی و خصوصی است

معمـاري و   5ون مـاده  یسـ یا مالکی که با انواع ترفندها از کمیکنند  نمی ن به تعهدات خود عملیمع
ـ اهـاي   نمونـه . دینما می گران مشکلیکند که زندگی را بر د می لیشهرسازي تراکمی تحص گونـه   نی

ار یري از فساد و مبـارزه بـا آن بسـ   ین مقررات براي جلوگیسابقه تدوران یدر ا. ار استیفسادها بس
در قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسالمی فعلی فصلی براي مجازات . طوالنی است

د یگري مثل قانون تشـد یعالوه بر آن مقررات د. ن خصوص جرائم اختصاص داده شده استیدر ا
. ب شده اسـت یسابق تصوهاي  د مجازاتیالس به منظور تشدمجازات کالهبرداري و ارتشاء و اخت

ـ ن گردیـی انگاري شده و بـراي آن مجـازات تع   حاً جرمیل مال نامشروع صرین قانون تحصیدر ا ده ی
ن خاص مثل قانون مجـازات اخـالل گـران در نظـام اقتصـادي کشـور       یعالوه بر آن در قوان. است

از  .1نی شـده اسـت  یب شیفی االرض و اعدام هم پد مثل مجازات بزه افساد یار شدیبسهاي  مجازات
ون سازمان ملـل  یبه کنوانس 1385ران در سال یا، المللی هم نیبهاي  ونیران به کنوانسیوستن اینظر پ

در قـدمی فراتـر در   . الدي ملحـق شـده اسـت   یم 2003اکتبر  31متحد براي مبارزه با فساد مصوب 
 »ارتقاء سالمت اداري و مقابله با فساد«شی یآزمامجلس شوراي اسالمی قانون  29/12/1378خ یتار

                                                            
 قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي کشور 2ماده   .1

 

 ولؤیادداشت مدیرمس
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ن مجلس و شوراي نگهبان قانون اساسی سرانجام در یب کرده که پس از رفت و برگشت بیرا تصو
ـ پـس از پا . ده استیب رسیص مصلحت نظام به تصویدر مجمع تشخ 7/8/1390خ یتار ان مـدت  ی
ـ ان مدت بعدي در هنگام تحریپاپس از ، د شدهیشی تمدیشی قانون مجدداً قانون آزمایآزما ـ ر ای ن ی

سازي  ن قانون براي شفافیدر ا، ف استین تکلیینوشتار ظاهراً در مجلس شوراي اسالمی منتظر تع
ـ در ا. د شده استیشیهاي اندراهکاراقتصادي هاي  تیفعال ـ ن قـانون د ی ک و یـ هـاي الکترون  دارگاهی
انـدازي آن   مکلـف بـه راه   ییهاي اجرا دستگاهنی شده که یب شیگاه اطالعات قراردادهاي کشور پیپا
  . دارکنندگان باشدیار دیتا اطالعات شفاف در اختاند  هشد
ه قراردادهاي مربوط به معامالت متوسـط و بـاالتر   یکل، نی شدهیب شین قانون پیا 3مثالً در ماده   

گـردد و   مـی  ره منعقـد یفات و غیترك تشر، دهیمزا، موضوع برگزاري مناقصات که به روش مناقصه
ـ   ها  آن مهین اسناد ضمیهمچن ش از یو هرگونه الحاق و اصالح و فسخ و ابطال و خاتمـه قـرارداد پ

ه یـ ن کلیهمچنـ . گاه اطالعات قراردادهـا وارد گـردد  ید به پایباها  ه پرداختیر آن و کلیمدت و تفس
ت مربـوط بـه حقـوق    مایتصـم ها  هیرو، ها و بخشنامهها  و دستورالعملها  نامه بین اعم از تصویقوان

مورد هاي  ار و شاخصیمع ،کارها و استانداردها  بندي انجام ندهاي کاري و زمانیر فرایشهروندي نظ
ن مراحـل مختلـف اخـذ    یو واحدهاي مربوط و همچنـ ها  ف دستگاهیشرح وظا، ها تیمأمور ،عمل

شـهرها و  لی یتفصـ هـاي   و نقشـه  ییالت اعطایتسه، مفاصا حساب، اصولیهاي  مجوزها و موافقت
ات و یـ سـاختمانی و محاسـبات مربـوط بـه مال    هـاي   زان تراکم و سطح اشغال در پروانـه یجداول م

ـ ک از مراحل مربـوط بـه واردات و صـادرات کـاال با    یعوارض و حقوق هر  ـ د در دی هـاي   دارگاهی
 ایا ورود اطالعات ناقص یورود اطالعات تأخیر  براي 3در تبصره ماده . ک به اطالع برسدیالکترون

ح عمـوم  ین قانون به صورت صحیبا اجراي ا. ن شده استییها مجازات تع دارگاهیخالف واقع در د
شوند و با وجـود فضـاي مجـازي تجـاوز بـه حقـوق عمـومی و         می ع اقتصادي مطلعیمردم از وقا

  . 1خصوصی براي متجاوزان مشکل خواهد شد
وجود مقررات براي مبارزه با فساد که کشور ما از جهت : توان گفت می با توجه به مراتب فوق  

کـی از  یم چرا فساد و رانـت خـواري   ینید ببیبا. دکمبود و نقص قابل توجهی ندار، و رانت خواري
از جملـه عقـالي قـوم خواسـتار اعـدام      اي  هبه حدي که عـد ؟ ما در جامعه شده استهاي  دغدغه
ـ داند که ا نمی گاهیین سطور خود را در جایراقم ا! ن و رانت خوار شده اندیمفسد ـ رادي بـر ا ی ن ی
ن و رانـت خـواران   یم چرا کار بعضی از مفسدیا دهیا از خود پرسیآ، دهد می ولی انذار. ردیتفکر بگ
ـ اکـه   ایـن  م بـا یا دهیا از خود پرسیآ؟ دانند ها می آن چاره کار را اعداماي  هده که عدیرس ییبه جا ن ی

                                                            
 1397فروردین و اردیبهشـت   22محمد حسین مقبلی هنزایی ـ ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی دادرسی سال    .1

 24قانون در مبارزه با فساد، ص هاي یک  توجهی به قابلیت مقاله: بی
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بـه  ؟ ده شده اسـت یبساط قاچاق مواد مخدر برچا یآاند  ههمه قاچاقچی عمده مواد مخدر اعدام شد
ام از نظـر مقـررات    که در سطور باال ذکـر کـرده   طور همانطور مسلم پاسخ مثبت نخواهد بود البته 

ن مختلـف از  ین اقتصادي و اخالل گـران اقتصـادي در قـوان   یام مفسدده و حتی اعیبراي تنب ییجزا
گـران   ختالس و قانون مربوط به مجازات اخاللا، ارتشاء، د مجازات کالهبرداريیجمله قانون تشد

ـ  یجمهوري اسالمی ا در نظام اقتصادي کشور نـی شـده   یب شیران مجازات حبس مصادره و اعـدام پ
هـم   ،ک دادرسـی عادالنـه  یدر ها  آن و احراز بزهکاريقانون  ابق عمل متهم یدر صورت تطب. است

ـ اعتقـاد راقـم ا   اما به. حبس و هم استرداد اموال و حتی اعدام ممکن است ، چـاره کـار  ، ن سـطور ی
ن از سـوي  یشروط آن اوالً التزام به قـوان . اسی و اجتماعی استیس، قانونمند شدن روابط اقتصادي

سازي اطالعات به شـرحی کـه    اً شفافیثان، لیاز صدر تا ذ ییهاي اجرا اعم از افراد و دستگاه ،همه
مـردم و  ي  به طوري که همـه ، ا فساد آمده استدر قانون مربوط به ارتقاء سالمت اداري و مقابله ب

ثالثـاً  . شـده باشـد   تـأمین عمـومی  ها  ق رسانهیمطلع شده و آزادي اطالعات از طرها  آن ازها  رسانه
جـداً  ، و شتابزده و بررسی نشـده  هالساع مات خلقید از اتخاذ تصمیبا ییو قضا ییهاي اجرا دستگاه

ن و مقـررات  یاجـرا و از هرگونـه انحـراف از قـوان     اجتناب کنند و با دقت و صـبوري مقـررات را  
ري از یر براي مبارزه با قانون شکنی و جلـوگ یدار و خستگی ناپذیري کنند تا عزم جدي و پایجلوگ

اسی و اجتماعی و اقتصادي است نباشد اوضـاع بـه سـامان    یجه آن فساد سیدور زدن مقررات که نت
ـ ي بـراي حفاظـت مـردم و کشـور در ا    ن با عزم جـد یه مسوولیدوارم کلیام. نخواهد شد ن زمـان  ی

براي کشور  ییکوین سرانجام نیو تساهل در مقابل عدم التزام به قوانتأخیر  رایحساس اقدام کنند ز
  . و مردم نخواهد داشت
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بـه   تبریک به کارآموزان محترم که رسـماً . همیشگی در اسکودا تأثیرتبریک به کانون گیالن به دلیل 
  . روز پرافتخاري در زندگی هر وکیل است. وکالت وارد شدند

تنها شغلی که در قانون ذکر شده شغل شریف است، شغل وکالت اسـت. در مـتن قـانون و در      
گـزار   شوید. این عجیب است که قانون شریف وکالت نایل میمفاد سوگندنامه آمده: امروز به شغل 

به شرافت آن تأکید کند. در کنار آن شغل، قضاوت هم شرافت دارد و هم مسطح است. دلیل آن به 
خاطر رسالت و کارکرد این شغل و شغل دیگر که بـال دیگـر فرشـته عـدالت اسـت. علـم تـاریخ        

آن تحقق عدالت است و در راستاي تحقـق آن   بشریت در جستجوي عدالت بوده و یکی از اهداف
حاکمیـت  «تـرین دسـتاورد بشـر یعنـی      ترین مسیر وکالت است. شاید به دلیل حفاظت از مهـم  مهم
  است. » قانون
ترین کشف بشر حاکمیت قانون اسـت و   بسیاري از بزرگان اندیشه بشري اعتقاد دارند مهم  

است. اگر قانون حاکم نبود هیچ توسعۀ پایداري حاکم نبود. و بشر به این  طور همینانصافا نیز 
کـه   بینی کند و ساختار خود را بوجود آورند. به خـاطر ایـن   نتیجه رسید باید ساز و کاري پیش

قانون به عنوان معیار جامعه مورد قبول باشد، ساختار اجرایـی قـانون مـثالً قـوة مجریـه، قـوة       
جراي درست و تفسیر درست قوانین و مجموعـه سـه قـوة حاکمیـت را     قضاییه در نظارت بر ا

  دهد.   تشکیل می
هـا   توانند تشخیص دهند قانون در خصوص آن  قانون امر تخصصی است، عموم افراد نمی  

هـاي درسـت اجـراي قـوانین      درست اجرا شده است. بر اسـاس قـانون اساسـی یکـی از راه    
استقالل قاضی است، عالوه بر استقالل قوة قضاییه از مجریه، قاضی حتی از قوة قضاییه نیـز  

توان جابجا نمود یـا پرونـده    اند قاضی را نمی ن ما نیز بیان داشتهباید مستقل باشد. حتی قوانی
را گرفت و به شعبۀدیگري داد مگر در موارد خـاص. شـما نهـاد تشـخیص اجـراي صـحیح       
قانون نسبت به مردم وکیل هستید. اگر وکیل نیز مستقل نباشد، تحـت تـأثیر عوامـل دیگـري     

  گیرد.   قرار می

 نیا، ریاست محترم اسکوداسخنرانی دکتر مرتضی شهبازي
 ـ تاالر گلستان 11/5/97در تاریخ 
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ایـن امـر هـم    . بـدون آن وکالـت منتفـی اسـت    ، اسـت  استقالل وکالت وصـف ذاتـی وکالـت     
  . جاي دنیا دارد استانداردهایی در همه

  . ماهوي یا استقالل وکیل.  2. شکلی یا ساختاري 1گردد:  استقالل وکالت در دو مورد بررسی می
المللی و قـوانین کشـورها در    در اسناد بین، جهت استقالل آن کانون وکال نیز باید مستقل باشد  
  . خصوص چندین مورد بیان گردیده استاین 

نباید تعیـین تکلیـف    حتی توسط قانونگزار، ورود و خروج به حرفه توسط عوامل بیرونی باشد  .1
  . نهاد وکالت است خروج یا اخراج از حرفه در اختیار خود، شود زیرا حرفه است

   .مسائل مربوط به حرفه را خود نهاد مشخص کند مانند انتخابات و غیره  .2
باید نظارت کند قانون درسـت اجـرا شـده    ؛ وکیل نباید شخصیتش همسان موکل پنداشته شود  .3

  . به همین خاطر به دلیل صرف دفاع نباید تحت تعقیب قرار گیرد. است یا نه
  . نیستها  آن و سایر معیارها که به دلیل کمبود وقت امکان بیان  .4

تکلیف ، حق باشدکه  این بیشتر از: گفت اگر قانون نمیاین معیارها هم : به همکاران جدید بیان کنم
  . یا وظیفه است براي ما که آن را پاس بدارد تا به این استقالل خدشه وارد شود

  
  تعهدات وکیل

اسناد موکل را حفـظ  ، کارش را درستانجام دهد، تمام تالشش را بکند. وفاداري نسبت به موکل  ـ
  . امانت در ذات آن نهفته است، کند
  . المللی و سوگند ذکر شده است در اسناد بینکه  این امانت نسبت به موکل مازاد بر  ـ

هـا اسـت مطالعـه     ترین وکالي برتر دنیا مثل نیویورك را که یکی از بزرگ هاي  بسیاري از کانون
کدام به زیبایی سوگندنامه ما نیست و اگـر دقیـق بـه آن توجـه کنـیم خیلـی چیزهـا         هیچ. کردم

  . مشخص شد
نباید کاري کند که دادگاه را فریب دهد و از رسیدن به عدالت منصرف و : تعهد نسبت به دادگاه  ـ

ولـی  ، توانند برخی موارد را کتمان کند یا حقایق را نگوید محل تردید است آیا می. منحرف کند
  . انحراف دادگاه قابل پذیرش نیست

  . منافع ملّی کشور صورت گیردنباید اقدامی علیه : تعهد به وفاداري نسبت به کشور  ـ
تعهد به وفاداري نسبت به صنف: بخش مهمی از رسالت ما مربوط به این است. وفاداري   ـ

به صنف بسیار مهم است و در چهره وکالت هر ورودي به فساد یا غیره به صـنف لطمـه   
نبایـد در راهـروي دادگسـتري الیحـه یـا دادخواسـت       : «کاتوزیانزند. به قول مرحوم  می

  »بنویسید.
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  . کند موکل به وکیل اعتماد می. مرتبط با اعتماد است» کاالي«وکالت یک خدمت   
تواننـد تشـخیص دهنـد مگـر توسـط       گاه نمی کنند و هیچ مردم به آرم و پروانه وکیل اعتماد می  
دلیـل اصـلی سـپردن    . شود چون تخصص ندارند و اعتبار این صنف به کار وکال مربوط می، پروانه
خود کانون ، این است که بهترین نهاد براي تشخیص ضربه به صنف، خلف به خود صنفبررسی ت
  . وکال است

اي و نظامـات کمتـر    راجع به اخالق حرفه. یکی از نکات مربوط به صنف نهاد کارآموزي است  
  . اي را رعایت کند فرد باید خودش اخالق حرفه، به همکاران جوان منتقل نمودیم

هـر سـال بـه سـازمان     . چند سالی است وکالت را کنـار گذاشـتم  . اري استشغلِ بسیار پرافتخ  
گفتم من بـه ایـن شـغل    ؟ دهی گفتند براي چه پول می، نویسند رأس می چیزي علی، روم مالیات می
  . این افتخار باید در رفتار ما نیز مشخص شود. کنم کنم و براي آن هزینه می افتخار می

  : دارد وفاداري به صنف چند اقتضاي دیگر
در . قـدم شـوند   اعضایش باید به صنف کمـک کننـد و پـیش   ، براي زنده ماندن؛ کمک به صنف  ـ

نهـاد وکالـت مـدیون    ، المللی ضمانت اجرا گذاشتن براي همکاري وکال با صـنف  هاي بین نظام
بحث متهم کردن به انحصـارطلبی در  ، ترین نهاد مستقل کشور است موفق؛ مدیران خویش است

آیـد و آزمـون برگـزار     کدام نهاد هر سال مـی . کنند مومی مثل صدا و سیما متهم میهاي ع رسانه
  ؟ کند می

آموزش حقـوق بـه ابتـذال کشـیده شـده      ، هاي نادرست آموزش عالی متأسفانه به دلیل سیاست  
  . کند خود صنف پروانه را تمدید نمی. وکال هستند، بهترین صنف پرداخت مالیات، است
در تمام دنیا در بسیاري از کشورها . معاضدت توسط دولت مشخص شود منابع مالی؛ معاضدت  

 میلیـارد پونـد بـراي معاضـدت در انگلـیس      6/2دهند به عنـوان مثـال مبلـغ     مبالغ هنگفتی قرار می
میلیـارد   1حـدود  ، میلیارد دالر در استرالیا 1حدود . و این درآمد براي وکال استشود  می پرداخت

بینـی شـده    در قوانین مبلـغ پـیش  . دهد ایران است ري که رایگان انجام میتنها کشو، یورو در هلند
هـاي   این بود که بودجـه  ترامپیکی از ایرادات به . کنند است ولی هرچه تالش شده پرداخت نمی

  . گیرند ست ولی باز ایراد مینیخیلی مبلغ زیادي . معاضدت را کم کرده است
گوید بیمه و غیـره بایـد توسـط دولـت      ما صنفی هستیم که حتی یک بیمه نداریم، قانون اساسی می  

انجام شود، با کمک افراد و ... از منابع عمومی یااین حد که حتی بیمه نداریم محروم هستیم بدون ریالی 
ها  مامی این سالدریافت، بازار وکالت هم از دست رفته است. ادارات دولتی مشاور حقوقی دارند، در ت

همیشه این تیغ سلب استقالل بر روي گردن کانون بوده است، مجـالی ندادنـد تـا فکـر کنـیم و سـطح       
  خدمات را بهتر کنیم، سیستم آموزش و کارآموزي را ارتقاء دهیم، و این شرایط منصفانه نیست. 
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   .هاي وکال است و نیازمند کمک کانون، چنانی ندارد اتحادیه منابع مالی آن  
 کنم دوستانی که مجال و فرصت دارند کمک کنند تا زمانی که بنده تصدي دارم از خواهش می  
هـایی بـراي ایـن     حتی به صـورت مجـازي گـام   ، داطلبانه وقت بگذارند ـتشکر خواهم نمود  ها  آن

  . صنف برداریم
. مهـم اسـت  حمایت معنوي هم خیلـی  . ها در حال بررسی هستند کمیته در کانون، مسئله قانون  .1

  . اگر امکانش وجود داشته باشد، ارتباط با نمایندگان
توانند هزینـه   نمی، مردم بودجه ندارند ولی به وکیل نیازدارند. کار دیگر بحث بیمه وکالت است  .2

با دست و دل بازي بیشـتري بـه    طبیعتاً، بیمه وکالت اگر شهروندان داشته باشند. وکیل بپردازند
  .  آیند سراغ وکیل می

هاي بیمه دیگر نیـز   یک شرکت بیمه در حال ایجاد ساختارنمایی هستیم و یکی دو تا از شرکت  
در . شـود  ایـن نقـص دیـده مـی    . آموزش در نهاد وکالت خیلی مهـم اسـت  ، در حال مذاکره هستیم

ولی خـود  . هایی داشته باشند و شرایط اجرایش را فراهم کنیم تواند نقش اساسنامه اتحادیه آمده می
اگر نشود الزاماتی گذاشت خیلی خوب است در این حـوزه نیـز تـالش    . ها اجراکننده هستند نکانو
  .  کنیم می

دوستان جوان که به زبان خارجه آشنایی دارند براي اطالع از کشـورهاي دیگـر بنـده اسـتقبال       
  .  کنم می
اسـتقالل بـراي نهـاد    شوند و آرزوي اقتـدار و   آرزوي موفقیت براي کارآموزان که امروز وکیل می«

  »وکالت و آرزوي شرایط بهتر براي همه ما مخصوصا خطرات موجود کشور
  
  
  

   



  1397سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

8 

  
  
  
  

  
 
  

همچنـین  هـا و   ضمن عرض سالم و خیر مقدم و تبریک به کارآموزان و وکـالي سرپرسـت آن  
را مطالعـه   بهمن کشاورزهاي آقاي  آغازِ راه هستید، قبل از هر کاري کتاب کمیسیون کارآموزي

کنید؛ چگونه با موکل و غیره ارتباط داشته باشیم. متأسفانه در زمان ما نبود و تازه چـاپ شـده   
  است.  

  . انصافی است اگر از کادر اداري و مدیر داخلی کانون تشکر نکنیم  بی 
هاي کارآموزي مسائلی را ایجاد کـرد،   حضور چندین دوره در هیأت مدیره و کمیسیون 

خواننـد، اسـتدالل    ها را خوب می برخی از همکاران مخصوصا جوانان مواد قانونی و کتاب
هـاي کـانون در اصـفهان بـه آقـاي       هم دارند ولی درعمل مشکل دارند، در یکی از همایش

آوري کننـد و بـه شـکل     ه اتحادیـه جمـع   شد وکالي شناختهکشاورز پیشنهاد دادم از لوایح 
  کتاب درآورند.  

آیا کارآموزان باید صرفا قوانین را بخوانند؟ قوانین ابزار کار است ولـی کـافی نیسـت، محـدود      
هاي خالقیت را محدود کرده است، چرا در  ساختنش به قلمرو قوانین در طی این همه سال، عرصه

دانـیم یـا    ت و ... آموزش نبینیم؟ بسیاري از ما چیزي از ادبیات یا فلسفه نمـی سایر موارد مانند ادبیا
دانیم، ایراد شود چه تأثیري دارد؟ ولی در عمل بدون تردید الزم است. وگرنه صرف دانستن  کم می

تواند از ما وکیل خوب بسازد. زمان آن رسیده وکالء ادبیات، فلسفه و غیره را بیاموزنـد   قوانین نمی
هـا را بـه عنـوان     ارآموزان نیز در کنار دروس آموزشی در دوره کارآموزي، یکـی از ایـن رشـته   و ک

هاي عملـی وکالـت بـازبینی     دروس دورة کارآموزي انتخاب نموده و بگذرانند. الزم است در بنیان
  دیگري صورت گیرد. 

  
    

  بیانات رئیس کانون وکالي دادگستري گیالن
 (تاالر گلستان)در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت 
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  شناسی دانشجوي دکتراي حقوق جزا و جرم   زهرا علی بخشی

 مستشار سابق محاکم تجدیدنظر استان تهران    خیراهللا غفوري گوراب

 
  

  چکیده
تأمین خواسته و دستور موقـت کـه   

گذار قـرار گرفتـه،    مورد توجه قانون
توانـد خواهـانی کـه در ماهیـت      می

دعــوا، محــق اســت را بــه پیــروزي 
ــل   ــده نای ــل خوان زودرســی در مقاب
گردانده یا حداقل این امکان را براي 
وي فراهم آورد که از عواقب ناشـی  
ــراي   ــدم اج ــی و ع ــه دادرس از اطال

اه کــه ممکــن احتمــالی حکــم دادگــ

ــا   ــده ی ــاتوانی خوان ــر ن اســت در اث
اقدامات متعاقـب وي رخ دهـد، در   
امان قرار دهـد. در عـین حـال اگـر     
دادگاه، هنگام اتخاذ تصـمیم نسـبت   
به صدور تـأمین خواسـته و دسـتور    
ــرار صــادر   ــب ق ــه در قال موقــت ک

گردند، ابعاد موضـوع، شـرایط و    می
موارد قانونی را در نظر نگیـرد، چـه   

ن وســیله موجبــات ســوء بســا بــدی

استفاده احتمالی افرادي که مبـادرت  
اســاس علیــه  بــه طــرح دعــواي بــی

  نمایند را فراهم آورد.خوانده می
با توجه به پرکاربرد بودن این دو 
نهاد و همچنین فقدان منابع کافی در 
آیــین دادرســی مــدنی در رابطــه بــا 
ــه    ــاد ب ــن دو نه ــین ای ــریح وتبی تش

ایــن اي ضــرورت  صــورت مقایســه
  گردد.تحقیق توجیه می

  دستور موقت، تأمین خواسته، دادرسی عادالنه.: کلید واژگان
  
  مقدمه. 1
  مسئلهبیان  .1ـ1

این مدت زمـان کـه   . مدتی سپري خواهد شد، از هنگام شروع دادرسی تا زمان صدور حکم قطعی
گـردد و بـه جهـت آن کـه     آن به اطاله دادرسی تعبیر می از، در برخی موارد به جهت طوالنی بودن

تحصیل حکم قطعی به دلیل اقدامات خوانده از دستیابی واقعی به  رغم علیممکن است خواهان را 
بـا ایـن وجـود بایـد بـه یـاد داشـت کـه         . گرددخواسته خود محروم گرداند امري مذموم تلقی می

ود نیازمند رعایت اصول و اموري است و چـه بسـا   بنا بر طبیعت و ماهیت خ، رسیدگی به هر دعوا
ي چون حق دفاع خوانده و اصل تنـاظر کـه نتیجـه    اصولی هم. دادرسی را طوالنی نماید، همین امر

در حقیقـت دادگـاه مکلـف اسـت بـه منظـور       . از جمله این امور هسـتند ، 1این حق قلمداد گردیده

                                                            
 . 237ـ244، ص 1382، جلد دوم، نشر میزان، چاپ چهارم، سال آیین دادرسی مدنیشمس، عبداهللا،   .1

 بررسی وجوه اشتراك و افتراق دستور موقت و تأمین خواسته؛ 
 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب در 
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رعایت کنـد و همـین الـزام قـانونی ممکـن اسـت       اصول و تشریفاتی را ، رسیدگی عادالنه به دعوا
اي کـه   ایـن فرصـت را در اختیـار خوانـده    ، دادرسی را طوالنی کرده و در جریان رسیدگی به دعوا

خواهـان را از دسـتیابی بـه    ، بیند قرار دهد تا با انجام اقـداماتی احتمال محکومیت خود را قوي می
  . محروم نماید، خواسته و محکوم به

  : ضرورت وجود دارد بنابراین دو
ین دادرسی که از طریق رعایت اصـول اساسـی و   یاجراي عدالت به عنوان هدف اصلی و عام آ  .1

  ؛ گرددمی تأمینراهبردي دادرسی 
  . پذیر بودن اجراي حکم قطعی دادگاه امکان  .2

نیز به همین دو ضرورت توجه داشته و به همین منظور با وضع مقررات مربـوط بـه    گذار قانون  
قصد داشته که راه میانه را برگزیند تا از این طریـق ضـمن رعایـت اصـول اساسـی      ، خواسته تأمین
  . موجبات اجراي حکم قطعی نیز فراهم گردد، دادرسی

 تـأمین موضـوع  ، بـه ترتیـب  ، قانون آیین دادرسی مدنی 316و  121اگر چه در مواد  گذار قانون  
. حقوقی ارائه نداده اسـت  تأسیسخواسته و دستور موقت را بیان نموده است اما تعریفی از این دو 

توان خواسته و دستور موقت را چنین تعریف نمـود کـه هـر دو اقـدامی احتیـاطی      با این وجود می
احتیـاطی  «قابل طرح بوده و بـه دلیـل وجـود عنصـر     ، د که در حاشیه اصل دعواگردنمحسوب می

این خواهد بود که از بروز احتمالی ، و هدف از صدور هر یک، هر دو خاصیت موقتی دارند» بودن
  1. امر دیگري در آینده جلوگیري شود

از صدور حکم  از آن جهت که تأمین خواسته در همه موارد دایر بر توقیف اموال خوانده قبل  
گـردد، ایـن سـؤال    گردد و دستور موقت نیز در برخی موارد دایر بر توقیف اموال خوانده میمی

گذار از دو عنوان براي توقیـف امـوال خوانـده اسـتمداد      رسد که چرا قانونقابل طرح به نظر می
- ورت میجسته است؟ به عبارت دیگر باید بررسی گردد که توقیفی که در اثر تأمین خواسته ص

گیرد از نظر شرایط و آثار مترتب بر آن، چه وجوه تشابه و تفاوتی با دستور موقت در موردي که 
تواند پاسخ به این سؤال را روشن سازد؛ ناظر بر توقیف اموال است دارد. مقایسه این دو نهاد می

صدور، دامنـه  اما از آن جهت که مقایسه این دو نهاد، بررسی هر یک را از حیث شرایط و موارد 
دهـد، الزم  ي اجرا به عنوان یک مقدمه ضروري، اجتناب ناپذیر جلوه مـی اعمال آن، آثار و نحوه

هاي این دو نهاد را به عنوان مقدمـه عقلـی و ضـروري بحـث      است که شرایط، احکام و ویژگی
صـادر  که از سوي چه مرجعـی   اصلی، مورد مداقه قرار دهیم؛ و این دو نهاد را صرف نظر از این

                                                            
نامـه   پایانبررسی و مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت در دعاوي حقوقی مدنی و داوري، تکاپو، فریدالدین،   .1

 . 223، ص 1388، سال کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی
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گردند مورد مقایسه قرار داده تا از این طریق، وجوه اشتراك و افتراق هر یک با دیگري مشخص 
  . 1گردد

  
  تبیین مفاهیم .2ـ1
  تعریف دستور موقت .1ـ2ـ1

بـدیهی  ، یاد نموده اسـت  2از دستور موقت تحت عنوان دادرسی فوري گذار که قانون این با توجه به
در . گـردد  متعاقب دادرسی فوري صادر یا رد مـی ، حسب مورداست که در حقیقت امري است که 

  . پردازیم این مبحث به بررسی معنا و مفهوم دادرسی فوري و دستور موقت می
» دادخواه و محاکمـه ، رسیدگی به دادخواهی، به داد مظلوم رسیدن«به معناي ، دادرسی در لغت  

  . 3اند تعبیر کرده» د انجام پذیرداجراي آن به سرعت بای«آمده و فوري را نیز به آنچه که 
اي از علـم   عبـارت از رشـته  : به معناي اعم. 1: از لحاظ حقوقی دادرسی داراي دو مفهوم است  

تعیین مقررات راجع به اقسام دعـاوي  ، حقوق که هدف آن تعیین قواعد راجع به تشکیالت قضایی
مجموعه عملیاتی «به معناي . 2؛ ».گویند در فقه به آن قضا می. باشد ها می و اجراي تصمیمات دادگاه

مانند مجموعه مقرراتی که براي اخـذ  ، رود است که به مقصود پیدا کردن راه حل قضایی به کار می
  ».4شود یک تصمیم در دعوي معین به کار برده می

اند که نوعی از رسیدگی اجمـالی    گونه تعریف نموده دادرسی فوري را نیز این، برخی از استادان  
در ماهیت نبوده بلکه قراري است رأي  که نتیجه آن صدور، به مرافعات با تشریفات رسیدگی سبک
این قرار جنبه موقتی دارد و دادگاه ضمن رسیدگی بعـدي  ؛ شود که از آن تعبیر به دستور موقت می

  . 5بدهدرأي  تواند بر خالف دستور موقت خود در ماهیت دعوي می
فوري، معناي عام کلمه نیست؛ بلکه مقصـود خصوصـیتی   مقصود از فوریت در دادرسی   

است که در دعواي عادي، معموالً وجود ندارد ولو مدت رسیدگی بسیار کوتاه تعیین شـود؛  
کنـد بـه    به عبارت دیگر علت فوریت، خطري است که حق صـاحب دعـوي را تهدیـد مـی    

یا متعـذر خواهـد    نحوي که اگر سریعاً آن حق حفظ نگردد، جبران آن در آینده، غیرممکن
  شد. 

                                                            
 همان.   .1
 مبحث ششم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسی مدنی  .2
 . 2584و  1479، جلد دوم، صص فرهنگ فارسیمعین، محمد،   .3
، 1372انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ ششـم، سـال   ترمینولوژي حقوق، جعفري لنگرودي، محمدجعفر،   .4

 . 23ص 
 . 274و  273همان، صص   .5
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بنابراین در دادرسی فوري، تصمیم دادگاه منتهی به صـدور حکـم، یعنـی تصـمیمی کـه        
باشد؛ بلکه تصمیمات اتخاذ شده صـرفاً   راجع به ماهیت باشد، نبوده و قاطع دعوي نیز نمی

قراري است که اگر در جهت قبول درخواست متقاضی باشد، دستور موقت نامیـده شـده و   
صـادر  رأي  تواند بر خـالف آن در ماهیـت دعـوي    داراي جنبه موقتی است دادگاه میچون 
  کند. 
، کند که دادگاه طی دادرسـی فـوري   هنگامی مصداق پیدا می، باید بیان داشت که دستور موقت  

قراري صادر نماید که به اصـطالح  ، نفع را موجه قلمداد کرده و با احراز فوریت امر درخواست ذي
اجـازه و  ، دسـت و مسـند  ، صـاحب «دستور در لغت به معناي . شود دستور موقت نامیده می، قانون

معنـاي اصـطالحی   . موقت نیز به معناي محدود و امري غیر دائم و زودگذر است. »1باشد قانون می
تـوان آن را امـري مـوقتی     مـی ، از معناي لغوي آن دور نیفتاده و از نظر حقـوقی نیـز  ، دستور موقت
، مصداق پیدا کرده و منجر بـه توقیـف امـوال خوانـده    ، ا اجازه دادگاه و به حکم قانوندانست که ب

  . 2گردد انجام عمل یا منع وي از امري می
  
  خواسته تأمینتعریف  .2ـ2ـ1

، اما در اصطالح حقوقی؛ 3آمده است »... امن کردن، حفظ کردن، ایمن کردن«در لغت به معنی تأمین
در اصطالح به معنی وثیقه و تضـمین اسـت و    تأمین«: تعریف گردیده استگونه  خواسته این تأمین
در آیـین دادرسـی   . دارد اي براي متقاضی آن مقرر مـی  قراري است که در حقیقت وثیقهتأمین، قرار 
  4»... . توقیف مال را گویند، مدنی
بخواهنـد ایـن   اشـخاص از دادگـاه   ، چیزي که در مرافعه یا امور حسبی«خواسته نیز عبارت از   

  5»شود ... می استعمال» مدعی به«کلمه به جاي 
توقیف مقداري از اموال خوانده و امانت گذاردن آن نزد شخصی اسـت کـه   ، خواسته نیز تأمین  

 از امـوال خوانـده بـه   کـه   این دادگاه به تقاضاي خواهان قراري مبنی بر. مورد رضایت طرفین باشد
بـه موجـب قـرار     با رعایـت مقـررات خـاص    مأمور ؛کند یتوقیف شود صادر م، مقداري مدعی به

مـدعی بـه    تـأمین ایـن عمـل را در اصـطالح قضـایی     ؛ کنـد  مقدار تعیین شده را توقیف می، مزبور
                                                            

 . 251و  16همان، صص   .1
دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجـام عمـل و یـا    «قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته:  316ماده   .2

 .»باشد یم منع از امر
  . 1017، ص1360جلد اول، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، سالفرهنگ فارسی، معین، محمد،   .3
  . 1090پیشین، صجعفري لنگرودي،   .4
  . 217همان، ص   .5
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، خواسـته  تـأمین «بدین شرح کـه  ، تعریف دیگري آمده است، در این خصوص 1. (خواسته) گویند
از صدور حکم به نفع خـویش از طریـق    وثیقه و تضمینی است که مدعی از اموال مدعی علیه قبل

  2».خواهد دادگاه می
خواسـته از معنـاي لغـوي آن     تـأمین گردد که معناي حقوقی  با توجه به تعاریف فوق معلوم می  

حفظ کردن و در امنیـت قـرار   «خواسته به معناي  تأمیندور نیفتاده و بر همین مبنا باید پذیرفت که 
نماید معنـا و   خواسته مجمل می تأمیننچه که در مورد تعریف با این وجود آ. 3»دادن خواسته است
زیرا در تعاریف فوق معلوم نگردیده که آیا منظور از خواسـته همـان چیـزي    ، مفهوم خواسته است

، لوازم و آثار منطقی خواسته نیـز که  این نماید یا است که خواهان به طور صریح از دادگاه مطالبه می
منوال در خصوص ابهامی کـه از معنـاي خواسـته     برهمین؟ گردد یجزء مفهوم خواسته محسوب م

تواند همان چیزي را که به طور  تنها می، که آیا خواهانگردد  این سؤال نیز مطرح می، گردد منتج می
لوازم و آثار منطقی که  این یا؛ توقیف کند، خواسته تأمینصریح از دادگاه مطالبه نموده تحت عنوان 

خواسته مطمح نظـر خواهـان و متعاقبـاٌ دادگـاه      تأمینتواند تحت عنوان  و یا قانونی خواسته نیز می
  ؟ خواسته صادر شود تأمینقرار گرفته و نسبت به آن قرار 

به عنوان مثال در خصوص پاسخ به این مورد که آیا در دعواي فسخ یـا بطـالن قـراردادي،      
با این توجیه که، اگر خواسته وي(بطالن یا فسخ قرارداد) مورد لحـوق حکـم   تواند  خواهان می

دادگاه قرار گیرد، وضعیت به حالت قبل اعاده گشته و مالکیت وي نیز به حالـت قبـل از عقـد    
درخواهد آمد، تحت عنوان تأمین خواسته مبادرت بـه توقیـف موضـوع قرارداد(مبیـع یـا ثمـن       

و رویه قضایی در این خصـوص تصـریحی نـدارد؛ بـا ایـن       حسب مورد) نماید یا خیر؟ قانون
رسد در موردي که لوازم عقلـی یـا قـانونی مـاهوي خواسـته، مسـتلزم اقـدام         وجود به نظر می

اي از قبیل پرداخت هزینه دادرسی براي اتخاذ تصمیم دادگـاه نسـبت بـه آن نباشـد و      جداگانه
ا عقلی خواسته نیز باشد، باید پذیرفت که موضوع ناشی از خواسته خواهان، تنها اثر قانونی و ی

خواسته، لوازم منطقی و عقلی خود را نیز به همـراه خواهـد داشـت و در ایـن راسـتا خواهـان       
تواند نسبت به این اثر مذکور نیز درخواست تأمین خواسته نماید و برعکس در مواردي کـه   می

ز سوي خواهان باشد تا دادگاه مکلف اي ا لوازم عقلی یا قانونی خواسته، مستلزم اقدام جداگانه
که اثر امري که خواهان نسبت به آن درخواست تأمین نموده، تنها اثـر   به رسیدگی گردد، یا این

قانونی خواسته خواهان نباشد، صدور قرار تأمین خواسته در این مورد ممتنـع خواهـد بـود. در    
                                                            

  . 5538، ص1373جلد چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، سالنامه،  لغتدهخدا، علی اکبر،   .1
  . 1092جعفري لنگرودي، پیشین، ص  .2
  . 694، ص1385، جلد سوم، انتشارات دراك، چاپ پنجم، سال آیین دادرسی مدنیشمس، عبداهللا،   .3
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ابطال قرارداد)، بـا ایـن توجیـه کـه     نتیجه در مثال فوق، خریدار قرارداد بیع(خواهان در دعواي 
تواند نسبت به ثمن مذکور، تقاضـاي   اگر قرارداد باطل گردد، ثمن به او مسترد خواهد شد نمی

صدور تأمین خواسته نماید، زیرا استرداد ثمن در مورد مـذکور تنهـا اثـر قـانونی خواسـته وي      
یـز، جـزء لـوازم ایـن حکـم      المثل ایـام تصـرف و غیـره ن    نبوده و الزام طرف قرارداد به اجرت
که، الزام خوانده به استرداد ثمن مستلزم اقـدام دیگـري از    محسوب خواهد گردید؛ به عالوه آن

باشد تا دادگاه مکلـف بـه صـدور حکـم در      جمله پرداخت هزینه دادرسی از سوي خواهان می
ی خواسـته، بـه   که در این مورد، اثر قانونی یـا عقلـ   این خصوص گردد؛ بنابراین با توجه به این

صورت صریح مورد لحوق حکم قرار نخواهد گرفت، درخواست یا صدور تأمین خواسـته نیـز   
  نماید.   منتفی جلوه می

تواند بـا   اما برعکس در موردي که حکم غیابی صادر گردیده و به اجرا گذاشته شود واخواه می  
عملیـات اجرایـی   ، گیـرد این توجیه که اگر واخواهی وي به موجب حکم نهایی مورد قبـول قـرار   

به حالت قبل اعاده خواهد شد و این امر(اعاده عملیـات  ، قانون اجراي احکام مدنی 39 مطابق ماده
ی به حالت قبل) مستلزم اقدامات مضاعفی از سوي واخواه نیست و همچنین تنها اثر قـانونی  یاجرا

موردي کـه محکـوم بـه    صدور قرار تأمین خواسته را در ، گردد و عقلی واخواهی وي محسوب می
به همین جهت نگارنده معتقد است در موردي ؛ از دادگاه تقاضا کند، عین معین بوده یا نبوده، غیابی

علیـه   در موردي که محکـوم ، واخواه در مرحله واخواهی یا تجدیدنظرخواه، که حکم به اجرا درآید
کـان تـأمین خواسـته بـه     توانـد از ام  حسب مورد مـی ، به جاي واخواهی تقاضاي تجدیدنظر نماید

  . 1بهره مند گردند، امکان اعاده وضع به حال سابق، منظور
  
  وجوه اشتراك دستور موقت و تأمین خواسته. 2

از موقعیـت  ، دو نهادي هستند که در قـانون آیـین دادرسـی مـدنی    ، تأمین خواسته و دستور موقت
هایی هسـتند   حائز ویژگی، قانوندر ، بدین معنی که هریک از این دو نهاد؛ خاصی برخوردار هستند

  . نماید را از سایر دعاوي متمایز میها  آن که
گذار اگرچه به عنوان یـک قاعـده کلـی، اقامـه دعـوا را مسـتلزم تقـدیم دادخواسـت          قانون  
، اما با این وجود در مورد تأمبن خواسته و دسـتور موقـت از ایـن قاعـده کلـی دسـت       2دانسته

                                                            
نامـه   پایانبررسی و مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت در دعاوي حقوقی مدنی و داوري، تکاپو، فریدالدین،   .1

 . 245، ص 1388کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی، سال 
 بـه باشـد. دادخواسـت    شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می«قانون آیین دادرسی مدنی:  48ماده   .2

 »گردد. تسلیم می دفتر شعبه اول  است به  دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه داراي شعب متعدد
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براي رسیدگی و اتخاذ تصمیمم دادگاه نسبت بـه ایـن دو نهـاد،    کشیده و صرف دادخواست را 
بینـی   کافی قلمداد کرده و حتی در مورد دستور موقت، امکان درخواست شـفاهی را نیـز پـیش   

  .  1نموده است
در قانون آیین دادرسی مـدنی معلـوم   ، با دقت در مواد مربوط به تأمین خواسته و دستور موقت  
هاي منحصـر بـه فـرد هسـتند امـا دو اقـدامی        داراي ویژگیکه  آن عین گردد که این دو نهاد در می

قـانون   318و  112مـواد  ؛ ممکن است مطـرح گردنـد  ، گردند که در حاشیه اصل دعوا محسوب می
مـاده  . آیین دادرسی مدنی به ترتیب در مورد تأمین خواسته و دستور موقت مؤید ایـن معنـا اسـت   

نسبت  کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین ستدرصورتی که درخوا«: مقرر داشته 112
و همچنـین  » .نماید قرار تأمین را لغومی، خوانده درخواست دادگاه به، به اصل دعوا دادخواست ندهد

، که از قبل اقامـه دعـوا نشـده باشـد      س از صدور دستور موقت در صورتیپ«: بیان داشته 318ماده 
به منظور اثباتدعواي خود به ، دستور ظرف بیست روز از تاریخ صدور کننده باید حداکثر درخواست

دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گـواهی آن را بهـدادگاهی کـه دسـتور موقـت      
از ، صورت دادگاه صادرکنندهدستور موقت به درخواست طرف در غیر این. نماید صادر کرده تسلیم

  ».آن رفع اثر خواهد کرد
چه دعواي ماهوي طی مهلت قانونی از سوي خواهان مطرح نگـردد، تـأمین    بنابراین چنان  

خواسته و دستور موقت حسب مورد، بـه درخواسـت خوانـده لغـو شـده یـا از آن رفـع اثـر         
  گردد.   می

ایـن اسـت کـه    ، نماید چه که مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت را توجیه می در هر حال آن  
، فاده و استناد به هر یک ر سبب و موجبی براي توقیف اموال خوانـده معرفـی کـرده   است گذار قانون
  . در این مقام دعوایی به اثبات رسیده و یا حتی طرح شده باشدکه  آن بدون
بنابراین چون تأمین خواسته در همه موارد و دستور موقت در برخی مـوارد منجـر بـه توقیـف       

دو نهاد را موجب توقیف مـال   گذار قانونگردد که چرا  مطرح میاین سؤال ، گردد اموال خوانده می
  ؟ هاي این دو نهاد در چیست معرفی کرده و همچنین شباهت و تفاوت

در قانون آیین دادرسـی مـدنی   ، با دقت در مواد قانونی مرتبط با تأمین خواسته و دستور موقت  
رسـد کـه بتـوان از لحـاظ نظـري       نظر می داراي اشتراکاتی هستند و به، یابیم که این دو نهاد در می

مـورد بررسـی   ...  شـرایط و ، از حیث مبناي صدور، وجوه اشتراك میان این دو نهاد و آیین ویژه را
  . در این بخش وجوه اشتراك را مورد مداقه قرار خواهیم داد. قرار داد

                                                            
درخواست دستور موقت ممکن اسـت کتبـی یـا شـفاهی باشـد. درخواسـت       «قانون آیین دادرسی مدنی:  313ماده   .1

 »رسد. می کننده شفاهی درصورت مجلس قید و به امضاي درخواست
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  وجوه اشتراك مبنایی .1ـ2
گردنـد کـه در    هاي ویژه محسوب می ر دو آیینه، تأمین خواسته و دستور موقتکه  این با توجه به

لزوماً منوط به اقامـه دعـواي مـاهوي اسـت و از     ها  آن گردند و تداوم مطرح می، حاشیه اصل دعوا
باید پذیرفت ؛ گردند خود به خود منتفی می، له یا علیه خواهان، طرفی هر دو با صدور حکم قطعی

حائز عنصـر  ، قابل طرح هستند، در حاشیه اصل دعوااز آن جهت که موقتی بوده و ، که این دو نهاد
بـدین  ؛ توان این دو نهاد را اقدامی احتیـاطی تلقـی کـرد    باشند و از این جهت می می» موقتی بودن«

بدین منظور استفاده کـرده و دادگـاه نسـبت بـه     ، معنا که خواهان از تأمین خواسته و دستور موقت
  . از تحقق احتمالی امر دیگري جلوگیري شود، یقورزد تا از این طر اقدام میها  آن صدور

دادگاه در مقام صدور تأمین خواسته و دستور موقت به عنوان یک اقـدام احتیـاطی   ، در حقیقت  
نماید که این دو نهاد موقتی  همین امر ایجاب می؛ نماید است که وارد عمل شده و اتخاذ تصمیم می

  . باشند
، ه و دستور موقت حائز عنصر موقتی و احتیاطی بودن اسـت اگر چه تأمین خواست، با این وجود  

از سـوي دادگـاه چیسـت و    ها  آن و صدور گذار قانوناز سوي ها  آن اما در این امر که فلسفه وضع
  . کنند با یکدیگر داراي تفاوت هستند هریک امکان عملی چه امري را میسر می

موقت از نظـر مبنـایی، واجـد ویژگـی و     در هر حال باید دانست که تأمین خواسته و دستور   
نماید که این دو نهاد را با یکدیگر داراي اشتراك تلقـی   عناصري هستند و این عناصر ایجاب می

گذار از وضع مقررات مربوط به تأمین خواسـته و دسـتور موقـت،     کنیم. در حقیقت، هدف قانون
احتمالی در آینده جلوگیري شود و باشد که به عنوان یک اقدام احتیاطی از بروز یک امر  این می

به این موضوع توجه خواهد کـرد؛ بـدین   رأي  دادگاه نیز، در مقام اتخاذ تصمیم نسبت به صدور
گذار، در موارد مصرح به منظور جلوگیري از عدم امکان اجراي  معنا که دادگاه بنا بر حکم قانون

ه صدور قرار تـأمین خواسـته   حکم قطعی که ممکن است به نفع خواهان صادر گردد، مبادرت ب
  . 1نماید می

بدین معنا کـه  ؛ باشد داراي وضعیتی مشابه با تأمین خواسته می، از نظر مبنایی، دستور موقت نیز  
تحت عنوان دادرسی فوري این است که با صـدور چنـین   ، هدف مقنن از وضع نهاد دستور موقت

احتمالی کـه دادرسـی را بـا مـانع مواجـه      از رخ دادن امري ، به عنوان یک اقدام احتیاطی، دستوري
  . 2اجتناب شود، یا به طور کلی امکان دادرسی را از بین ببرد، کرده
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سـازد کـه ایـن دو     احتیاطی بودن تأمین خواسته و دستور موقت، این حقیقت را روشن مـی   
ایـن دو  دهنده با یکدیگر مشابه هستند؛ بدین معنی که  نهاد آیین دادرسی، از نظر عناصر تشکیل

شوند، نتیجتاً واجـد دو عنصـر مـوقتی و تبعـی      نهاد بدان جهت که اقدام احتیاطی محسوب می
خواهند بود و هر یک، با زوال دادرسی نسبت به دعواي اصلی و مـاهوي حسـب مـورد پایـان     

  یافته تلقی خواهند شد.  
  
  وجوه اشتراك شرایطی .2ـ2

تأمین خواسته و دستور موقت داراي موقعیت در این بند توضیح خواهیم داد که درست است که 
خاصی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند اما این امر موجب نگردیده که این دو نهاد از شرایط 
عمومی اقامه دعوا تبعیت نکرده و استثنا باشند؛ بلکـه بـه منظـور درخواسـت تـأمین خواسـته و       

ی الزم اسـت رعایـت گـردد؛ کـه از     دستور موقت بر حسب مورد باید شرایطی که در هر دعوای
توان به داشتن اهلیت، نفـع، سـمت و ... اشـاره کـرد؛ بـدین معنـی کـه در         جمله این شرایط می
کننده واجد چنین اوصاف و شرایطی نباشد، محملـی بـراي صـدور قـرار      صورتی که درخواست

رد  تــأمین خواســته و دســتور موقــت وجــود نداشــته و دادگــاه بــه همــین دلیــل، مبــادرت بــه 
  نماید.  هاي مذکور می درخواست

باید پذیرفت که این دو نهاد از ، میان تأمین خواسته و دستور موقت، عالوه بر وجه تشابه مزبور  
به عنـوان یـک    گذار قانونبدین معنی که ؛ لحاظ شرایط اختصاصی نیز داراي وجوه اشتراکی هستند

جاي تقدیم دادخواست کافی دانسته و صرف درخواست را به ، ویژگی اختصاصی براي هر دو نهاد
بـر حسـب مـورد مکلـف بـه      ، دادگاه را به محض ارائه درخواست تأمین خواسته و دستور موقـت 

  . رسیدگی قلمداد کرده است
داراي ویژگی خاص و ، دادگاه در خصوص تأمین خواسته و دستور موقترأي  ،از سوي دیگر  

از اعتبار امر ، نسبت به تأمین خواسته و دستور موقتدادگاه رأي  به این صورت که؛ مشابهی هستند
در حقیقـت دادگـاه پـس از    ؛ گـردد  مختومه برخوردار نبوده و قاعده فراغ دادرس نیز شامل آن نمی

رأي  چه احراز نماید که صـدور  بر حسب مورد چنان، صدور قرار تأمین خواسته و یا دستور موقت
وجـود  ، مـوجبی بـراي ایفـا قرارهـاي مـذکور     که  این یا، شتهدر این موارد از ابتدا توجیه قانونی ندا

حق دارد که عدول کرده و حسب مورد مبادرت به لغو یا رفـع  ، از تصمیم سابق خود، نداشته باشد
  . 1اثر از وضعیت ایجاد شده نماید
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  هاي مرتبط وجوه اشتراك از حیث ویژگی .3ـ2
از نظـر  ، شـوند  اقدام احتیـاطی محسـوب مـی   بدان جهت که هردو ، تأمین خواسته و دستور موقت
منجـر بـه ایـن امـر     ، از جهت مبناي صـدور ، مشابهت این دو نهاد. مبنایی با یکدیگر مشابه هستتند

  . هایی تا حدي مشابه نیز به این دو نهاد مترتب گردد گردد که ویژگی می
ز زمـره  تـوان ا  زمان طرح درخواست و ارتباط موضـوع درخواسـت بـا دعـواي اصـلی را مـی        
  . هایی دانست که در تأمین خواسته و دستور موقت وجود دارد ترین ویژگی مهم
موعـد  ، یک نوع اقدام احتیاطی تلقی کرده، هر دو نهاد راکه  آن به دلیلگذار،  ، قانوندر حقیقت  

تواند  بدین معنی که خواهان می؛ درخواست آن را هم به همین جهت بسیار موسع تعیین کرده است
ضمن اقامه دعوا و یا در اثناي جریان دادرسی مبـادرت بـه درخواسـت تـأمین خواسـته و یـا       ، قبل

که همـان  ، با هدف مقنن، زیرا محدود کردن موعد درخواست؛ دستور موقت بر حسب مورد نماید
در تضاد بوده و به همین جهت موعد محدود و کـم بـراي   ، جلوگیري از وقوع امري احتمالی است

  . منتفی اعالم گردیده است، تأمین خواسته و دستور موقتدرخواست و صدور 
عالوه بر مورد فوق، دادگاه در مقام صدور تأمین خواسته و دستور موقت، ضرورتاٌ بررسی خواهد   

هاي مزبور برحسب مورد ارتباط وجود دارد یا خیـر؛   کرد که میان دعواي اصلی و موضوع درخواست
رسد که دادگاه در مقام اتخاذ تصمیم، نسبت به  بنابراین به نظر می و میزان این ارتباط تا چه حد است؛

تأمین خواسته و دستور موقت، برحسب مورد توجه به پاسـخ بـه ایـن پرسـش (میـزان ارتبـاط میـان        
موضوع درخواست و دعواي اصلی) است که مبادرت به صدور یا رد درخواست کرد. بدین معنی کـه  

ي مذکور و دعواي اصلی، ارتباطی وجود نداشـته باشـد، دادگـاه،    ها چه میان موضوع درخواست چنان
درخواست تأمین خواسته و دستور موقت را بر حسب مورد، مردود اعـالم خواهـد کـرد و بـرعکس،     

چه وجود ارتباط میان دعواي اصلی و درخواست را احراز نماید، پـس از اعمـال سـایر شـرایط      چنان
ه ودستور موقت خواهد کرد؛ بنابراین به عنوان نمونـه، اگـر در   قانونی، مبادرت به صدور تأمین خواست

دعوایی خواسته، عین معین باشد و خواهان درخواست توقیف مال دیگري از خوانده را تحت عنـوان  
تأمین خواسته نماید، دادگاه به جهت عدم وجود ارتباط میـان درخواسـت تـأمین خواسـته و دعـواي      

  .  1ور خواهد نموداصلی، مبادرت به رد درخواست مزب
چه به عنوان مثال،  در مورد درخواست دستور موقت نیز وضع به همین منوال است؛ بنابراین چنان  

خواسته خواهان در دعواي اصلی، ابطال یا فسخ قراردادي باشد، و خواهـان تقاضـاي دسـتور مـوقتی     
ت به صدور دسـتور موقـت   نامه بانکی نماید، دادگاه مبادر مبنی بر ممنوعیت بانک از پرداخت ضمانت
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خواهد کرد؛ زیرا در این مثال، با فسخ یا ابطال معامله (خواسته دعواي اصلی) وموضوع دستور موقت 
 141نامه بانکی) ارتباط وجود دارد؛ معیار ارتباط نیز همان مقرره مذکور در ذیل مـاده   (توقیف ضمانت

و دعوا (موضوع تـأمین خواسـته و دسـتور    قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود؛ بدین معنی که بین د
موقت برحسب مورد با دعواي اصلی) وقتی ارتباط وجود دارد که اتخاد تصـمیم در هریـک مـؤثر در    
دیگري باشد؛ البته ممکن است دادگاه، در مقام اتخاذ تصمیم نسبت به صدور دستور موقت ارتباط یـا  

دهنده فوریت تلقی کرده و بـه جهـت    تشکیل عدم ارتباط دعوا با موضوع درخواست را یکی از ارکان
  الذکر، نسبت به صدور یا رد درخواست دستور موقت، اقدام ورزد.   اخیر

  
  وجوه افتراق دستور موقت و تأمین خواسته. 3

هایی با یکدیگر داشـتند امـا در عـین حـال واجـد       اگر چه مشابهت، تأمین خواسته و دستور موقت
موقعیت خاصی است که هر یک از این دو آیین ویژه ، ها این تفاوت دلیل؛ باشند هایی نیز می تفاوت

در این بند به بررسی وجوه عمده افتراق تـأمین خواسـته و دسـتور    . از نظر قانونی واجد آن هستند
  . موقت خواهیم پرداخت

  
  وجوه افتراق مبنایی .1ـ3

اقدامی احتیـاطی محسـوب   در بندهاي پیشین بیان داشتیم که تأمین خواسته و دستور موقت هر دو 
گردنـد متفـاوت از    هایی و بـر چـه اساسـی صـادر مـی      هر یک در چه صورتکه  این گردند اما می

  . خواهیم پرداختها  آن یکدیگر هستند که در این قسمت به بیان
گذار بدان جهت که اجراي حکم احتمالی به نفع خواهـان، در آینـده، بـه دلیـل      در حقیقت، قانون  

خوانده و یا حتی اشخاص ثالث، غیر ممکن نگردد، مبادرت بـه وضـع مقـررات مربـوط بـه      اقدامات 
تأمین خواست نموده است تا از این طریق، خواهان بتوانـد قبـل از اقامـه دعـوا یـا در جریـان آن، بـا        
توقیف اموال متعلق به خوانده، تحت عنوان تأمین خواسته، مقدمات اجراي حکم احتمالی که بـه نفـع   

شود را فراهم آورد؛ بنابراین باید پذیرفت کـه تـأمین خواسـته، صـرفاً یـک نـوع اقـدام         در میوي صا
گیرد؛ امـا   احتیاطی است که به منظور امکان اجراي حکم صادره به نفع خواهان، مورد استفاده قرار می

قیقـت  اي براي امکان اجراي حکم تلقـی گـردد؛ در ح   تواند وسیله در دستور موقت به هیچ عنوان نمی
رسد مبناي صدور دستور موقت، صرفاً این خواهد بود کـه دادگـاه بـر حسـب درخواسـت       به نظر می

خواهان از طریق صدور در دستور موقت، امکان رسیدگی به دعواي اصلی را فراهم نماید؛ به عبـارت  
مـر را مـدنظر   گونه بیان کرد که دادگاه در مقام صدور دستور موقت بایـد ایـن ا   تر باید این بهتر و ساده

چه دستور موقت را صادر نکند، امکان دادرسـی نسـبت بـه دعـواي اصـلی از بـین        قرار دهد که چنان
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که خواهان مجبور خواهد بود به منظور دستیابی به مقصود خود، دعاوي دیگري را  خواهد رفت یا این
موقت ثابت نگهداشتن  نیز عالوه بر دعواي مطروحه، اقامه نماید؛ زیرا اگر چه منظور از صدور دستور

وضعیت حقوقی طرفین در همان وضع فعلی و یا جلوگیري از ورود خسارت غیر قابل جبـران اسـت   
اما این امر به هیچ عنوان به این معنی نخواهد بود که به منظور امکان عملی اجـراي حکـم، از دسـتور    

  .  1موقت براي حفظ وضع موجود و جلوگیري از جبران خسارت استفاده شود
، قـانون آیـین دادرسـی مـدنی     316در ماده  گذار قانونرسد به همین جهت باشد که  به نظر می  

تر از موضوع تأمین خواسته محسوب کـرده و عـالوه بـر توقیـف      موضوع دستور موقت را گسترده
؛ 2در نظر گرفته اسـت ، به عنوان یکی از موضوعات دستور موقت، انجام یا منع از امري را نیز، مال
به منظـور امکـان رسـیدگی و صـدور حکـم      ، دادگاه به همین دلیل، قانون مذکور 98مطابق ماده و 

نسبت بـه  ، نسبت به خواسته خواهان و همچنین جلوگیري از اجبار خواهان به طرح دعواي اضافی
  . مبادرت به صدور دستور موقت خواهد کرد، میزان بناي ساخته شده در جریان دادرسی

تواند تقاضـاي توقیـف امـوال     توان استنباط کرد که خواهان تنها در صورتی می گونه می بنابراین این  
چه خواسته  خوانده را به استناد دستور موقت بنماید که خواسته دعواي اصلی عین معین باشد، زیرا چنان

گر امکان که تلف شود، دی عین معین باشد و در اثناي دادرسی از سوي خوانده به غیر، منتقل شود یا این
  پذیر نخواهد بود.  ادامه دادرسی، به دلیل عدم توجه دعوا به خوانده، متصور و امکان

، الذمـه باشـد   مال کلـی فـی  ، گونه بیان داشت که در صورتی که خواسته خواهان شاید بتوان این  
 چـون در ایـن  ؛ به نظر فاقد مبناي قانونی است، توقیف اموال خوانده از طریق صدور دستور موقت

تواند وارد رسـیدگی   دادگاه می، حتی با عدم توقیف اموال خوانده از طریق دستور موقت نیز، فرض
  . شده و مبادرت به صدور حکم علیه خوانده نماید

توان به ترتیب بـه   در هر حال امکان اجراي حکم قطعی و فراهم نمودن مقدمات دادرسی را می  
از جنبـه  ، تـرین تفـاوت ایـن دو نهـاد     ور موقت مهـم عنوان مبناي صدور قرار تأمین خواسته و دست

با تأمین خواسته امکان عملی اجراي حکـم قطعـی کـه ممکـن     ، به عبارت بهتر؛ مبنایی قلمداد کرد
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  . 273، ص 1388کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی، سال 
به عنوان مثال اگر دعوایی به خواسته قلع و قمع بنا، طرح گردد و خواهان تقاضاي صدور دستور مـوقتی مبنـی بـر      .2

دور دستور مزبور خواهد نمود، زیرا چنین فرض ممنوعیت خوانده از احداث بنا را نیز بنماید، دادگاه مبادرت به ص
میگردد که چنانچه خوانده در اثناي دادرسی به احداث بنا ادامه دهد، دادگاه دیگر نمیتواند که نسبت به میزان اضافی 
بناي ساخته شده که در جریان دادرسی، حادث شده حکم دهد؛ زیرا میزان بناي اضافی در هنگام طرح دعوا، جـزء  

که قلع و قمع آن، از دادگاه به عنـوان   واهان نبوده و به همین جهت، صدور حکم نسبت به آن به دلیل آنخواسته خ
 قانون آیین دادرسی مدنی، تلقی و از این حیث فاقد توجیه قانونی است.  2خواسته، مطرح نگردیده، مخالف ماده 
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به منظور میسـر نمـودن   ، ولی صدور دستور موقتشود  می صادر گردد فراهم، است به نفع خواهان
اي اسـت بـراي فـراهم نمـودن      صـرفاً وسـیله  به هیچ عنوان نیست بلکه این دسـتور  ، اجراي حکم

  . 1مقدمات و لوازم قانونی و منطقی دادرسی نسبت به دعواي اصلی
  
  وجوه افتراق از حیث موارد صدور .2ـ3

تـري   داراي دامنه اجرایی وسـیع ، از نقطه نظر جایگاه قانونی، دستور موقت بر خالف تأمین خواسته
تواند دایـر بـر توقیـف مـال      میکه  آن عالوه بر، موقت به طوري که دستور؛ از تأمین خواسته است

در حـالی کـه تـأمین    ؛ 2تواند جهت انجام عمل یا منع از امري نیز مورد استفاده قرار گیرد می، باشد
  . خواسته تنها براي توقیف مال به کار خواهد رفت

فوریت ندارد  خواهان نیازي به اثبات، در تأمین خواسته بر خالف دستور موقت، از سوي دیگر  
دادگاه ، قانون آیین دادرسی مدنی قرار گیرد 108چه دعواي او مشمول یکی از بندهاي ماده  و چنان

وجود این بندهاي چهارگانه در مـاده  ؛ مکلف است قرار تأمین خواسته را به نفع خواهان صادر کند
بـه  ، احصا شده است ذارگ قانونصدور تأمین خواسته توسط  دباشد که موار گر این نیز می بیان 108

تر از موارد صـدور دسـتور    همین جهت مالك صدور یا رد درخواست تأمین خواسته بسیار روشن
  . موقت است

  
  وجوه افتراق از حیث آثار .3ـ3

امکـان اجـراي   ، گردد تا از طریق آن بدان جهت صادر می، تأمین خواسته به عنوان اقدامی احتیاطی
 کننـده  به این معنـا کـه درخواسـت   ؛ فراهم شود، گردد خواهان صادر میبه نفع ، حکمی که در آینده

مقدم ، تأمین خواسته نسبت به مالی که در راستاي این امر توقیف گردیده بر سایر طلبکاران خوانده
، قـانون آیـین دادرسـی مـدنی     148در مـاده   گـذار  قـانون به همین جهـت اسـت کـه    ؛ دانسته شود
؛ به نسبت محکوم به داراي حق تقدم تقی کرده است، لهم ایر محکومتأمین را بر س کننده درخواست

اما دستور موقت ؛ ترین اثر تأمین خواسته تلقی کرد توان مهم حق تقدم متقاضی تأمین خواسته را می
 کننـده  تواند واجد حق تقدم براي درخواسـت  بر عکس تأمین خواسته فاقد چنین اثري است و نمی

صرفاً اقدام احتیاطی است که به منظور فراهم نمـودن  ، دستور موقت، نظر چرا که به؛ آن تلقی گردد
گردد نه اجراي حکم احتمالی که ممکن است  موجبات رسیدگی به دعواي اصلی خواهان صادر می

  . به نفع خواهان صادر گردد
                                                            

  . 215، ص 1377، جلد دوم، چاپ او، انتشارات میزان، سال آیین دادرسی مدنیاله،  واحدي، قدرت  .1
 قانون آیین دادرسی مدنی 316ماده   .2
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  گیري نتیجه
دادرسی نسـبت  دو اقدام احتیاطی هستند که ممکن است در حاشیه ، تأمین خواسته و دستور موقت

  . نفع واقع شده و دادگاه را مکلف به اتخاذ تصمیم نمایند موضوع درخواست ذي، به اصل دعوا
هر دوي این اقدامات را به رسمیت شناخته و براي هر یـک مـواد مختلفـی را بیـان      گذار قانون  

اهم نکته قابل توجه در این است کـه هـر دو موجبـات توقیـف امـوال خوانـده را فـر       ؛ نموده است
در ماهیـت  کـه   آن دادگـاه بـدون  ، و در هر دو حال؛ هایی هم دارند اما با یکدیگر تفاوت، نمایند می

  . نماید مبادرت به صدور قرار می، دعوا ورود کرده باشد
دسـتور موقـت بـه هـیچ     ، از سویی با مقایسه این دو نهاد دریافتیم که بر خالف تأمین خواسـته   

اي اسـت کـه بـه     بلکه تنها شـیوه ، ودن موجبات اجراي حکم نیستاي براي فراهم نم عنوان وسیله
لذا اولین شرط صدور دستور موقـت  ؛ گردد واسطه آن امکان دادرسی نسبت به اصل دعوا فراهم می

بررسی نماید که آیا بدون صـدور  ، آن خواهد بود که دادگاه در مقام اتخاذ تصمیم نسبت به این امر
، در صورتی که پاسخ مثبت باشد؟ ماهیت دعوا فراهم است یا خیردستور موقت امکان رسیدگی به 

دسـتور  ، در فرض منفی بودن پاسـخ ، دادگاه از صدور دستور موقت امتناع خواهد نمود و بر عکس
  . موقت صادر خواهد گردید

بـه منظـور جلـوگیري از ابهامـات موجـود در قـانون و       ، با توجه به تمامی مراتب بیان گردیده  
تأمین شدن حقوق اصحاب دعوا براي اصالح قوانین راجع بـه تـأمین خواسـته و دسـتور     همچنین 

که در مورد دستور موقت در قانون مشخص گردد که مبناي صدور دسـتور  شود  می موقت پیشنهاد
موقت چه چیزي است و توقیف ناشی از دستور موقت چه تفاوتی با توقیف در تأمین خواسته دارد 

  . بروز ابهام و تشتت آراء محاکم جلوگیري گرددتا از این طریق از 
  
 

  فهرست منابع
نامه  پایانبررسی و مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت در دعاوي حقوقی مدنی و داوري، تکاپو، فریدالدین،  .1

  . 1388کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی، سال 
  . 1372انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، سال ترمینولوژي حقوق، جعفري لنگرودي، محمدجعفر،  .2
  . 1373جلد چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، سالنامه،  لغتدهخدا، علی اکبر،  .3
  . 1382، جلد دوم، نشر میزان، چاپ چهارم، سال آیین دادرسی مدنیشمس، عبداهللا،  .4
  . 1385ك، چاپ پنجم، سال ، جلد سوم، انتشارات دراآیین دادرسی مدنیشمس، عبداهللا،  .5
  . 1360جلد اول، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، سالفرهنگ فارسی، معین، محمد،  .6
  . 1364جلد دوم، انتشارات امیر کبیر، سال فرهنگ فارسی، معین، محمد،  .7
 . 1377، جلد دوم، چاپ او، انتشارات میزان، سال آیین دادرسی مدنیاله،  واحدي، قدرت .8
    دادرسی مدنیقانون آیین  .9



  1397سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

23 

  
  
  
  

  
 (کانون وکالي دادگستري گیالن) کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارآموز وکالت   پور انسیه یوسف

 
  

  چکیده
تعریفی که بـه طـور جـامع و مـانع،     
ي  زیــان غیرمــالی را چــه در حــوزه

ــ  ــرارداد و چــه مس ــوق ق ولیت ؤحق
مدنی شرح دهد؛ بسیار دشوار است. 

هـاي غیرمـالی قابلیـت     چرا که زیان
ــدازه ــد و  اثبــات و ان گیــري را ندارن

قیمت بازاري برایشـان تعبیـه نشـده    
است. بنابراین تنها به صورت ذهنـی  
قابل ارزیابی هستند. و ایـن یکـی از   
دالیلی است که جبران زیان غیرمالی 
ــورهاي   ــوقی کشـ ــتم حقـ در سیسـ

باشد. امـا در   پذیر نمی امکان مختلف
حقوق ایران، زیـان ناشـی از نقـض    
قرارداد به دو گونـه اسـت؛ مـالی و    
غیرمالی. در قابل جبران بودن زیـان  
مــالی بــه صــورت مــالی در حقــوق 

اي وجـود   ایران هیچ شـک و شـبهه  
ندارد. اما موضوع زیـان غیرمـالی از   
جمله مباحث پرچالشی است که در 

رات کنـونی بـه   اصول، قوانین و مقر
 لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی

ي ارزیـابی آن تعیـین    جبران و نحوه

ــع    ــیون بی ــت. در کنوانس ــده اس نش
اي بـه   المللی کـاال، هـیچ اشـاره    بین

جبران زیان غیرمـالی نشـده اسـت.    
توافق بر جبـران زیـان غیرمـالی در    

ي چندجانبه همانند  نامه یک موافقت
رسد ولی  کنوانسیون دشوار به نظر می

از آن جایی که موضع کنوانسیون بیـع  
باشـد راه   مـی  المللی کاال سکوت بین

براي تفسـیر از طریـق اصـولی کـه     
کنوانسیون بـر آن متکـی اسـت بـاز     

  گردد. می
  

  مقدمه
یـان مـالی   آنچـه بـه عنـوان ز   . زیـان غیرمـالی هسـتند   ، خارج از تعریف زیان مـالی هاي  تمام زیان
پول و تفویت منفعت یا منفعت ، هایی هستند که در رابطه با ثروت اشخاص زیانشود  می بندي دسته
 نامشهود همانند سهام یا کپـی رایـت یـا امـوال مشـهودي ماننـد زمـین و امـوال        هاي  دارایی، آینده
هـاي   زیان غیرمالی بر روي احساسات و ثبات عواطف یا سـالمت عمـومی یعنـی ارزش   . باشند می

  . غیرمادي اثرگذار است
چیزي داراي ، یعنی ممکن است در آن واحد. تمایز بین زیان مالی و غیرمالی بسیار دشوار است

اگر به مالی که براي صـاحبش داراي  ، به عنوان مثال. ارزش مادي و غیرمادي به طور همزمان باشد
در ایـن  . همزمان صورت گرفته استزیان مالی و غیرمالی به طور . ارزش معنوي است صدمه ببیند

و سـپس حقـوق   شـود   مـی  المللـی کـاال بررسـی    مقاله ابتدا زیان غیرمالی در کنوانسـیون بیـع بـین   
تفسـیر  هـاي   یکـی از روش . شـود  آلمان و فرانسـه بررسـی مـی   ، انگلیس، کشورهایی همانند ایران

 جبران مالی زیان غیرمالی ناشی از نقض قرارداد 
 المللی کاالبا بررسی کنوانسیون بین
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ت به همین دلیـل بالفاصـله   ی کاال مراجعه به حقوق داخلی ملل مختلف اسالملل بینکنوانسیون بیع 
ی کاال در مورد زیان غیرمالی ناشی از نقض قـرارداد حقـوق   الملل بینپس از بررسی کنوانسیون بیع 

  . شود کشورهایی به صورت منتخب بررسی می
  

  )1980ی کاال (الملل بینکنوانسیون بیع 
  

  ی کاالالملل بینخسارات طبق کنوانسیون بیع . 1
پریشـانی  ، درد و رنـج : غیرمـالی هسـتند عبارتنـد از   هاي  سنتی داخل در زیانهایی که به طور  زیان

بـه  اي  هدر کنوانسیون هیچ اشـار  )2005، شازر و هاکم، 100(ص. روانی و از دست دادن مطبوعیت
چندجانبـه  ي  نامـه  توافق بر جبران زیان غیرمالی در یـک موافقـت  . جبران زیان غیرمالی نشده است

رساند  می تاریخ طرح کنوانسیون این را. رسد می ی کاال دشوار به نظرالملل بینع همانند کنوانسیون بی
امـا ایـن را بایـد    . پذیر نبوده است که در آن زمان جبران زیان غیرمالی ناشی از نقض قرارداد امکان

پس بعد از گذشت سالیانی فضا براي تفسـیر  ، شود نمی بدانیم که یک قانون براي تمام اعصار وضع
ی المللـ  بـین ) کنوانسیون بیع 2003، دوپونت، 26(ص. شود قانونی باز میهاي  ن و پر کردن خالقانو

با توجـه  . میالدي تصویب شده است و بیانگر دانش حقوقی تا همان سال است 1980کاال در سال 
راه براي تفسـیر  ، موضع کنوانسیون در مورد جبران زیان غیرمالی در قرارداد سکوت استکه  این به
  . گردد می نوانسیون بازک
  
ـ  بینپذیري زیان غیرمالی در کنوانسیون بیع  ایراداتی که بر جبران  .2 ی کـاال وارد  الملل

  شده است
قراردادهـاي  ، ایـن اسـت کـه   شود  می یکی از ایراداتی که بر امکان جبران زیان غیرمالی وارد  .2ـ1

پس زیان غیرمالی در چـارچوب کنوانسـیون   . تجاري به منظور دستیابی به منافع مالی هستند
) در قراردادهاي تجـاري نیـز   2003، دوپونت، 27(ص. ی کاال قابل جبران نیستندالملل بینبیع 

در قـراردادي بـه   کـه   ایـن  هماننـد . گاه شاهد ایراد خسارت غیرمالی بر طرفین قرارداد هستیم
رارداد لطمـه وارد  علت نقض قرارداد توسط طرف مقابل به شهرت تجـاري طـرف دیگـر قـ    

. گیـرد  مـی  شهرت تجاري امري مادي و مالی نیست بلکه در عـالم اعتبـارات جـاي   . شود می
طی سالیان درازي به دلیل اخالق حسنه و حسن نیت در انعقاد قـرارداد بـراي   ، شخص تاجر

خود آبرویی برهم زده است و کمااینکه بسیاري از مشتریانش نیز به اعتبار همین شناختی کـه  
در ؛ حـال تصـور کنیـد   . زننـد  مـی  او دارند و حسن شهرتش دست به انعقاد قرارداد با وي از
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از کـه   ایـن  قراردادي اجناس معیوب و ناقصی به او فروخته شود و این تاجر بـا آبـرو بـدون   
بنـدد در   می که با دیگر تجار بازارهایی  را طی قرراردادها  آن نقص کاالها اطالعی داشته باشد

و حال اگر تنهـا زیـان   . رود می اش بر باد فنا تمام آبروي چندین و چند ساله. کند بازار توزیع
 باشد) می مادي ناشی از نقض قرارداد(که برابر با قیمت کاالهاي معیوب فروخته شده به تاجر

 . جبران شود به دور از انصاف و عدالت خواهد بود
 طـرف زیـان دیـده   . بسـیار دشـوار اسـت   زیـان غیرمـالی   ي  اثبات و محاسـبه ، و ایراد بعدي  .2ـ2

متاسـفانه  . بایست نقض قرارداد و زیانی که ناشـی از نقـض قـرارداد اسـت را ثابـت کنـد       می
. اثبات زیان غیرمالی ساکت است معیاري برايي  ارائهي  ی کاال دربارهالملل بینکنوانسیون بیع 

کنوانسـیون قابـل جبـران     چنین زیانی تحت، اما اگر قصد طرفین قرارداد اعطاي منفعتی باشد
قابل ، باشد گیري بدیهی است که از دست دادن منفعت حتی اگر منفعتی غیرقابل اندازه. است

نـه تنهـا قابـل    شـود   مـی  به عالوه از دست دادن فرصت که قابل جبران شناخته. جبران است
دارد و تنهـا   وجود زیان غیرمالی حقیقتاً، در مقابل. نیست بلکه امري نامعین است گیري اندازه

از دست دادن فرصـت قابـل جبـران    که  این با توجه به. آن دشوار است گیري ارزیابی و اندازه
. پذیري زیان غیرمالی وجود داشته باشـد  است پس نباید هیچ ایراد و اعتراضی در قبال جبران

  )2003، دوپونت، 39ـ38(صص
  

  کنند می اصولی که در کنوانسیون زمینه را براي تفسیر فراهم. 3
خسارات ناشی از نقض قرارداد «: دارد می این اصل بیانالمللی کاال:  کنوانسیون بیع بین 74اصل  .3ـ1

کـه طـرف   ، النفعی از جمله عدم، یکی از طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیاني  به وسیله
کننـده،   تواند از مقدار زیانی که نقـض  نمی این خسارات. دیگر بر اثر نقض متحمل شده است

واقف بـوده  ها  دز زمان انعقاد قرارداد و به مدد واقعیات و موضوعاتی که در همان موقع بدان
 بینـی کـرده و یـا    الحصـول نقـض قـرارداد پـیش     به عنوان اثر ممکن، بوده می باید واقف می یا
کنوانسـیون بـه    74النفـع در اصـل   جبران عدم» .متجاوز باشد، کرده است می بینی باید پیش می

بلکه موضع کنوانسیون در مـورد جبـران زیـان    . معناي قابل جبران نبودن زیان غیرمالی نیست
. بایست به حقوق داخلی کشـورها مراجعـه شـود    می غیرمالی سکوت است پس در این مورد

  )2003، دوپونت، 29(ص
رات ایـن  در تفسیر مقـر . 1«: دارد می این اصل نیز بیانکنوانسیون و تفسیر متحدالشکل:  7اصل  .3ـ2

ی آن و نیز ضرورت ایجاد همـاهنگی در اجـراي آن و   الملل ي بین کنوانسیون باید به خصیصه
مسائل مربوط بـه موضـوعات تحـت    . 2. توجه شود الملل بینرعایت حسن نیت در تجارت 
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طبـق  ، تعیـین نشـده  ، صراحتا در این کنوانسـیون ها  آن حاکمیت کنوانسیون حاضر که تکلیف
طبـق  ، گونـه اصـول   وانسیون مبتنی بر آن است و در صورت فقـدان ایـن  اصول کلی اي که کن

» حل و فصـل خواهـد شـد   ، خصوصی حاکم است الملل بینقانونی که حسب قواعد حقوق 
براي حل موضوعی وجود نداشته باشـد و یـا معنـاي اصـلی واضـح      اي  هزمانی که هیچ قاعد

کنوانسیون پاسـخ   74اللفظی اصل  تحتمعناي . گذارد می کنوانسیون پا به میدان 7اصل، نباشد
پس بـا  . دهد نمی قطعی به پرسش قابل جبران بودن زیان غیرمالی ناشی از نقض قرارداد به ما

بایسـت   می براي تفسیر. زنیم می کنوانسیون 74کنوانسیون دست به تفسیر اصل  7اعمال اصل 
عایـت حسـن نیـت در    ی بودن و ضرورت ایجاد هماهنگی در اجراي آن و رالملل بینویژگی 
  )2003، دوپونت، 30(ص. ی توجه شودالملل بینتجارت 

یت بایع در قبال مرگ ولؤمسمقررات این کنوانسیون شامل ، 5مطابق اصل کنوانسیون:  5اصل   .3ـ3
در حقیقت . شود نمی دهد می یا صدمات بدنی که به سبب کاالي فروخته شده براي افراد رخ

 اما زیان غیرمالی. بدنی از قلمرو کنوانسیون مستثنی شده استزیان غیرمالی ناشی از صدمات 
کنوانسیون باید به صـورت   5تواند ناشی از صدمه به حسن شهرت تجاري باشدپس اصل  می

  )2003، دوپونت، 31(ص. مضیق تفسیر شود
  

  ریزي شده است اصولی که کنوانسیون برمبناي آن طرح. 4
  المللی بودن ي بین خصیصه  .4ـ1
  ضرورت ایجاد هماهنگی در اجراي کنوانسیون  .4ـ2
  الملل رعایت حسن نیت در تجارت بین  .4ـ3
  انصاف  .4ـ4
بایسـت در   مـی  زیان دیده در قراردادي که نقض شده استکه  این: اصل جبران کامل خسارت  .4ـ5

ایـن  . گرفـت  می شد در آن موقعیت قرار وضعیتی قرار بگیرد که اگر قرارداد صحیحا اجرا می
  . شود شامل زیان مالی و غیرمالی میاصل 

زیـانی  « دارد می کنوانسیون که بیان 74مطابق قسمت دوم اصل : بینی بودن زیان اصل قابل پیش  .4ـ6
بیـانگر اصـل قابـل    » شد بینی می بایست پیش می بینی بوده و یا قابل جبران است که قابل پیش

  ) 2003، دوپونت، 33ـ32(صص. بینی بودن ضرر است پیش
بایست دسـت بـه تفسـیر     ... می جبران کامل خسارت و، انصاف؛ بر مبناي اصولی همچون پس

ناشی از نقض قـرارداد را بـه صـورت پـولی و      ی کاال بزنیم و زیان غیرمالیالملل بینکنوانسیون بیع 
  . مالی قابل جبران بدانیم
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  الملل بیناصول کلی حقوق . 5
ی کاال براي پر کردن خالهاي کنوانسیون ما را به اصـول کلـی   الملل بینکنوانسیون بیع  7اصل  2بند 

مسـائل مربـوط بـه موضـوعات تحـت حاکمیـت       ، با این بیـان کـه  . دهد می سوق الملل بینحقوق 
طبـق ایـن اصـول    در این کنوانسیون تعیین نشده اسـت   صراحتاًها  آن کنوانسیون حاضر که تکلیف

خصوصی  الملل بینطبق قانونی که بر قواعد حقوق  یالملل بینی و در صورت فقدان اصول الملل بین
  )2003، دوپونت، 42(ص. حاکم است حل و فصل خواهد شد

  
  المللی یونیدروآ اصول قراردادهاي تجاري بین  .5ـ1

هـاي دولتـی و محـاکم داوري بـراي تفسـیر کنوانسـیون بیـع         اصول یونیدروآ توسط دادگـاه 
 . رود می خالهاي شروط شخصی به کاری کاال و همچنین براي پر کردن الملل بین
زیان دیده به دلیل تحمل صـدمات ناشـی از عـدم اجـرا، مسـتحق      «یونیدروآ:  2. 4. 7اصل

دریافت غرامت کامل است. این صدمات شامل هرگونه زیان که متحمل شده و هر منفعتی 
دیده شود. آن هم با احتساب هرگونه نفع مکتسب از سوي زیان  که از آن محروم گشته می

ي مزبور ممکن است غیرمالی و بـه عنـوان    ناشی از اجتناب از هزینه یا صدمه باشد. صدمه
طـور   ) همان2003، دوپونت، 43(ص» ي جسمی و یا فشار روحی باشد. مثال شامل صدمه
المللـی یونیـدروآ؛ کـه بـراي تفسـیر       کنیم، اصول قراردادهـاي تجـاري بـین    که مشاهده می

پذیر  رود. جبران زیان غیرمالی(فشار روحی) امکان ی کاال به کار میالملل کنوانسیون بیع بین
  داند.  می

  
  اصول اروپایی حقوق قرارداد  .5ـ2

سـازي حقـوق در    اصول حقوق قراردادهاي اروپایی با هدف یکسـان ، همانند اصول یونیدروآ
  . اتحادیه اروپا تدوین شد

 از عـدم اجـراي قـرارداد اسـت    زیان دیده مستحق جبران خسارتی کـه ناشـی   «: 9:501اصل 
و منفعتی که در آینده به طور متعارف زیان غیرمالی خسارات قابل جبران عبارتند از . باشد می

  ) 2003، دوپونت، 45(ص ».آمد می به دست
  

  کنوانسیون حقوق بشر اروپا  .5ـ3
دادن طبق دیدگاه این کنوانسیون اشخاص حقوقی نیز متحمل زیان غیرمالی همانند از دسـت  

  )2003، دوپونت، 46(ص. شوند شهرت و از بین رفتن آبرو می



  1397سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

28 

ی مورد اسـتفاده در تفسـیر کنوانسـیون    الملل بینکنوانسیون حقوق بشر اروپا که از دیگر اسناد 
بلکه ایـراد چنـین   . داند می پذیر نه تنها جبران زیان غیرمالی را امکان؛ ی کاال استالملل بینبیع 

  . داند می هاي تجاري قابل جبران حقوقی همانند شرکت خسارتی را حتی بر اشخاص
  

  : ها و محاکم داوري در مورد جبران زیان غیرمالی دیدگاه دادگاه. 6
قراردادي براي تحویـل دسـتمال دستشـویی و    ، در دعواي کاتن بث تاول(دستمال دستشویی کتان)

رسید خریـدار   د(بندر سیدنی)هنگامی که کاال به مقص. ظروف از چین به سیدنی استرالیا منعقد شد
مذاکراتش با فروشـنده  که  این بعد از. مطابق قرارداد منعقد شده نیستندها  متوجه شد که این دستمال

نرسید خریدار آن قسمت از کاال که ارسال شده بود را پـذیرفت امـا از دریافـت مـابقی     اي  هبه نتیج
بـه لطمـه وارد شـده بـه     رأي  شد و محکمهاین دعوا در محاکم داوري مطرح . کاالها امتناع ورزید

شهرت تجاري خریدار داد اما از دست دادن منافع و زیـان بـه همکـاري تجـاري را قابـل جبـران       
قاعـده قابـل   . کـرده اسـت   نمـی  بینـی  پـیش ندانست چرا که این زیان را فروشنده در هنگام قرارداد 

یت ولؤ، مسـ ی کاال بیان شده اسـت للالم بینکنوانسیون بیع  74بینی بودن خسارات که در اصل  پیش
بینی بودن خسارت از حقوق آمریکـایی آنگلـو    قابل پیشي  قاعده. دهد می ناقض قرارداد را کاهش
خسـارات ناشـی از نقـض قـرارداد را     ، اما برخالف حقوق آمریکایی آنگلو کـه . نشات گرفته است

بینی بودن  قابل پیشکه  این ل دارد و آنی کاال دیدگاهی لیبراالملل بینداند کنوانسیون بیع  می احتمالی
. پـذیر بـودن کـافی اسـت     خسارات ناشی از نقض قرارداد تنها از دیدگاه ناقض قرارداد براي جبران

بایست از دیدگاه هر دو طرف  می بینی بودن خسارت طبق دیدگاه حقوق آمریکایی آنگلو قابل پیش
بینـی   طبق کنوانسیون قابل پیش. ی کاالالملل بینبینی باشد برخالف کنوانسیون بیع  قرارداد قابل پیش

ر هنگام انعقاد قرارداد و د ذهنیو عینی بایست به صورت  می بودن خسارات ناشی از نقض قرارداد
  )2013، گلوبویک، 11و 10(صصپذیر باشد امکان

ار دوربین فیلم برداري را به خریداري هز 8از آلمان اي  هفروشند، در دعواي دوربین فیلمبرداري
به علـت معیـوب بـودن    . دعوا کردي  از سوئیس تحویل داد که خریدار به علت نقض قرارداد اقامه

همچنـین خریـدار خسـارات    . فیلم برداري خریدار از پرداخت مبلغی پول معـاف شـد  هاي  دوربین
ه او را مسـتحق جبـران خسـارت    اش را نیز خواستار شد که دادگـا  ناشی از لطمه به شهرت تجاري

ناشی از لطمه به شهرت تجاري ندانست چون جبران خسارت بـه شـهرت تجـاري را از مصـادیق     
جبران خسارت مضاعف دانست و این طور استدالل کرد که لطمه بـه شـهرت تجـاري موجـب از     

از  پس جبران خسارات غیرمادي مستلزم ایراد خسارت مـادي . شود نمی دست دادن سود و منفعت
  )2013، گلوبویک، 12(ص. جانب طرفین قرارداد است
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بینی نبـودن   ایراد قابل پیش، یک. ها و محاکم با مشکالتی مواجه هستند دادگاه، در رویه قضایی
لطمه به شهرت تجاري نیاز بـه ایـراد ضـرر    که  این زیان به حسن نیت و شهرت تجاري ایراد بعدي

) 2013، گلوبویـک ، 9(ص. ضرر به شهرت تجـاري اسـت  مادي دارد و سومین ایراد مشکل اثبات 
از آن جایی که حسن نیت و شـهرت تجـاري امـوري    : توان گفت می براي پاسخ گویی به ایراد اول

و در واقع صدمه به حسن تجارتی به نوعی زیـان غیرمـالی   . اعتباري به مانند زیان غیر مالی هستند
ریـزي شـده و دیگـر اسـناد      بـر مبنـاي آن طـرح    پس ما با استفاده از اصولی که کنوانسـیون . است
این مـوارد در بـاال بـه    ي  که همه. کنوانسیون را پر کنیمهاي  ی دست به تفسیر بزنیم و خالالملل بین

در پاسخ بـه ایـراد دوم بایـد    . بینی بودن وارد نیست پس دیگر ایراد غیر قابل پیش. تفصیل بیان شد
امر جدا و منفک از یکدیگر هستند و ایراد زیان غیرمـالی   عرض بنمایم که زیان مالی و غیرمالی دو

که ضرر به شهرت تجـاري  ، و ایراد سوم. اش باشد پذیري ایراد مادي براي جبراني  لزوما نباید ادامه
کـه از دسـت دادن فرصـت و ضـررهاي      طور : همانتوان گفت می داند نمی را قابل اثبات و ارزیابی

و . توانـد قابـل اثبـات و ارزیـابی باشـد      مـی  زیان غیرمالی نیـز ، باشد یم آینده قابل اثبات و ارزیابی
همچنین به دور از عدالت و انصاف است که به دلیل عدم امکان ارزیـابی چنـین زیـانی آن را غیـر     

  . قابل جبران بدانیم
هـا و   که اثبات لطمه به شهرت تجـاري دشـوار اسـت. در ایـن مـورد دادگـاه       ایراد دیگر آن

المللی کاال قابـل جبـران اسـت     هاي غیرمالی طبق کنوانسیون بیع بین اند که زیان پذیرفتهمحاکم 
که لطمه به شهرت تجـاري قابـل اثبـات و ارزیـابی نیسـت آن را قابـل جبـران         اما به دلیل این

  )2013، گلوبویک، 15دانند. (ص نمی
  

  ایران، آلمان، فرانسه، جبران زیان غیرمالی در حقوق کشورهاي انگلیس. 7
سیستم حقـوقی کشـورهاي اروپـایی بـه     . شود جبران زیان غیرمالی در شبه جرم به ندرت انکار می

  : شود طور عمده به سه دسته تقسیم می
  پرتغال)، یونان، بلغارستان، ایتالیا، اسپانیا، (فرانسه سیستم لیبرال  .1
  پادشاهی انگلستان)، سیستم میانه رو (هلند  .2
  اتریش)، سوئد، لهستان، (آلمان سیستم سنتی  .3

کند و راه براي تفسیر قوانین چـه در حقـوق    سیستم لیبرال نوعا از قوانین مخیره تبعیت می
شبه جرم و چه در حقوق قرارداد باز است. همچنین در این سیستم رویه قضایی نقـش فعـالی   

، 679نـد. (ص تواند راه را براي جبران زیان غیرمالی ناشـی از نقـض قـرارداد بـاز ک     دارد و می
  )  2013تمپ، 
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  انگلیس  .7ـ1
امـا در جبـران چنـین    . غیرمالی ناشی از شبه جـرم آزاد اسـت   حقوق انگلیس در جبران زیان

 )2003، دوپونت، 16(ص. مواجه استهایی  قرارداد با محدودیتي  در حوزههایی  زیان
قـرارداد قابـل   ال مدت زمان مدیدي بر این باور بود که پریشانی روانی ناشـی از نقـض    کامن

هـاي   خشک شد تـا برخـی زیـان   ي  اما استثنائاتی باعث صیقل دادن این قاعده، جبران نیست
  )2004، هولمز، 687(ص. غیرمالی قابل جبران باشند

 
  ولیت محدود گرامافونؤي آدیس علیه شرکت با مس قاعده

اي در حقـوق   قاعـده ولیت محدود گرامافون که بعدها تبدیل به ؤدعواي آدیس علیه شرکت با مس
عنـوان مـدیر شـرکت گرامـافون (خوانـده)       آدیس (خواهـان) بـه  «انگلیس شد بدین شرح است: 

استخدام شده بود. خوانده با نقض قرارداد استخدام آقـاي آدیـس، اقـدامات او را باطـل و مـدیر      
و اخراجش ي دعوا کرد. چرا که ا دیگري را به جاي او گمارد. خواهان به دلیل نقض قرارداد اقامه

دانست و در نتیجه اخراج غیر قانونی به حسن شـهرت او لطمـه وارد    از شرکت را غیرقانونی می
تواند در شغل منناسب دیگري استخدام شود. که دادگاه دعواي او را بـه ایـن    کرده و دیگر او نمی

  »، رد کردپذیر نیست دلیل که تعیین زیان غیرمالی امري دشوار است و چنین زیانی با پول جبران
در این ، تکیه دارد 1909کلی در کامن ال بر دعواي آدیس علیه گرامافون در سال ي  قاعده
ي  پـس قاعـده  . روانی و غیرمالی ناشی از نقض قرارداد قابـل جبـران نیسـتند   هاي  قاعده زیان

دارد  مـی  این قاعده بیان. آدیس استثنایی بر خسارات قابل جبران ناشی از نقض قرارداد است
همچنـین زیـان   ، تواند جبـران شـود   نمی که تعیین زیان غیرمادي ذاتا دشوار است پس با پول

  )2004، هولمز، 689ـ688(صص. بینی است غیرمالی ناشی از نقض قرارداد غیرقابل پیش
  

  ي آدیس استثنائات قاعده
در دعـاوي کـه هـدف    . آدیس امکان جبران زیان غیرمـالی وجـود دارد  ي  در مستثنیات قاعده

ها تمایل بیشتري بـه جبـران    امنیت باشد دادگاه، آسایش، دست یافتن به لذت، قراردادي  اولیه
  )2012، 1ص، (مفیدیان. زیان غیرمالی ناشی از نقض قرارداد دارند

  
  ناراحتی فیزیکی در قراردادهاي تدارك تور گردشگري در تعطیالت )الف

خواهان به دلیل نقض ، 1875در سال دعواي هابز علیه شرکت الندن و راه آهن جنوب غربی 
او را بـه مقصـد نرسـانده بـود توانسـت بـه خـاطر        کـه   ایـن  قرارداد شرکت راه آهن به دلیل
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در این دعوا عـالوه بـر   . فیزیکی ناشی از این نقض قرارداد غرامت دریافت کندهاي  ناراحتی
یاده رفتن تا خانه نیز قیمت بلیطی که پرداخته بود بابت ناراحتی و به زحمت افتادن ناشی از پ

  )2015، هالسون، 9(ص. غرامت دریافت کرد
  
  دعواي واتز علیه مارو )ب

این استثناء دعاوي تعطیالت نامیده . شکل گرفت 1970آدیس در سال ي  استثناء بعدي قاعده
آرامش خاطر یـا  ، طبق این استثناء در جایی که قرارداد به قصد دست یافتن به لذت. شوند می

، در قضـیه واتـز  . زیـان غیرمـالی قابـل جبـران اسـت     شـود   مـی  عاطفی و روانی منعقدمنافع 
را براي استراحت در تعطیالت بر اساس گزارش ممیزي خریداري نمـوده  اي  هخانها  خواهان
مجبور شده بودند ها  دقتی و غفلت گزارش را تهیه کرده بود و خواهان بی اما بازرس با. بودند

پـس در  . ر خانه بپردازند و متحمل استرس و رنج بسیاري شده بودندمبلغ هنگفتی بابت تعمی
آرامش خاطر است زیـان غیرمـالی ناشـی از    ، قرارداد رسیدن به لذتي  جایی که هدف عمده

) در دعواي جارویس علیـه شـرکت   2004، هولمز، 690(ص. نقض قرارداد قابل جبران است
در تعطیالت بود، زیـان غیرمـالی ناشـی از     ولیت محدود اسوان که قرارداد تور گردشگريؤبا مس

نقض قرارداد که عدم تمتع از لذت بردن در تعطیالت بود قابل جبران شناخته شد. اما جـایی کـه   
  )2002، استون، 443قرارداد کامال تجاري است زیان غیرمالی قابل جبران نیست. (ص

نقـض قـرارداد را در    مجلس اعیان فرصت ارزیابی زیان غیرمالی ناشـی از  2002در سال  )ج
خوانده را بـه عنـوان ممیـز و    ، دعواي فارلی علیه اسکینر پیدا کرد در این پرونده خواهان

مطلوبیت اقامتگاه ییالقی را کـه در نظـر داشـت آن را بـراي      ارزیاب استخدام کرده بود تا
ر آن ملـک د که  این با توجه به. بررسی نماید، خودخریداري کندهاي  استراحت آخر هفته

خواهان به صراحت از خوانده خواسته بود کـه  ، مایلی فرودگاه گیتویک واقع شده بود 15
خوانـده ایـن کـار را انجـام داد و     . در مورد مشکل زا بودن صداي هواپیماها گزارش دهد

گرچـه  ، بهینه از مکان خللی ایجاد کندي  گزارش داد که غیرمحتمل است صدا در استفاده
 دلیل جهت باد و مسیر پـرواز بـه ناچـار در منطقـه عبـور و مـرور      بعضی از هواپیماها به 

پونـد بـراي    1000خواهان ملک را خریداري کرد و پس از هزینه کردن بـیش از  . کنند می
لـذا  . کنـد  متوجه شد صداي هواپیماها براي انتفاع او از خانه مشکل ایجـاد مـی  ، تعمیرات

کرد و مدعی شد کـه خوانـده در انجـام    دعوا ي  براي دریافت خسارت علیه خوانده اقامه
دادگاه به دریافـت خسـارتی   . تعهداتش به موجب قرارداد غفلت و مسامحه کرده است

 براي ناراحتی و پریشانی که به دلیل صـداي هواپیماهـا  ـ   هزار پوندي به نفع خواهان 10
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ضـوع  خوانده در دادگاه تجدیدنظر مدعی شـد کـه مو  . حکم دادـ   براي او ایجاد شده بود
بنـابراین  ، قرارداد بین طرفین فراهم کردن لذت یا رهایی بخشیدن از استرس نبـوده اسـت  

خسارت غیرمالی قابل دریافت نیست و تنها خسارت اسـمی بـراي نقـض قـرارداد قابـل      
حـق  ، اما در نهایت در مجلس اعیـان بـا نقـض حکـم دادگـاه تجدیـدنظر      . دریافت است

) استدالل 2002، استون، 443ـ442(ص. یرفته شددریافت خسارت غیرمالی غیرفیزیکی پذ
مرز باریکی بین زیان مادي و غیر مادي ؛ زیباي یکی از لردها در مجلس اعیان این بود که

؟ بیدار شدن از خواب بر اثر صداي هواپیماها زیانی مادي است یا غیر مـادي . وجود دارد
  . باز بدارد تواند ما را از جبران چنین زیانی نمی پس چنین مرز باریکی

شـوند هماننـد    مـی  قراردادهایی که اگر نقـض شـوند منجـر بـه آسـیب روانـی شـدیدي        )د
  )2013، پاول، 2(ص. قراردادهاي حمل اجساد یا قراردادهاي ارسال پیام مرگ افراد

قـراردادي بـراي نگهـداري مـادر خواهـان       1969آوري علیه آرنولد هوم در سال  در دعواي
بر این باور بود که قراردادشان به طور ضمنی مبتنی بر این شـرط اسـت   شود. خواهان  منعقد می

ول نگهداري از مادر وي اسـت او را از  ؤکه اگر مادر او مریض شود طرف مقابل قرارداد که مس
بیماري مادرش آگاه خواهد کرد اکا طرف مقابل خواهان را از مریضی مادرش آگاه نکرد و مادر 

یل اون متحمل رنج و اندوهی بسیار بزرگی شد. دادگـاه جبـران   خواهان فوت شد و به همین دل
  )2013، پاول، 3زیان غیرمالی ناشی از نقض قرارداد را در این مورد پذیرفت. (ص

ماهـه خـود را    18خواهان دختر ، 1998دعواي لین علیه مرکز آموزشی کیندرکر در سال 
خوانـده کـودك را در تخـت    ، عصـر  5تقریبا در ساعت . در مهدکودك کیندرکر ثبت نام کرد
کند که کودك یـک سـاعت بعـد از     می دهد اما او فراموش می خواب بچه براي خوابیدن قرار

وقتی خواهـان بـه   . رود می بندد و به خانه می ه رامؤسسبنابراین درهاي شود  می خواب بیدار
سـر پلیسـی   اف. خواهان با پلیس تماس میگیرد. یابد می رود مهدکودك را تعطیل می مهدکودك

 ه کودك را که در تخت خـواب خوابیـده بـود   مؤسسکه با او تماس گرفته شده بود از پنجره 
کودك آشفته و مضـطرب شـده بـود    . دهد می شکند و کودك را نجات می بیند و پنجره را می

مادر طفل به خاطر زیـان غیرمـالی ناشـی از نقـض قـرارداد      . جسمی ندیده بودي  ولی صدمه
دادگاه اذعان داشت که چنین زیان غیرمالی اي قابل جبران است بر خـالف  . ددعوا کري  اقامه

داننـد کـه نقـض چنـین      مـی  چرا که طرفین قرارداد هنگام انعقاد قرارداد. قراردادهاي تجاري
  )2013، پاول، 3(ص. شود می قراردادي منجر به زیان غیرمالی
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  فرانسه  .7ـ2
حقـوق روم بـه   . آیـد  مـی  ژرمنی به شـمار ـ   رومیقانون بهترین منبع حقوق در نظام حقوقی 

یت ولؤمسـ یت قـراردادي و  ولؤمسـ عنوان منشا حقوق فرانسه جبران خسارت غیرمالی را در 
الوصف حقوق قدیم فرانسه با توجه به عدم پذیرش جبران خسـارت   مع. مدنی پذیرفته است

 دوما و پوتیه تصـور . ودآن را نپذیرفته ب، یت قراردادي در حقوق رومولؤمسغیرمالی ناشی از 
یت خارج از قرارداد را قابل جبـران  ولؤمسکردند که حقوق روم تنها خسارت غیرمالی در  می

. یت ناشی از جـرم پـذیرفت  ولؤمسدانسته است و بنابراین خسارت غیرمالی را تنها در قلمرو 
دیگـري   کـه بـه  ـ   هر نوع عمل انسـان «: مقرر داشته است 1382قانون مدنی فرانسه در ماده 

 کسی را که تقصیر وي باعث آن شده است به جبران خسارت موظـف ـ   خسارتی وارد سازد
مذکوراگرچه صراحت در خسارت غیرمالی نـدارد ولـی   ي  خسارت در مادهي  واژه »سازد می

اما چه بسـا بتـوان از   . سازد می امکان تفسیر موسع را در موارد اعم از مادي و غیرمادي فراهم
شـاید همـین سـکوت منشـا     . فرانسه در این زمینه به سکوت تعبیـر نمـود  ار گذ قانونموضع 

کشـور   عـالی  دیـوان الوصف شعبه مـدنی   مع. مذکور شده استي  تفسیرهاي گوناگون از ماده
قانون مدنی را شامل هر دو خسارت مالی و غیرمـالی   1382ماده  1923فوریه  13فرانسه در 
  )1387، نقیبی، 57(ص. به شمار آورد

قطـع نظـر از ماهیتشـان را    ، قانون مدنی فرانسـه جبـران انـواع زیـان     1149و  1382ه ماد
جبـران  ي  دامنـه ، و از آنجایی که امکان تفسیر قوانین فرانسه وجـود دارد . دانند پذیر می امکان

رسـد کـه محـدودیتی     می در حقوق قراداد نیز به نظر. انواع زیان غیرمالی گسترش یافته است
امکان جبران خسارت مالی ناشی از نقض قرارداد بـه  . غیرمالی وجود ندارد براي جبران زیان

اجـراي نـاقص   ي  پس زیان غیرمالی در نتیجـه . معناي عدم امکان جبران زیان غیرمالی نیست
  )2003، دوپونت، 18(ص. قابل جبران است، قرارداد یا فسخ غیرقانونی توسط خوانده

  
  آلمان  .7ـ3

. خسـارتی کـه مـالی نباشـد    اند:  هغیرمالی را به این صورت تعریف کرددر حقوق آلمان زیان 
بایسـت بـراي خشـنودي و     مـی  ) درحقوق آلمان جبران خسـارت 2015، ماگنوس، 289(ص

  ) 2013، ماگنوس، 300(ص. رضایت زیان دیده صورت بگیرد
قابـل  کرد که زیان غیرمالی با پول  براي مدت مدیدي حقوق مدنی آلمان صراحتا بیان می

تنها در سه مورد امکان جبران . قانون جبران چنین زیانی را بیان کندکه  این جبران نیست مگر
  : زیان غیرمالی وجود دارد



  1397سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

34 

  درد و رنج ناشی از صدمات بدنی در حقوق شبه جرم )الف
  خراب شدن تعطیالت افراد در قراردادهاي گردشگري و تور  )ب
  تبعیض جنسیتی در قرارداد کار )ج
در . شناسـند  مـی  ها جبران مالی تجاوز به حقوق شخصیت را به رسـمیت  الوه دادگاهبه ع

بینـی باشـد را قابـل     ها زیان غیرمالی ناشی از نقض قرارداد را که قابـل پـیش   رویه نیز دادگاه
   )2003، دوپونت، 23ـ22(صص. دانند می جبران

هـاي   بـه جبـران زیـان   دیدگاه قانون نسبت  2002در آلمان پس از اصالح قانون در سال 
الخصوص در حقوق قـرارداد   غیرمالی نسبت به قانون گذشته بهبود پیدا کرد و دري تازه علی

حقـوق مـدنی سـابق     847) مـاده  2015، ماگنوس، 303براي جبران خسارت گشوده شد(ص
پذیر دانست اما بار اثبات این خسارت  زیان غیرمالی ناشی از خسارت فیزیکی را امکان، آلمان
توانسـت زیـان معنـوي را     می مورد 2در  قربانی فقط، در دعاوي قرارداد. دوش قربانی بود بر

تبعـیض جنسـیتی در    عدم تمتع از تعطیالت در قرارداد تور گردشگري دو) یک). مطالبه کند
) در ارزیابی میزان زیـان غیرمـالی در قراردادهـاي    2012، مفیدیان، 4(ص. قرارداد استخدامی
آن قـرارداد بسـتگی دارد و در قـرارداد تمتـع از     اي  هرسـان ي  زیان به اشـاعه استخدامی میزان 

به عالوه میزان قیمت تور مسافرتی به . شود می تعطیالت میزان ناراحتی در طول سفر بررسی
 )2015، ماگنوس، 306(ص. شود عنوان حداکثر میزان خسارت در نظر گرفته می

، سـالمتی ، غیرمالی که ناشی از صدمه به بدناي ه قانون مدنی زیان 253ي  اما امروزه ماده
صرف نظر از جنسـیت بـر اسـاس    شود  می آزادي و استقالل است و طرف زیان دیده متحمل

 1300مـاده  . دانـد  مـی  قابـل جبـران  ، یت مطلقولؤمستقصیر قراردادي یا شبه جرم یا سیستم 
دادن فرصـت ازدواج  مانند از دسـت  هایی  زن را مستحق جبران خسارت، حقوق مدنی آلمان

یا فرصت ازدواج مناسب و لطمه به حیثیت و آبرویش در نـامزدي اي کـه توسـط زوج بهـم     
  )2012، مفیدیان، 4(ص. داند می خورده است

  
  ایران  .7ـ4

  . ماهیت خسارت مالی7ـ4ـ1
هـاي مـادي    هاي معنوي همواره مورد توجه بشر بوده و همچون سـرمایه  حقوق و سرمایه

هـاي اسـالمی هتـک حرمـت انسـان       اند. در اندیشـه  در معرض ایراد خسارت قرار داشته
شود. چـرا کـه حرمـت او     ي هتک حرمت الهی تلقی می توسط خود او یا دیگري به منزله

اهللا الحـرام دانسـته شـده اسـت. بنـابراین       ی بیـت هاي الهی یعنـ  ترین حرمت باالتر از مهم
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کند که حقوق و منافع معنوي وي مورد حمایت قرار  شناسایی و کرامت انسان ایجاب می
  گیرد.  

زیرا هم مفهوم ضرر و هم مفهوم غیرمـالی از مفـاهیم   ، تعریف ضرر غیرمالی دشوار است
در تعاریفی که فقهـا از مفهـوم   . عامه و بدیهی هستند که با ضوابط منطقی قابل تحلیل نیستند

، به عنـوان مثـال  . به برخی اقسام ضررهاي غیرمالی اشاره شده استاند،  همطلق ضرر ارائه داد
جـان و هـر بعـدي از ابعـاد وجـودي      ، میرزا حسن بجنوردي ورود هرگونه نقـص بـه آبـرو   

ــت    ــرده اس ــوب ک ــادیق ضــرر محس ــزو مص ــان را ج ــیت انس ــام. شخص ، 1392، (نیکفرج
دار کـردن و لطمـه زدن بـه     ) آخوند خراسانی خسـارت غیرمـالی را جریحـه   108ـ107صص

دانـد کـه بـه     مـی  شیخ انصاري خسارت غیرمالی را زیـانی . داند می هاي معنوي بعضی ارزش
برخی از  )32ص، 1382، (آقمشهدي. حیثیت و عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد

توان گفت صدمه به منافع عاطفی و  می است وحقوقدانان برآنند تعریف زیان غیرمالی دشوار 
، از بین رفتن آبـرو و حیثیـت و آزادي  ، روحیهاي  غیرمالی مانند احساس درد جسمی و رنج

، زیانی است که به حیثیـت ، در تعریفی دیگر گفته شده خسارت غیرمالی. ضرر غیرمالی است
غیرمـالی انسـان و    تجاوز بـه حقـوق  . آبرو یا عواطف و احساسات اشخاص وارد شده باشد

ـ  ، خانوادگی، لطمه زدن به احساسات دوستی  ایجـاد اي  همذهبی و درد رنجی که در اثـر حادث
. تواند مجوز مطالبه خسارت غیرمالی باشد می شود نیز خسارت غیرمالی است و این موارد می

کلی بینیم در این تعاریف زیان غیرمالی به طور  می که طور همان) 109ص، 1392، (نیکفرجام
توانـد ناشـی از یـک نقـض      مـی  گونه تفکیکی در رنج و عذابی کـه  تعریف شده است و هیچ
 رنج است و تفـاوتی ، چرا که رنج. یت مدنی باشد وجود نداردولؤي مس قرارداد و یا در حوزه

  . نماید که این رنج و درد و لطمه به آبرو و حیثیت ناشی از چه چیزي باشد نمی
رمـالی اخـتالف وجـود دارد. مخالفـان جبـران زیـان غیرمـالی را        در قابلیت جبران زیان غی

ي  اي دیگر با چنین جبرانـی موافـق هسـتند و در برابـر ادلـه      دانند. و در مقابل عده نامشروع می
ي خود را دارند. به هر حال ما ابتدا به بررسی دالیل مخالفان و موافقـان   مخالفان، استنباط و ادله

کننده براي جبـران   کنیم که پاسخی قانع پردازیم و در انتها سعی می میجبران مالی زیان غیرمالی 
  ولیت مدنی بیابیم.  ؤمالی زیان غیرمالی چه در حوزه قرارداد و چه در حوزه مس

  
  . دالیل مخالفان جبران مالی زیان غیرمالی7ـ4ـ2
احمـدبن  ، ابوحنیفـه . داننـد  نمی زیادي از فقهاي اسالمی جبران زیان غیر مالی را جایزي  عده
شافعی و ابن حرم از جمله فقیهان متقدم اند که جبران انواعی از خسارت غیر مالی را ، حنبل
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از فقیهان معاصر عامه شیخ علی خفیف و صبحی محمصانی از این نظریه اند.  همشروع ندانست
مماثلـت  بین خسارت غیرمالی و ما به ازاي مـالی آن  : علی خفیف گفته استاند.  هپیروي کرد

ي  اشـکاالت دیگـري از ناحیـه   . وجود ندارد در نتیجه جبران خسارت غیرمالی ممکن نیسـت 
توان به عدم امکان تبدیل مالی خسارت  می از آن جمله. حقوقدانان اسالمی مطرح شده است

عدم امکان محو آثار زیان غیرمـالی و عـدم امکـان بازگشـت بـه حالـت سـابق در        ، غیرمالی
ایـرادي کـه از نظـر عملـی و      )222ــ 221صص، 1388، (نقیبی. اشاره کردخسارت غیرمالی 

قاضی در مورد خسـارت غیرمـالی   ي  قضایی مطرح شده این است که تعیین غرامت به وسیله
 از نظر اخالقی زننده است افرادي که آبـرو و حیثیـت  که  این و. العاده مشکل است امري فوق

و همچنین یکی . مات به پول به دادگاه مراجعه کنندلطمه دیده است براي تبدیل این تالها  آن
از این رو اگر مشخص شود کـه  . از شرایط قابل جبران بودن خسارت مشروع بودن آن است

کمیسـیون اسـتفتائات و   . قابل مطالبـه نخواهـد بـود   ، جبران خسارت غیرمالی نامشروع است
خسارت غیرمالی ي  مطالبهی راجع به سؤال در پاسخ به مشاورین حقوقی شوراي عالی قضایی

شوراي نگهبـان نیـز در   . زیان غیرمالی فاقد مجوز شرعی استي  مطالبه: ... اعالم داشته است
قـانون   24مـاده   1کـه ماننـد تبصـره     1364قـانون مطبوعـات    30ماده  1ي  خصوص تبصره

 در: ... خسارت غیرمالی را جـایز اعـالم کـرده بـود اظهـار داشـت      ي  مطالبه 1358مطبوعات 
که طرح دعواي خسارت غیرمالی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی بـه آن   30ماده  1تبصره 

البته رفع هتک و . شده تقویم خسارات غیرمالی به مال و امر مادي مغایر موازین شرعی است
کـه  . حـق الزم اسـت   توهینی که به شخص شده و به طریق متناسب با در صورت مطالبه ذي

عی بودن جبران مالی خسارت غیرمالی از دیدگاه شوراي نگهبان عدم رود غیر شر می احتمال
  )35ـ34صص، 1382، (آقمشهدي. بینی آن در حقوق اسالم باشد پیش

  
  . دالیل موافقان جبران مالی خسارت غیرمالی7ـ4ـ3

  . دالیل موافقان در واقع پاسخ به ادله مخالفان است
و ما به ازاي مالی باید توجه داشت که در پاسخ به مماثلت نداشتن بین خسارت غیرمالی 

بـر  ، ثانیـاً . اصلی نیست که در تمامی موارد خسارات رعایت آن ضروري باشد، مماثلت، اوالً
ولـی  . باید آن را مربوط به مواردي دانست که مماثلت ممکن اسـت ، فرض پذیرش این اصل

ه جبران آن اقـدام  چه مماثلت ممکن نباشد باید از طریق ارش یا حکومت عدل نسبت ب چنان
در قتـل خطـایی بـر اسـاس فقـه      ؛ خود شارع نیز مماثلت را رعایت نکـرده اسـت  ، ثالثاً. کرد

 علیه به او داده اسالمی که مورد اتفاق همه فقیهان نیز هست آن چه در ازاي تلف نفس مجنی
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ود گونه ممـاثلتی وجـ   بین شتر و انسان نیز هیچ. شود دیه است و دیه نیز یکصد شتر است می
در پاسخ به عدم امکان محوآثار زیان غیرمالی و عـدم   )222ـ221صص، 1388، (نقیبی. ندارد

هـاي   حتـی در ضـرر  : توان گفـت  می امکان بازگشت به حالت سابق در خسارت غیرمالی نیز
تواند تابلوي نقاشی پاره شده را  می آیا پول. مادي نیز پول همیشه قادر به جبران مافات نیست

  )177ص، 1388، (پروینکننده.  است نه جبران کننده پول خشنود؟ بازگرداند به حالت اول
 پاسخ به ایرادي که زیان جبران مالی زیـان غیرمـالی را از نظـر اخالقـی زشـت و زننـده      

معنوي هاي  داند این است که اگر اعتقاد به جبران خسارت غیرمالی با حفظ قداست ارزش می
یت ولؤمسـ باشد عدم جبـران خسـارت غیرمـالی و بـدون     و معیارهاي اخالقی منافات داشته 

 انگاشتن عامل ضرر غیرمالی نیز از لحاظ اخالقی خوشـایند نیسـت و چنـین کـاري موجـب     
  . شود می معنوي و غیرمالی افرادهاي  پروا شدن عامالن زیان و تجاوز بیشتر به ارزش بی

یان قابل جبران نباشـد نیـز   اینکه ارزیابی زیان غیرمالی امري دشوار است بنابراین چنین ز
 قاضی در تعیین خسارت غیرمـالی بـا  ، چرا که گرچه مشکالتی که. باشد می قابل پاسخگویی

براي فراموش اي  هاما مشکل بودن این امر نباید بهان، شود غیر قابل انکار است می مواجهها  آن
ممکن اسـت تعیـین    مالی نیز گاهی اوقاتهاي  زیرا در زیان. کردن جبران زیان غیرمالی شود
توان گفت در چنین مواردي عامل زیان از پرداخت معاف  می آیا، میزان آن بسیار مشکل باشد

  )34ص، 1382، (آقمشهدي؟ است
بینی جبران مالی زیان غیـر مـالی در اسـالم دال بـر      و به نظر بنده این عقیده که عدم پیش

ـ ؛ یکفیچرا که عدم ردع ، حرمت و ممنوعیت است امر صحیحی نیست مبنـی  اي  ههمینکه ادل
بر ممنوعیت جبران زیان غیرمالی به صـورت مـالی نـداریم کـافی اسـت کـه جبـران چنـین         

توانـد بـه نـوعی     می ما حتی روایاتی داریم که. پذیر بدانیم را به صورت مالی امکانهایی  زیان
ـ . جبران مالی خسارات غیرمالی محسوب گرددي  جزء ادله ن روایـات  در ادامه به برخی از ای

  . اشاره خواهد شد
مقداري مال پرداخـت کـرد   ، امیرالمومنین در مقابل ترس زنان و کودکان قبیله بنی خزیمه

ــالی اســت   ــق م ــه طری ــالی ب ــران خســارت غیرم ــن صــرف جب ، 1392، (نیکفرجــام. کــه ای
دو مرد در زمـان  : روایتی هم از یحیی بن سعید انصاري نقل قول شده است )124ـ123صص

عمـر  ، زد که دومی خود را نجـس کـرد  اي  هدعوایی داشتند و یکی به دیگري ضرب عبدالعزیز
وي نیز حکم به ثلث دیه یک انسان کامل کرد که . پی سعید بن مصیب فرستاد، ابن عبدالعزیز

صراحت در ضمان داشت و این ضمان به دلیـل از بـین رفـتن بزرگـی شخصـیت و کرامـت       
  ) 65ص، 1390، نوازان(مهمان . انسانی در مقابل دیگران است
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یت مدنی و الزامـات خـارج از   ولؤمسالبته ممکن است گفته شود که این روایات در باب 
براي جبران مالی زیان غیرمالی ناشـی  اي  هتواند جزء ادل نمی قرارداد مطرح شده است بنابراین

یت ولؤمسـ دانیم وقتی که جبران مالی زیان غیرمالی در حوزه  می اما ما، از نقض قرارداد باشد
  . حقوق قراردادها به طریق اولی چنین امري قابل پذیرش استي  مدنی پذیرفته شود در حوزه
البتـه اسـتنباط   . توان لزوم جبران خسارت غیرمالی را استنباط کـرد  از قاعده الضرر نیز می

ضـرر  ، به خسارت غیرمالی، که اول این: دو امر استاین امر از قاعده مزبور متوقف بر اثبات 
نسبت بـه امـر اول بسـیاري از فقیهـان     . قاعده ضرر اثبات حکم نمایدکه  این دوم. صدق کند
ضـرر  : نویسـد  مـی  میـرزاي نـائینی  . شود که ضرر شامل ضرر غیرمالی نیز میاند  هتصریح کرد

اگر ...  باشد یا آبرو یا مال یا اعضاعبارت است از فوت آنچه که انسان آن را دارد خواه نفس 
آیـا  ، کـه  نسبت به امر دوم مبنی بـر ایـن  . ند متضرر شده استیگو آبروي انسان هتک شود می
از آنجا که حدیث . کند بستگی به تفسیر ما از قاعده الضرر دارد می قاعده الضرر اثبات حکم

ی است و نه نهی پـس ایـن   نف، اسمیه معناي الي  اسمیه است و در جملهي  الضرر یک جمله
  )42ـ41صص، 1382، (آقمشهدي. کند می قاعده اثبات حکم هم

  
  ي ارزیابی زیان غیرمالی هایی براي نحوه حل . ارائه راه7ـ4ـ4

  حل قضایی راه )الف
چه در عقد و یا در قانون مبلـغ   شود و چنان می در این روش تعیین خسارت به قاضی سپرده

قاضی داراي صالحیت الزم در سنجش و ازیـابی و تعیـین مبلـغ    ، خسارت تعیین نشده باشد
یت ولؤمسقانون  3در حقوق ایران با استفاده از ماده . خسارت است و به آن حکم خواهد داد

تـوان گفـت کـه بـه نـوعی تعیـین مبلـغ         توان تعیین قضایی خسارت را فهمید و می مدنی می
  . شده استغیرمالی در اختیار قاضی قرار گرفته هاي  خسارت

  
  راه حل قانونی )ب

بـه روشـنی مبلـغ    گـذار   که قانون این تعیین قانونی خسارت با توجه به نام آن عبارت است از
برخـی  . دارد و قاضی حـق نـدارد مبلـغ مقطـوع را تغییـر دهـد       می خسارت را در قانون بیان
اجتمـاعی انجـام   بایست با درنظر گـرفتن مسـائل اقتصـادي و     می معتقدند که جعل این مبالغ

ها بتوانند تا حدي  بنابراین هرچند شاید دادگاه. ها خارج است دادگاهي  عهده این کار از. شود
توانند به طور خودسـرانه حکـم    نمی اعمال نفوذ کنند اماگذار  قانوندر تعیین این مبلغ توسط 

قـانون صـدور چـک     13در حقوق ایران ماده . صادر کنندها  گونه خسارت به مبلغی بابت این
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از  3که بانک طبـق قسـمت آخـر مـاده      (در صورتی: کرد که مقرر می 1355بالمحل مصوب 
مدعی عـالوه بـر   ، پرداخت وجه چک خودداري کندو ادعایی که موجب عدم پرداخت نشود

چـک  چهارم وجه  خسارت معنوي دارنده چک معادل یکتأدیه هاي مقرر قانونی به  مجازات
در سال از تاریخ ارائه چک به بانـک محسـوب    12که به قرار صدي تأخیر تأدیه  و خسارت

که این ماده مصداقی از تعیـین مبلغـی بـراي    شود  می مشاهده ).گردد نیز محکوم می، شود می
  . استگذار  قانونخسارت غیرمالی توسط 

  
  تعیین توافقی )ج

معنوي ممکن است قبل و با بعد از ایراد هاي  در این روش مبلغ قابل پرداخت براي خسارت
اگر این مبلغ قبل از ورود زیان توسط طرفین تعیین شود باید گفت که ایـن  . زیان تعیین شود

یت قراردادي متعارف است به صورت وجه التزام و شرط ولؤمسنوع از تعیین خسارت که در 
چنـین  . شـود  کند مقرر مـی  یکیفري علیه طرفی که در ضمن عقد به طرف مقابل ضرر وارد م

شرطی در صورتی که مغایر با قوانین آمره و نظم عمـومی و اخـالق حسـنه نباشـد معتبـر و      
، 1390، (شوشی نسب. قانون مدنی این نظریه را نیز پذیرفته است 230ماده . االجرا است الزم
  )118ـ117ـ116صص

  
  . آیا جبران زیان غیرمالی به صورت مالی امکانپذیر است؟  7ـ4ـ5

دیگر تحمل ضرر منحصر به موردي نیسـت کـه شـخص نفـع مـادي را از      ، در حقوق امروز
هـم در برابـر لطمـات    ، هـا  روحی اهمیت زیادي یافته است و انسانهاي  لطمه. دهد می دست

. رسـاند  مـی  ت و از درون به انسـان آزار لطماتی که آشکار نیساند.  هپذیرتر شد غیرمالی آسیب
دهند ولـی   می متعلقات مادي و متعلقات غیر مادي انسان گرچه با هم دو بعد آدمی را تشکیل

بـا هـم   هـا   از لحاظ ماهیت آنچنان با هم تفاوت دارند که گویی دو دنیاي متفاوتند و فرسنگ
وع باعـث شـده کـه برخـی     این موض. فاصله دارند و هر کدام معیارهاي خاص خود را دارند

غیرمالی قابل جبران نیست و دست بشر از این امر کوتاه اسـت و جـز   هاي  معتقد شوند زیان
بایـد  . در برخی از موارد آن هم به نحو جزئی بشر توان جبـران خسـارت غیرمـالی را نـدارد    

خصی که ش. مثالً کند می ضرر غیرمالی را جبراني  دانست که گاه دادن مبلغی پول تقریبا همه
توانـد آن   می از دست داده است با جراحی پالستیکاي  هحادثي  اش را در نتیجه تناسب چهره

ضـرر غیرمـالی   ي  کننـده  تواند جبران نمی در غالب موارد که پول. را به وضع سابقش درآورد
. باشـد  مـؤثر  باشد باز قادر است حداقل در کاستن آالم وي و تشفی خاطرش در ترمیم آثـار 
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 آیـا پـول  . بر این حتی در ضررهاي مالی نیز پول همیشه قادر به جبران مافـات نیسـت  عالوه 
پس در خسارات مالی هم در بسیاري ؟ تواند فرش عتیقه سوخته را به حالت اول برگرداند می

معادل در اختیار زیان دیده قرار گیرد تا اي  هاین است که وسیل، از موارد هدف دادن خسارت
بنابراین هدف از . االمکان جایگزین مال از دست رفته باشد ازد و هم حتیهم او را خشنود بس
به . معنوي و تسکین آالم روحی استهاي  خرسندي تأمینغیرمالی هاي  صدور حکم در زیان

، (پـروین . خشنودکننده است؛ نیست کننده شود جبران می بیان دیگر پولی که از این بابت داده
  )177ـ176صص، 1380

بینـی   توانیم بگوییم که هر آنچه در اسـالم پـیش   نمی پروین معتقد است که ما دکتر فرهاد
بایست  می اگر چنین چیزي را بپذیریم باب اجتهاد بسته خواهد شد و اصال. نشده حرام است

بـه   )180ص، 1380، (پروین. بر اصل (کلما حکم به العقل حکم به الشرع) خط بطالن کشید
بـا توجـه بـه    هـا   آن رت هر دو از منافعی هستند که شارع بـراي دکتر نقیبی مو و بکاي  عقیده

تعیـین دیـه و مهرالمثـل بـه     . مطلوبیت غیرمالی اي که دارند مالیت و ارزش قائل شده اسـت 
توان به عنوان مویـدي در امکـان جبـران مـالی      می جهت ایراد خسارت به منفعت غیرمالی را

کیفـر خصوصـی نسـبت بـه ایـراد خسـارت       یا تعزیر مـالی  . خسارت غیرمالی به شمار آورد
هاي  قانون تعزیرات و مجازات 111در ماده گذار  قانونبه همین دلیل . غیرمالی به وسیله سب

چـه   توهین به افراد از قبیل فحاشـی و اسـتعمال الفـاظ رکیـک چنـان     : دارد می بازدارنده بیان
جـزاي  میلیون ریال  1 هزار تا 50ضربه و یا  74موجب حد قذف نباشد به مجازات شالق تا 

دکتـر فرهـاد پـروین معتقـد اسـت کـه        )200ـ199ـ185صصص، 1388، (نقیبی. استنقدي 
هرچند قانون مدنی از باب توجه به خسارات غیرمالی و تصریح به لزوم جبران آن و نداشتن 
اصول کلی و مدرن در آن ناقص است و به همین دلیل لـزوم وضـع قـوانین دیگـر از جملـه      

یت مدنی احساس شد ولی این چنین نیست که قانون مدنی در مـورد خسـارت   لوؤمسقانون 
با کمی دقت در این قـانون غنـی و پـرارزش مصـادیقی از خسـارت      . توجه باشد بی غیرمالی

غیرمالی را همراه با چگونگی رفـع آن در ال بـه الي مـواد آن بـه خصـوص در جلـد دوم و       
به برخی از این مـواد کـه مصـادیقی از     ذیالً. توان یافت می مباحث مربوط به حقوق خانواده

  . شود می باشند اشاره می آور حقوقی ناشی از ایراد ضررهاي غیرمالی یتولؤمساعمال 
همسایه بـدون اذن  ي  کسی حق ندارد خانه خود را به فضاي خانه: قانون مدنی 130ماده 

  . بود او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد
تواند در ملک خـود تصـرفی کنـد کـه مسـتلزم تضـرر        نمی کسی: قانون مدنی 132ماده 

  . همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و براي رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد
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توانـد زن را از حرفـه یـا صـنعتی کـه منـافی مصـالح         می شوهر: قانون مدنی 1117ماده 
  . منع کند، زن باشد خانوادگی یا حیثیات خود یا

 در صورتی که دوام زوجیـت موجـب عسـر و حـرج باشـد وي     : قانون مدنی 1130ماده 
  . تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طالق کند می

منظور از ذکر این مواد توجه دادن به این نکته است که قانون مدنی به کلـی از مبحـث   
ر نـاقص در برخـی مـوارد مثـل حقـوق      ضررهاي غیرمالی بیگانه نیست بلکه آن را به طـو 

ي رفـع ایـن    خانواده مدنظر داشته است. البته این ایراد وارد است که قانون مدنی به نحـوه 
هـاي جبـران    خسارات پرداخته است و نه جبران آن. کمبودهاي قانون مـدنی در مـورد راه  

. برطـرف شـده اسـت    1339ولیت مدنی ؤخسارت غیرمالی تا حد زیادي توسط قانون مس
ي  دارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه ولیت مدنی بیان میؤقانون مس 1ماده 
احتیاطی، به جان یا سالمتی یا مال یا آزادي یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هـر حـق    بی

اي وارد نمایـد کـه موجـب ضـرر      دیگر که به موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده لطمه
 3باشد. در ماده ول جبران خسارت ناشی از عمل خود میؤدیگري شود مسمادي یا معنوي 

، اختیـار  2ي مـذکور در مـاده   این قانون پس از تأکید بر جبران مادي یا غیرمالی زیان دیده
طور مواد  ي دادگاه گذاشته است. و همین ي جبران آن را به عهده تعیین میزان زیان و نحوه

  )89ـ87، صص1380این قانون. (پروین،  10و  9
رسد که این مواد موید جبـران مـالی زیـان غیرمـالی نیسـتند. چـرا کـه         اما به نظر می

گذار در مواد مختلف بیان نموده که زیان مالی به صورت مالی و زیان غیر مالی بـه   قانون
صورت غیرمالی از قبیـل عـذرخواهی، عـذرخواهی رسـمی و ... قابـل جبـران اسـت. و        

 9هـایی ندارنـد. مـثالً مـاده      صراحتی بر جبران مالی ایچنـین زیـان  هیچیک از مواد قانون 
دارد: (دختري که در اثر اعمـال حیلـه یـا تهدیـد و یـا       ولیت مدنی که بیان میؤقانون مس

تواند از مرتکب عالوه بـر   سوءاستفاده از زیردست بودن به همخوابگی نامشروع شده می
گـذار بـین زیـان مـادي و معنـوي       قع قـانون زیان مادي مطالبه زیان معنوي بنماید.) در وا

تفکیک قائل شده است. چرا که اگر امکان جبران مالی زیان معنوي وجود داشـت نیـازي   
به آوردن جبران زیان مادي در این ماده نبود و خـود جبـران زیـان غیرمـالی هـم شـامل       

قائـل   گذار بین این دو تفکیـک  شد. در حالی که قانون عذرخواهی و هم پرداخت پول می
پذیر است یـا خیـر ایـراد     است. واگر شک داشته باشیم که جبران مالی زیان معنوي امکان

شوراي نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن چنین زیانی، مانع از جبران مالی زیان غیر مـالی  
  .خواهد شد



  1397سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

42 

  گیري نتیجه
ي  نسبتا پیچیدهجبران آن از موضوعات ي  امکان مطالبه و نحوه، مصادیق، موضوع خسارت غیرمالی

  . علم حقوق است
موضع کنوانسیون در قبال  1980ی کاال الملل بینبررسی شد در کنوانسیون بیع  که قبالً طور همان

و ما با رجوع بـه  . نهد می جبران زیان غیرمالی سکوت است و این راه را براي تفسیر کنوانسیون باز
در حقوق . امکان جبران زیان غیرمالی وجود داردی به این نتیجه رسیدیم که الملل بیناصول و اسناد 

موضع حقوق کشور انگلیس و آلمـان در قبـال   ، کشورهایی که در این مقاله مورد بررسی واقع شده
جبراان زیان غیرمالی ناشی از نقض قرارداد بسیار محدود بود و در واقـع جـز در مـوارد اسـتثنایی     

نسه با توجه به امکان تفسیر قانون به طور موسع راه اما در حقوق فرا. مورد پذیرش واقع نشده بود
در ؛ اما در حقوق ایران. براي جبران انواع زیان چه در قلمرو حقوق قرارداد و چه شبه جرم باز بود
الضرر کـه از  ي  قاعده. فقه جبران خسارت غیرمالی با استناد به دالیلی قابل پذیرش و توجیه است

قلمروي وسیعی دارد و براي اثبات ، احکام عبادي و معاملی است مسلمات فقهی و منشا بسیاري از
عالوه بر قاعده الضـرر  . تواند مورد استناد واقع شود می جبران زیان غیرمالی در خسارات قراردادي
 بکارت و مو که از جمله منافع غیرمـالی ي  بینی دیه براي ازاله جبران مالی خسارات غیرمالی با پیش

هـا   گونه زیـان  روایاتی که کمی پیشتر بیان شد همگی دال بر این هستند که این باشند و همچنین می
، توان گفت که دین اسالم در این باره ساکت است مضافا نمی به صورت مالی قابل جبرانند و دیگر

. توان سکوت و عدم ردع شرع را دال بر نامشروع بودن امري دانسـت  نمی دانیم می که ما طور همان
کردند این بود کـه امکـان    می ز ایرادات مهمی که مخالفان جبران مالی چنین زیانی بیانیکی دیگر ا

تعیین و ارزیابی چنین زیانی با مشـکل مواجـه اسـت کـه در ایـن فرصـت سـعی بـر آن شـد کـه           
اما با همـه  . در مواد دیگر قانونی آن را پذیرفته بود ارائه شود قبالًگذار  قانونراهکارهایی عملی که 

وصاف و با ایرادي که شوراي نگهبان به جبران مالی زیان غیرمالی وارد کرد و چنـین جبرانـی   این ا
قوانین ما صراحتی در این باره ندارد امکان جبران مالی که  این را غیرشرعی عنوان کرد و با توجه به

یت مـدنی و چـه در حـوزه حقـوق قـرارداد مـورد تردیـد قـرار         ولؤمسزیان غیرمالی چه در حوزه 
 تـر اسـت و   ادله موافقان جبران مالی زیان غیرمالی بسـیار قـوي  که  این بنابراین با توجه به. گیرد یم
از دسـت  ، زیان غیرمالی همانند لطمه به شهرت تجـاري ي  در حال حاضر با توجه به هجمهکه  این

مانـدن  و بدون جبـران  ...  دادن شادي ولذت در تعطیالت در صورت نقض قرارداد تور مسافرتی و
؛ باشـد هـایی   چنـین زیـان  ي  کننـده  توانـد جبـران   نمـی  چرا که صرف عذرخواهی، هایی چنین زیان
در حقوق . پذیر بداند غیر مالی را امکانهاي  زیان، بایست با اصالح قانون جبران مالی گذار می قانون

  . را دارند غیرمالی قابلیت جبران به صورت مالیهاي  سایر کشورها نیز برخی از از انواع زیان
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  دانشجوي دکتري حقوق خصوصی دانشگاه تهران   هادي قائمی

 
  

  چکیده
تـر شـدن    امروزه بـه دلیـل پیچیـده   

روابط و موضوعات مورد اختالف، 
داوري ابعاد و اشکال گوناگون بـه  
خــود گرفتــه اســت. در ایــن میــان 
موضــوع امکــان و حــدود دخالــت 

هــا در امــر داوري درخــور  دادگــاه
ــی ــه م ــت   توج ــراي دخال ــد. ب باش

هـاي   ها در امر داوري تئوري دادگاه
ان گوناگونی مطرح شده است. از می

هـا، تئـوري مخـتلط بـا      این تئوري
واقغیات بیرونی سازگاري بیشـتري  
دارد. به موجب این تئوري؛ دخالت 

ــاه ــاتی   دادگ ــر داوري حی ــا در ام ه
است. اما ترجیح با دخالت حداقلی 

ــی ــاه م ــا در مراحــل  باشــد. دادگ ه
ــیدگی توســط داوران   مختلــف رس
ممکن است در امر داوري دخالـت  

مطالعـه  نمایند. بـراي سـهولت در   
توان این دخالت را بـه دخالـت    می

اثباتی، دخالت حمـایتی و دخالـت   
  بندي کرد. اجرایی تقسیم

 

  مقدمه
کهن بوده که قدمتی بـه درازاي تـاریخ بشـر    هاي  از شیوه، حل اختالف از طریق داوري و حکمیت

حل اختالف بـه نـوعی در ذات و فطـرت انسـتن     گرایش رجوع به داور براي : توان گفت . میدارد
تـر بـودن بعـد معنـوي در      تر بودن حس نوع دوسـتی و قـوي   در سابق به دلیل پررنگ. وجود دارد
تـر شـدن روابـط و     لیکن امروزه بـه دلیـل پیچیـده   . تر بود رجوع به داوري از امروز شایع؛ ها انسان

به خود گرفته است به نحـوي کـه حتـی    داوري ابعاد و اشکال گوناگون ، موضوعات مورد اختالف
  اند.  هشد تأسیسبراي ارائه خدمات داوري هایی  سازمان

از یک سو . باشد می دولتی در امر داوري حائز اهمیتهاي  در این میان حضور و دخالت دادگاه
قصد و انگیزه طرفین در تعیین داور و عدم رجوع به محاکم دولتی حاکی از عدم عالقه ایشـان بـه   

دولتی در ایـن  هاي  از سوي دیگر در مواردي ضروري است دادگاه. دولتی استهاي  لت دادگاهدخا
در امـر داوري  هـا   لذا در خصوص امکان یا عدم امکان دخالت دادگاه. موضوع دخالت داشته باشند

توان گفـت موضـوع داوري بـه طـور کامـل       می بدین معنی که نه. نباید افراط و تفریط به خرج داد
قائـل  ها  توان نقش خیلی پررنگ براي این دادگاه می دولتی است و نههاي  از دخالت دادگاه مستغنی
و حاکمیـت اراده طـرفین اقتضـاي عـدم دخالـت       احترام به اصـل آزادي اراده ، به عبارت بهتر. شد

 

 امور مربوط به داوريتحلیل حدود اختیارات دادگاه در 
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واقعیات بیرونـی موجـود و حمایـت از داوري    ، رعایت نظم عمومی. محاکم در امر داوري را دارد
بایست به نحوي عمل کرد  ؛ میدر جمع بین این دو ضرورت. دخالت محاکم دولتی را دارداقتضاي 

که هم حاکمیت اراده طرفین محترم داشته شود و هم منافع عالی جامعه حفظ شود کـه نتیجـه ایـن    
  . باشد می امر حفظ منافع طرفین اختالف نیز

وع مهم توجه داشته و هم در قانون به این موض گذار قانوندر کشور ما ؛ با توجه به مطالب فوق
در هـا   ی موادي را به نقش و دخالت دادگاهالملل بینآیین دادرسی مدنی و هم قانون داوري تجاري 

  . امر داوري اختصاص داده و این موضوع را قانون مند و قاعده مند ساخته است
حاضـر در چهـار    تحقیق؛ در امر داوريها  با عنایت به ضرورت بررسی موضوع دخالت دادگاه
بـه ماننـد بیشـتر    ، فصـل اول ایـن تحقیـق   . فصل این موضوع را مورد رسـیدگی قـرار خواهـد داد   

اشـکال داوري و  ، به کلیات اختصاص یافته و در آن شناخت اجمالی از موضوع داوري، ها پژوهش
بـاتی  فصل دوم این پـژوهش بـه دخالـت اث   . در امر داوري ارائه خواهد شدها  مبانی دخالت دادگاه

، در این فصل مواردي مانند رسیدگی به اعتبار قـرارداد یـا توافـق داوري   . خواهد پرداختها  دادگاه
در . رسیدگی به سمت و صالحیت داوران و دخالت دادگاه در تعیین داوري بررسـی خواهـد شـد   

ها  اهاقدامات تأمینی دادگ. مورد رسیدگی قرار خواهد گرفتها  فصل سوم نیز دخالت حمایتی دادگاه
در موارد اناطه موضوعاتی هستند ها  دخالت دادگاه، ابالغ اسناد و مدارك و اوراق، در جریان داوري

ها  و سر انجام در فصل چهارم دخالت اجرایی دادگاه. که در این فصل مطرح و بررسی خواهند شد
هـا   ادگـاه دخالت د، داوريرأي  موضوعاتی از قبیل رسیدگی به اعتراض علیه. رسیدگی خواهد شد

مـالی بـر آراي داوري در ایـن    هـاي   داوري و شمول قانون نحوه اجراي محکومیترأي  در اجراي
قانون نمونه آنسـیترال دربـاره    گیري در این تحقیق موضع؛ توضیح این که. فصل بررسی خواهد شد

ی در مورد موضوعات مطرح شده بـه طـور اجمـال مـورد رسـیدگی قـرار       الملل بینداوري تجاري 
  . خواهد گرفت

  
  کلیات: فصل اول

ها در امـر داوري و   در این فصل نگاهی اجمالی به موضوع داوري و بازشناسی آن، مبانی دخالت دادگاه
  تواند در ادامه چراغ راه باشد.  رابطه این دخالت با عدالت خواهد شد. بررسی این موضوعات می

  
  تعریف انواع و اشکال داوري: گفتار اول
توسعه داوري موجب . داوري توسعه بسیاري یافته و از حالت سنتی فاصله گرفته است امروزه نهاد

انواع و اقسام گوناگونی پیدا کند تـا بتوانـد پاسـخ    ؛ حقوقی فراخور نیازها تأسیسشده است تا این 
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تواند فتح بـابی   می در طلیعه این تحقیق آشنایی با انواع و اشکال داوري. گوي نیازهاي متنوع باشد
  . براي سایر مطالب باشد

  
  تعریف داوري: بند اول

، شـود  مـی  اگر این نظر را بپذیریم که داوري عبارت است از نهادي که به آسانی و سهولت شناخته
پذیر است و اگر به سادگی از کنار این واقعیت نگذریم که هر تعریفی کـه از   ولی به سختی تعریف

، توان بـه آسـانی از آن انتقـاد کـرد     می امواجه شده است ی داوري به عمل آمده یا با انتقادات بسیار
شاید به دلیل همین پیچیدگی در تعریف داوري است که  1. هرگز نباید در پی تعریف داوري باشیم

لیکن بحث در مورد هر موضوعی . در مجموعه مقرات آنسیترال تعریفی از داوري ارائه نشده است
باشد تـا   می بوده و ایجاد یک مفهوم واحد در ذهن مخاطبدر بدو امر مستلزم شناخت آن موضوع 

: در فرهنـگ حقـوقی بلـک در تعریـف داوري آمـده     . بتوان نتیجه مطلوبی از تحقیق حاصل نمـود 
شـود و طـرفین    مـی  طرف (ثالث) که توسط اصحاب دعـوا برگزیـده   بی ارجاع اختالف به شخص«

تشـکیل جلسـه و اسـتماع اظهـارات طـرفین      کنند که از رأیی که داور و پس از  می پیشاپیش توافق
  2».متابعت نمایند، کند می صادر

داوري عبارت است از رفع اختالف بین ، یالملل بینقانون داوري تجاري  1مطابق بند الف ماده 
الطـرفین و یـا    متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضـی 

  . انتصابی
داوري عبارت است از فصل اختالف بین طرفین در خارج از دادگـاه  : ن گفتتوا می در مجموع

  3. را در این جهت انتخاب نموده باشندها  آن به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین ثالث
االصـول   باشد. علـی  می» خارج از دادگاه«آید عنصر  آن چه که در تعریف جدید بیشتر به چشم می

بایست بسـیار محـدود باشـد.     امر داوري ندارند و دخالت این مراجع میهاي دولتی دخالتی در  دادگاه
  باشد.   زیرا هدف نهاد داوري کم کردن و یا حذف نقش دادگاه در رسیدگی به اختالف می

  
  انواع داوري: بند دوم

هرگـاه  . باشـد  می ی قابل تقسیمالملل بیندر یک نگاه کلی داوري به دو نوع داوري داخلی و داوري 
، این داوري، مورد اختالف که به داوري ارجاع شده به یک کشور خارجی ارتباط پیدا کندموضوع 

                                                            
  21المللی، انتشارات ققنوس، ص هاي داوري بین محمد حسین بردبار، صالحیت در دیوان  .1
  96، ص1970فرهنگ حقوقی بلک، چاپ پنجم،   .2
  521اك، ، انتشارات در3عبداهللا شمس، آیین دادرسی مدنی، ج  .3
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اما اگر در موضوع مورد اختالف که به داوري ارجاع شده عنصـر  . شود می ی قلمدادالملل بینداوري 
 داوري از نوع داوري داخلی یا محلی محسـوب ، ارتباطی با یک کشور خارجی وجود نداشته باشد

در واقع در داوري داخلی همه اجزا و ارکان دعوا و اختالف در داخل قلمرو سرزمینی یک  .شود می
  . کشور شکل گرفته و هیچ عامل خارجی در آن وجود ندارد

ی المللـ  بـین داوري در صـورتی  ، یالمللـ  بینمطابق قانون نمونه آنسیترال درباره داوري تجاري 
  : شود که می محسوب
در کشـورهاي  ، نامـه مـذکور   در زمان انعقاد موافقت، نامه داوري موافقتمرکز تجارت طرفین ) الف

  یا ، مختلف باشد
باشد که مرکـز تجـارت طـرفین در آن کشـور واقـع       می زیر خارج از کشورهاي  یکی از مکان) ب

  : است
نامه داوري تصریح یا به موجب آن تعیـین شـده    محل داوري در صورتی که در موافقت  (یک)

  ؛ باشد
محلی که قسمت عمده و اساسی تعهدات ناشی از روابط تجـاري بایسـتی در آن محـل      (دو)

  یا؛ ترین ارتباط را با آن محل دارد نزدیک، اجرا شود یا موضوع اصلی اختالف
نامه داوري به بیش از یک کشـور ارتبـاط    پ) طرفین صریحاً توافق کرده باشند که موضوع موافقت

  1. دارد
: بیـان شـده   1ی در بند ب ماده الملل بینی ایران نیز در تعریف داوري الملل بیندر قانون داوري 

نامـه داوري بـه    یکی از طـرفین در زمـان انعقـاد موافقـت    که  این ی عبارت است ازالملل بینداوري «
  . موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد

ی بـودن  المللـ  بینیران مبناي توان نتیجه گرفت که در نظام حقوقی ا می از تطبیق دو مقرره فوق
نامه داوري است لیکن در قانون نمونـه   داوري صرفاً اختالف تابعیت طرفین در زمان انعقاد موافقت

محـل اجـراي قـرارداد و توافـق     ، محل داوري، آنسیترال عناصر دیگري مانند مرکز تجارت طرفین
  . باشد کننده می طرفین تعیین

  
  اشکال داوري: بند سوم

امروزه داوري ممکن است به شکل داوري سازمانی و یا به شکل داوري خـاص یـا مـوردي    
تشکیل شود. با رشد و گسترش داوري به عنوان روش و متـد قابـل قبـول و مرجـع حـل و      

                                                            
المللی به نقل از محسن محبی، مجموعه مقررات جدیـد   کلیه ترجمه قانون نمونه داوري آنسیترال درباره داوري بین  .1

  المللی، انتشارات خرسندي.  آنسیترال در باره داوري بین



  1397سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

48 

انـد.   فصل اختالفات، مؤسسـات داوري بسـیاري در گوشـه و کنـار جهـان بـه وجـود آمـده        
هاي تجاري تحـت نظـارت    ات ناشی از فعالیتهاي متعددي براي حل و فصل اختالف داوري

انـد. ایـن همـان داوري     چنین مؤسساتی تشکیل شده و به طرفین داوري خدمات ارائه کـرده 
المللی ممکن است تشکیل شود.  سازمانی است. داوري سازمانی خود به دو شکل ملی و بین

خـدماتی ارائـه    بدین نحو که در اکثر کشورها مؤسساتی وجود دارد کـه بـراي امـور داوري   
و دادگـاه داوري لنـدن. در مقابـل مؤسسـاتی      )AAA(کنند. مانند مؤسسه داوري آمریکا  می

المللی هستند و در رسیدگی از قواعد و آیین رسیدگی و مقرراتـی   هستند که واجد ملیت بین
الملل عمـومی   ها، حقوق بین کنند و در برخی از جنبه المللی دارند استفاده می که پذیرش بین

ها ممکن اسـت   ی است. این سازمانالملل ها حاکم است. این همان داوري سازمانی بین بر آن
گـذاري   المللی حل و فصل اختالفات ناشـی از سـرمایه   موقت یا دائمی باشند مانند مرکز بین

(ICSID)  ها و مؤسسات  و دیوان داوري دعاوي ایران ـ ایاالت متحده. پیش از ظهور سازمان
اوي ناشـی از  المللی، تنها شیوه و وسیله حـل و فصـل اختالفـات تجـاري و دعـ      داوري بین
 1ها و اتباع خارجی، ارجاع موضوع به داوري خاص یا موردي بود. گذاري میان دولت سرمایه

کشورهاي در حال توسعه اغلـب داوري مـوردي را بـر داوري توسـط یـک مؤسسـه داوري       
  2دهند. ترجیح می

  
  در امر داوريها  مبانی دخالت دادگاه: گفتار دوم

اساساً آیا ؟ در داوري ضروري است یا خیرها  آیا مداخله دادگاه: شود این است می سؤالی که مطرح
در ایـن خصـوص   ؟ به طور مؤثر به حیات خود ادامـه دهـد  ها  تواند بدون مداخله دادگاه می داوري
  . گیرند می مطرح شده که در ادامه مورد امعان نظر قرارهایی  تئوري
  
  تئوري قضایی: بند اول

. نمایـد  مـی  ی نقـش مهمـی را در مراحـل مختلـف داوري ایفـا     عنصر قضـای ، به موجب این تئوري
طرفداران این تئوري با توجه به شباهت زیاد میـان رسـیدگی دادگسـتري و داوري از حیـث آیـین      

واقع هاي  در کلیه داوريها  قائل به صالحیت نظارتی کامل دولت، االجرا الزمرأي  دادرسی و صدور
  3.در داخل سرزمین هستند

                                                            
  25محمد حسین بردبار، پیشین، ص  .1
  26همان، ص  .2
  المللی ر داوري تجاري بینها د سید ناصر موسویان، مقاله مداخله دادگاه  .3
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  تئوري قانونی: بند دوم
گونـه   قوانین موضوعه و به طور مشخص قانون آیین دادرسی مدنی نـه تنهـا هـیچ   ، در حقوق ایران

در جریان داوري ندارند بلکه در بعضی از مواد اختیـار  ها  مقرراتی در خصوص عدم مداخله دادگاه
) بـه  501الی  454موادماده( 48در قانون آیین دادرسی مدنی اند.  هواگذار کردها  دخالت را به دادگاه

ماده (حدود نصف مواد مربوط بـه داوري)   21در ، بحث داوري اختصاص داده شده و از این مواد
ایـن امـر   . در امور داوري پرداخته شـده اسـت  ها  به طور مستقیم به موضوع دخالت و نقش دادگاه

  . باشد می نیز گذار قانوندر امر داوري مطلوب ها  گاهدحاکی از این است که دخالت دا
  

  تئوري قراردادي: بند سوم
 لـذا جریـان داوري  . شـود  مـی  داوري از یک قرارداد معتبر میان طرفین ناشی، به موجب این تئوري

ایـن تئـوري   . پیروي نمایـد ، بایست از خواست طرفین که در قراردادشان منعکس گردیده است می
  . دهد می تصویر روشنی از روابط میان طرفین و داوران ارائه

  
  تئوري استقالل: بند چهارم

بـه موجـب ایـن تئـوري     . دارد تأکیـد بر هدف داوري ، الذکر سابقهاي  این تئوري برخالف تئوري
بایست صالحیت نامحدودي داشته باشند تا در خصوص نحوه انجام داوري شان  می طرفین داوري
سـت طـرفین در تئـوري    تفاوت این تئوري با تئوري قراردادي در آن است که خوا. تصمیم بگیرند

  . قراردادي نامحدود نیست
  

  تئوري مختلط: بند پنجم
از یـک سـو   . مطابق این تئوري داوري نهادي است که واجد دو ویژگی قراردادي و قضـایی اسـت  

داوري مستلزم آن است که طرفین در ارجاع اختالف به شخص خصوصی توافق نمایند و از سوي 
رس است که آن را از دیگر طرق غیرقضایی مانند سـازش  داوري واجد خصوصیات یک داد، دیگر
عناصر قضایی و قراردادي در تمام مراحل داوري در کنار یـک دیگـر قـرار    . گرداند می متمایز...  و

  . داوري نیست ،کند می دارند که این موضوع دخالت مرجع قضایی را ضروري
در امـر  هـا   دخالـت دادگـاه  : گفتتوان  می ذکر شده و واقعیات بیرونهاي  در جمع میان تئوري
داور فاقد امکانات که  این با عنایت به. باشد بلکه امري الزم وحیاتی است نمی داوري نه تنها مذموم

ثمر بودن رسـیدگی   بی عدم دخالت دادگاه منجر به، باشد می خویشرأي  اجرایی الزم براي اجراي
کاهش مداخله قضـایی  . ت رجحان داردلیکن در این راستا دخالت حداقلی دول. داوري خواهد شد
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در . تر اسـت  منجر به حفظ صحت جریان داوري بوده و نیز به قصد مشترك طرفین داوري نزدیک
در جریان داوري صرفاً کمک و مساعدت به انجام هر چه بهتـر داوري بـوده و   ها  واقع نقش دادگاه
  . دباشن می در داوري داراي صالحیت مساعدتیها  به اصطالح دادگاه

  
  ها دخالت اثباتی دادگاه: فصل دوم

بعضـاً ممکـن اسـت    . در امر داوري دخالت در اثبات داوري استها  از جمله موارد دخالت دادگاه
. طرفین یک قرارداد در نفس موضوع موضوع داوري و صحت یا بطالن آن اخـتالف داشـته باشـند   

براي ها  در این فصل دخالت دادگاه. باشد ها می رسیدگی به این موضوع الجرم در صالحیت دادگاه
  . گیرد می اثبات امر داوري مورد رسیدگی قرار

  
  رسیدگی به اعتبار قرارداد یا توافق داوري: گفتار اول

شود که طرفین در خود قرارداد یا شرط داوري اختالفی  می موضوع اختالف زمانی به داوري احاله
دادگـاه  ، شرط یا توافق داوري و رجوع به دادگاهدر صورت اختالف طرفین در مورد . نداشته باشند

بـراي  . الزم را به عمـل آورد هاي  ملزم است در خصوص وجود قرارداد داوري و اعتبار آن بررسی
نماید دادگاه باید احراز نماید کـه آیـا    می مثال در مواقعی که احدي از طرفین ادعاي قرارداد داوري

ر فرض وجود توافق به داوري آیا قرارداد مزبور هـم چنـان   ب. قرارداد داوري مورد ادعا وجود دارد
هـاي   در رسـیدگی هـا   (مقاله دخالت دادگاه؟ باشد و به قوت خود باقی است یا خیر می واجد اعتبار

) به طور کلـی ایـن احتمـال وجـود دارد کـه بـین       108ص ، همایون مافی، داوري در حقوق ایران
شـرط داوري شـده اخـتالف ایجـاد      کـه در آن اي  همعاملطرفین نسبت به قرارداد داوري و یا اصل 

داور منـوط بـه حـل    رأي  رسیدگی داور و حتی اعتبار، تشکیل مرجع داوري، در این صورت، شود
پرسش این است که رسیدگی به چنین اختالفی در صالحیت چـه  ، بنابراین. شود می اختالف مزبور
  1. صالحیت خوانده شده است از ابتدا صالحیت نسبت به، این صالحیت؟ مرجعی است

هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع «: دارد می قانون آیین دادرسی مدنی مقرر 461ماده 
  ».نماید می به داوري بین طرفین اختالفی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر

ین طرفین منعقد شود و یا نامه داوري) ب گاه ممکن است قرارداد داوري به صورت مستقل (موافقت
به عنوان شرط ضمن عقد (شرط ارجاع به داوري یا شرط داوري) باشد. در هر صورت این قـرارداد و  

  قانون مدنی باشد.  190بایست داراي شرایط اساسی صحت معامالت مندرج در ماده  شرط می

                                                            
  557عبداهللا شمس، پیشین، ص  .1
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ناحیـه یکـی از    از، نامه یا شـرط داوري  ادعاي فقدان شرایط اساسی صحت قرارداد در موافقت
به عبارتی بهتر یکی از طرفین اساساً منکر وجود قرارداد داوري گردیده با مراجعه به دادگاه ، طرفین

نامـه داوري بنـا بـه     وجود یا اعتبار شرط یا موافقت، صالح و طرح این ادعا که و مرجع قضایی ذي
، ل در ایجـاب و قبـول  از قبیـل اشـکا  ، دالیل قانونی(مثل فقدان عناصر اساسـی صـحت قراردادهـا   

رضایت طرفین و اهلیت و تقلب و نامشروع بودن) یا به علت نظم عمومی با تردید شدیدي روبـه  
برگرفته مقاله موارد مداخله دادگـاه در  ـ   یالملل بیندادرسی تجاري ، (حمیدرضا نیکبخت. رو باشد

قـانون نمونـه    8مـاده  . دباشـن  ها مـی  امر داوري) در این حالت تنها مرجع صالح به رسیدگی دادگاه
دادگاهی که نزد آن دعوایی مطرح شده کـه  : دارد می ی مقررالملل بینآنسیترال درباره داوري تجاري 

مکلف است در صورت درخواست یکی از طرفین که قبل یا هم ، نامه داوري است موضوع موافقت
، ن را به داوري احاله نمایدطرفی، زمان با تسلیم نخستین الیحه او در ماهیت دعوا تقدیم شده باشد

  . احراز کند داوري باطل است یا اجرایی نشده یا غیر قابل اجرا استکه  این مگر
نامه یـا شـرط    شود این است در مواجهه با ادعاي خواهان و طرف موافقت می سؤالی که مطرح

  ؟ داوري خوانده چه تکلیفی دارد
  : کن است به دو شکل واکنش نشان دهدمم، یعنی خوانده دعوا، طرف مقابل، در چنین فرضی

نامـه داوري و صـالح    خوانده با معتبر و قابـل اجـرا دانسـتن موافقـت     طرح ایراد عدم صالحیت: )الف
ق.آ.د.م  463نمایـد. بـه داللـت مـاده      دانستن مرجع داوري، نسبت به صالحیت دادگاه ایراد مـی 

رسیدگی به دعواي موضوع شرط داوري ضمن قرارداد در صـورتی در صـالحیت دادگـاه قـرار     
اند، نخواهد یا نتواند به عنـوان داور   داوري او شده گیرد که شخص معینی که طرفین ملتزم به می

قانون آیـین دادرسـی مـدنی هرگـاه داوران در مـدت       474رسیدگی کند. طبق قسمت آخر ماده 
قرارداد داوري یا مدتی که قانون مشخص کرده نتوانند رأي دهند و طرفین بـه داوري اشـخاص   

) 109هد کرد. (مقاله همـایون معـافی ص  دیگر تراضی ننمایند دادگاه به اصل دعوا رسیدگی خوا
  باشد.   ق.آ.د.م در این حالت دادگاه صالح به رسیدگی نمی 454و نیز با عنایت به ماده 

در این حالـت  . ممکن با طرح دعوا توسط خواهان خوانده ایرادي مطرح نکند سکوت خوانده: )ب
  : دو نظریه مطرح شده است

نامـه و شـرط    پذیرش ادعاي خواهـان و بطـالن موافقـت   سکوت خوانده را دال بر اي  هعد  .1
در ادامه دادگاه را صالح به رسیدگی و تعیین تکلیف نسـبت بـه موضـوع و    ، داوري دانسته
توانـد   نمی در این حالت دادگاه مکلف است به دعوا رسیدگی کند و. دانند می حل اختالف

  1.رأساً دعوا را به داوري احاله نماید
                                                            

  المللی حق گزار ایرانیان، مقاله موارد مداخله دادگاه در امر داوري.  مؤسسه بین  .1
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بـا  . رود م داوري با تراضی کتبی طرفین دعوا از بین می.د.آ.ق 481ماده  1اما به موجب بند 
به تراضی کتبی طرفین دعوا بر از بین بردن داوري نظـر برخـی   گذار  قانونتوجه به تصریح 

نامـه   اساتید دایر بر پذیرش تراضی شفاهی طرفین در صورت اقامه دعواي موضوع موافقت
 1.رسـد  مـی  ایراد از سوي خوانـده مشـکل بـه نظـر    داوري در دادگاه در صورت عدم طرح 

  . تراضی شفاهی طرفین در زوال داوري فاقد اثر حقوقی است، بنابراین
صرف عدم ایراد صالحیت طرف دعـوا را کـافی جهـت ادامـه     ، دیگر از حقوقداناناي  هعد  .2

 نامـه داوري و  وجـود موافقـت  ، رسیدگی مرجع قضایی و عدول از قرارداد داوري ندانسـته 
دانند به نحوي که بـدون ایـراد خوانـده نیـز      می تحقق شرط داوري را مانع رسیدگی دادگاه

  . دادگاه موظف به صدور قرار عدم صالحیت و ارجاع به امر به داوري است
  

  رسیدگی به سمت و صالحیت داوران: گفتار دوم
احتمـال  . شـود  ممکن است در جریان رسیدگی سمت و صالحیت داور یا داوران مورد تردید واقع

. مـثالً  ایشان را از داوري منـع کـرده اسـت   گذار  قانوندارد داور از میان اشخاصی انتخاب شود که 
  . قانون آیین دادرسی مدنی باشد 470و 466داور از اشخاص ذکر شده در مواد 

از ...  اصل کلی در این است که صالحیت رسیدگی به صالحیت داوران پس از طرح ادعاهـایی 
قـانون در  . باشد می بر عهده شخص یا هیأت داوري یا سازمان و نهاد داوري، کی از طرفینناحیه ی

اکثر حقوق دانان کامن ال معتقدنـد کـه راه حـل مناسـب ایـن      ، رویه اکثر کشورها بدین منوال بوده
این شیوه مورد 2. است که داور بتواند با استناد به خود شرط داوري صالحیت خود را رسیدگی کند

: ی اشاره داشـته الملل بینقانون داوري تجاري  16ماده  1ما نیز قرار گرفته و در بند گذار  قانونقبول 
نامه داوري اتخاذ  تواند در مورد صالحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت می داور

به اصل صالحیت و یا وجـود و یـا    همین ماده نیز بیان کرده که در صورت ایراد 3بند . تصمیم کند
نامه داوري (جز در صورتی که طرفین به نحو دیگري توافق کرده باشند) داور باید به  اعتبار موافقت

صـالحیت بـر   . قبل از ورود به ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، عنوان یک امر مقدماتی
نسبت به صـالحیت   گیري ي دارد اما تصمیمنامه داور صالحیت ارتباط تنگاتنگ با استقالل موافقت

داورها و همچنین استقالل شرط داوري از قرارداد اصلی اگرچه به هم مـرتبط انـد ولـی از لحـاظ     
به دالیل مختلف از قبیل خاتمه یـافتن  ، در بحث استقالل شرط داوري. ماهیت از هم تفاوت دارند

شرط داوري بـه حیـات خـود    ، صلی باطل گرددتدلیس و اکراه و اشتباه و نظایر آن قرارداد ا، تقلب
                                                            

  37نامه داوري و صالحیت دادگاه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره عبداهللا شمس، موافقت  .1
  43نامه داوري از قرارداد اصلی و حقوق تطبیقی، نامه مفید، شماره  موافقتربیعا اسکینی، مبانی نظري استقالل   .2
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(صالحیت . االطالق براي رسیدگی صالحیت دارد باقی است یعنی هیأت داوري به طور عام و علی
: ... مذکور در ادامه به جواز دخالت دادگاه را صادر کرده و اشعار داشـته  3لیکن بند  1بر صالحیت)

 6ابالغیـه آن از دادگـاه منـدرج در مـاده      تواند ظرف سی روز پس از وصول می هر یک از طرفین
درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند ... بنابراین موضوع صـالحیت داور  

دکتـر عبـداهللا شـمس    گذار اجازه مداخله دادگاه را صادر کرده اسـت.   از جمله مواردي است که قانون
راجع به اصل معامله یا قرارداد راجـع بـه داوري در   ق.ج رسیدگی به اختالف  461طبق ماده  معتقدند

صالحیت دادگاه است اما، در صورتی کـه راجـع بـه اصـل اختالفـی نباشـد، بایـد داور را در تعیـین         
 461رسـد مـاده    باشد. به نظـر مـی   اما این نظر قابل انتقاد می 2یت خود صالح دانست. مأمور محدوده

و دادگـاه وفـق مقـررات    انـد   هین به دادگاه مراجعه کـرد مذکور ناظر به موردي است کهیکی از طرف
صالح به رسیدگی باشد در این صورت ابتدا باید به این موضـوع رسـیدگی کنـد و در غیـر مـوارد      

  . باشد نمی مذکور دعوا صالح به رسیدگی
ت توان از داور انتظار داشت که نسـب  رسد در بعضی از موارد نمی با عنایت به موارد فوق به نظر می

نامه داوري بـه جنـون    به صالحیت خود رسیدگی و اظهارنظر نماید. مثالً هنگامی که داور بعد از توافق
گونه موارد داور صالح به رسـیدگی بـه    مبتال شود و یا بعداً مشخص شود که مجنون بوده است. در این

  ر درخواست شود. دا بایست از دادگاه صالحیت صالحیت خود نبوده و باالجبار رسیدگی به موضوع می
قانون نمونه داوري آنسیترال نیز اتخاذ تصمیم در مورد صالحیت داور و ایـراد نسـبت    16ماده 

  . نامه داوري را در اختیار خود داور قرار داده است به وجود یا اعتبار موافقت
  

  دخالت دادگاه در تعیین داور: گفتار سوم
داور مشترك و یا داور ثالث ، داور اختصاصیحسب مورد ممکن است از تعیین ، هر یک از طرفین

  . باشد می در این حالت طرف مقابل ناگزیر از مراجعه به دادگاه. امتناع ورزد
. تعیـین گردیـده اسـت    460و  459در قانون آیین دادرسی مدنی راهکار تعیـین داور در مـواد   

هنگـام بـروز اخـتالف     داوران را مشخص ننمـوده باشـند و  ، طرفین، نامه داوري هرگاه در موافقت
دخالت  در این جا نیز بدون تردید نیازمند، نخواهند یا نتوانند داور یا داوران خود را انتخاب نمایند

نفـس تعیـین داور بـر عهـده     که  این ی ایران ضمنالملل بیندر قانون داوري تجاري  3.دادگاه هستند

                                                            
  29المللی در دعاوي بازرگانی، نشر دادگستر، ص احمد امیر معزي، دعاوي بین  .1
  565دکتر عبداهللا شمس، آیین دادرسی مدنی، پیشین، ص  .2
ي در حقوق ایران، فصلنامه علمـی ـ پژوهشـی    هاي داور ها در رسیدگی همایون مافی، جواد پارسافر، دخالت دادگاه  .3

  57هاي حقوق قضایی، شماره  دیدگاه



  1397سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

54 

لیکن هرگاه بر اساس روش . استطرفین اختالف گذاشته شده شیوه تعیین داور نیز مشخص شده 
یکی از طرفین اقـدام ننمایـد یـا طـرفین و یـا      ، تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است

کـه  اي  هاعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفـ ، شخص ثالثکه  این داوران منتخب به توافق نرسند و یا
قـانون اخیرالـذکر    11ماده  3ه مطابق تبصر، عمل ننماید، در این خصوص به وي محول شده است

 صالح مراجعـه نمایـد مگـر    تواند براي اتخاذ تصمیم به مرجع قضایی ذي می که هر کدام از طرفین
  . طریق دیگري مورد توافق قرار گرفته باشدکه  این

با عنایت به مقدمه فوق در بررسی قانون آیین دادرسی مدنی موارد تعیین داور توسط دادگاه به 
  : باشد می بل احصاشرح زیر قا

 طـرفین ، م در کلیه موارد رجـوع بـه داور  .د.آ.ق 455مطابق تبصره ماده  واگذاري صریح طرفین:  .1
  . توانند انتخاب داور یا داوران را به دادگاه واگذار نمایند می

در صورتی که طرفین به معرفی داور متعهد شده ولی داور یـا   عدم توافق طرفین در تعیین داور:  .2
داوران مورد نظر را معین نکرده باشند و یا در قرارداد توافق شـده کـه حـل اخـتالف بـه داور      

نخواهند یا نتوانند بـه طـور صـریح نسـبت بـه      ، در هنگام بروز اختالف، ارجاع شود و طرفین
تواند با انقضاي ده روز از  می نفع م ذي.د.آ.ق 460و 459مطابق مواد ، انتخاب داور توافق نمایند

  . براي تعیین داور مورد نظر به دادگاه مراجعه نماید، یخ ابالغ اظهارنامهتار
حجـر یـا   ، پـس از فـوت   عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجـور و مسـتعفی:    .3

داوري زایل شده و رسیدگی به اند،  هاستعفاي شخص معینی که طرفین ملتزم به داوري وي شد
. به داوري شخص دیگري توافق نماینـد که  این مگر. گیرد می قراراختالف در صالحیت دادگاه 

. شـود  نمی حجر و استعفاي داور موجب زوال داوري، فوت، در غیر این مورد م).د.آ.ق 463(م 
م اگر طرف نسبت به .د.آ.ق 460مطابق ماده . لذا باید داور دیگري به عنوان جانشین معین شود

توان به دادگـاه مراجعـه    می م نکند پس از طی فرایند قانونیانتخاب و معرفی داور جانشین اقدا
  . کرد

م اگر یکی از داورانی که امـري از سـوي دادگـاه    .د.آ.ق 474برابر ماده  تعیین جانشین داور ممتنع: .4
رأي  به وي ارجاع شده استعفا دهد یا دوبار متوالی در جلسه داوري حاضر نشود و یـا از دادن 

دادگـاه ظـرف ده روز   ، اختالف حاصل شـود رأي  دو نفر دیگر در صدورخودداري کند و بین 
  . کند می داور دیگري به قید قرعه انتخاب

انتخـاب داور شـده    مأمور شخص ثالثی که با توافق طرفین خودداري شخص ثالث از تعیین داور: .5
در ایـن  ، دممکن است از تعیین داور امتناع نماید و یا تعیین داور از سوي وي غیر ممکـن شـو  

تواند شخصی رابه عنوان داور تعیـین   می م هریک از طرفین.د.آ.ق 460صورت بنابر جواز ماده 
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و به وسیله اظهارنامه به طرف مقابل اعالم و از او بخواهد که نظر خود را در مورد داور واحـد  
بـه عمـل    در مهلت مقـرر اقـدامی   چه . چنانظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه اعالم نماید

  . تواند براي تعیین داور به دادگاه مراجعه کند می نفع نیاید ذي
  

  دخالت حمایتی دادگاه: فصل سوم
بعضاً ممکن است موضوعاتی به وجود آید که دخالـت  ، در جریان رسیدگی به موضوع توسط داور

بـه امـر   دادگاه ضروري بوده و این دخالت به نوع جنبه حمایتی داشته و موجب تسـهیل رسـیدگی   
. ممکن است صدور اقدامات تأمینی و دستور موقت ضرورت پیدا کنـد ، براي مثال. شود می داوري

مداخله دادگاه براي رفـع  کننده،  با عنایت به عدم برخورداري مرجع داوري از قدرت و اختیار اجبار
هـم  توان دخالت مسـاعدتی   می در این فصل دخالت حمایتی دادگاه که. این مشکل ضروري است

  . مورد بررسی قرار خواهد گرفت، نامید
  

  در جریان داوريها  اقدامات تأمینی دادگاه: گفتار اول
اقدامات تأمینی و موقت به عنوان تدابیر بازدارنده براي حمایت مـؤثر از خواسـته یکـی از طـرفین     

 قـدامات معموالً دسـتور موقـت و ا  . باشد می داوري و جلوگیري از ورود ضرر جبران ناپذیر به وي
بدون تردیـد اجـراي دسـتورات موقـت     . تأمینی محتاج قدرت عمومی دولت و ضمانت اجرا است

بـا اسـتفاده از اقتـداري کـه     هـا   زیرا دادگاه. شود می اصوالً کمتر با مشکل روبروها  صادره از دادگاه
دسـتور  . نماینـد  مـی  طرفی را که از اجراي دستور سرپیچی کرده به اجراي آن وادار و ملـزم ، دارند

به همین لحاظ اسـت کـه   . موقت صادره از مرجع داوري از ضمانت اجراي کافی برخوردار نیست
به جاي مراجعه به مرجـع داوري بـه   ، دهد می اغلب ترجیح، طرفی که خواهان دستور موقت است

  1.ربط مراجعه کند دادگاه ملی ذي
د که صالحیت داور در صـدور  ده می استقرا در قوانین آیین دادرسی مدنی جدید و قدیم نشان

چون صدور قرار تأمین خواسـته  ، بنابراین. بینی نشده است قرار تأمین خواسته و دستور موقت پیش
در ، و یا دستور موقت در صالحیت دادگاهی است که صالحیت رسـیدگی بـه اصـل دعـوا را دارد    

در ، ته و دستور موقـت گرفتن قرار تأمین خواس، نامه داوري و رجوع به داور صورت وجود موافقت
موضـوع فـوق بـا    ، رسـد  می به نظر 2.شود می هم از دادگاه و هم از داور غیر ممکن، داوري داخلی

                                                            
المللـی،   گودرز افتخار جهرمی، تحوالت نهاد داوري در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حـوزه داوري بـین    .1

  28و  27مجله تحقیقات حقوقی، شماره 
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بـا توجـه بـه اصـل عـام بـودن       : تـوان گفـت   . میواقعیات بیرونی و نیازهاي جامعه سازگار نیست
آیـین دادرسـی مـدنی    مشمول قانون هاي  باید قائل به این امر بود که در داوريها  صالحیت دادگاه

صدور دستور موقت صرفاً در صالحیت دادگاه قرار دارد و در صورت تردید در صالحیت داور یـا  
  1.اصل بر عدم آن است، داوران

قبـل یـا حـین رسـیدگی     ، ی مقرر نموده هر یک از طرفینالملل بینقانون داوري تجاري  9ماده 
تـأمین و یـا دسـتور موقـت را درخواسـت       صالح صدور قـرار  تواند از رئیس دادگاه ذي می داوري
البته ناگفته نماند که این قانون صالحیت صدور دستور موقت را بـراي اولـین بـار بـه طـور      . نماید

تواند در امور مربوط به موضوع اختالف  می مطابق این ماده داور. صریح به داور واگذار کرده است
. کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید که محتاج به تعیین تکلیف فوري است به درخواست هر

  . رسد می لیکن در هر صورت در اجراي این دستور نیز دخالت دادگاه ضروري به نظر
قانون نمونه داوري آنسیترال اختیار داور براي صدور دستور اقـدامات تـأمینی را    17ماده  1بند 

 مرجـع داوري ، فـق کـرده باشـند   جز در مواردي که طرفین طور دیگـري توا : پذیرفته و بیان داشته
نقـش   17Hاما در ادامه و در مـاده  . دستور موقت صادر کند، تواند به درخواست یکی از طرفین می

جـز در صـورتی کـه مرجـع     : ... دادگاه در اجراي این دستور را به رسمیت شناخته و اعـالم کـرده  
در . اجرا خواهـد شـد  ، الحبه درخواست متقاضی از دادگاه ص، داوري طور دیگري مقرر کرده باشد

قانون موصوف نیز در مواردي به دادگاه اجازه داده شده که از شناسایی و اجـراي دسـتور    17Iماده 
اختیاري مشابه مرجـع داوري در صـدور دسـتور موقـت بـه       17Jایضاً در ماده . موقت امتناع نماید

  . داده شده استها  دادگاه
  

  اوراقمدارك و ، ابالغ اسناد: گفتار دوم
 ابـالغ اسـناد و اوراق از جایگـاه مهمـی برخـوردار     ؛ چـه داوري ، چه قضایی؛ هر نوع رسیدگی در
م اجراي هر حکم یا قـرار را منـوط   .د.آ.ق 302این موضوع به قدري اهمیت دارد که ماده . باشد می

اري براي ابالغ داور و یا داوران معموالً سازوککه  این نظر به. به ابالغ دادنامه به طرفین نموده است
  . رسد می ندارند لذا دخالت دادگاه در ابالغ ضروري به نظر

طریـق  ، نامـه داوري  در موافقـت ، تواننـد  می طرفین، قانون آیین دادرسی مدنی 485مطابق ماده 
انجـام  رأي  در صورتی که توافق نسبت به ابالغ. بینی نمایند داوري پیشرأي  را براي ابالغاي  هویژ

دعوا بـه داوري   کننده خود را به دفتر دادگاه ارجاع، رأي حسب مورد، داور مکلف استنشده باشد 

                                                            
  116همایون مافی، جواد پارسافر، پیشین، ص  .1
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را رأي  دفتـر دادگـاه اصـل   . یا دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسـلیم نمایـد  
  1.دارد می بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال

 در صورت ارجاع دعوا به داوري از طرف دادگاه مرجـع ابـالغ  ، موصوف 485به ماده با توجه 
  . دفتر دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را داردرأي 

شود این است که آیا دادگاه در خود ابالغ اوراق هـم دخالـت دارد    می سؤالی که این جا مطرح
در این مورد باید بین ؟ باشد می اعتراض یکی از طرفینو رأي  یا فقط دخالت دادگاه بعد از صدور

موردي که دعوا . دو حالت در خصوص نحوه ابالغ اوراق قضایی در فرایند داوري تفاوت قائل شد
در این صورت ابالغ اوراق قضایی به اصـحاب دعـوا بـا    . از طرف دادگاه به داور ارجاع شده باشد

در پرونـده موجـود   ، طرفین دعوا و سابقه ابالغ بـه آنـان   زیرا نشانی. شود نمی اشکال زیادي مواجه
ترین طریق ممکن  است و داوري با مراجعه به پرونده و اطالع از نشانی طرفین و با استفاده از کوتاه

تواند آنان را براي اداي توضیحات و رسیدگی به پرونـده دعـوت    ، میبراي تماس با اصحاب دعوا
فین در دادگاه بـه اختیـار نسـبت بـه داوري و احتمـاالً تعیـین       چون فرض بر این است که طر. کند

به هر شکلی که صورت بگیرد ترتیـب  ، بعید است آنان به دعوت داوراند،  هشخص داور توافق کرد
چون داور ابـالغ بـه آنـان را بـا اطمینـان از مشخصـات و       ، در فرض عدم ترتیب اثر نیز. اثر ندهند
دهد و پرونده دعوا نیز بـراي مطالعـه داور    می انجام، موجود است که در پرونده دادگاه، نشانی آنان

حتی در غیاب یک طرف یا ، به هر تقدیر رسیدگی به پرونده و صدور رأي، در دادگاه موجود است
  2.شود نمی مواجهاي  هبا اشکال عمد، طرفین دعوا

صـورت   شـود. در ایـن   حالت دوم، موردي است که داوري بدون دخالت دادگاه انجام مـی 
اي از ابالغ اوراق قضایی به اصـحاب دعـوا، بخصـوص بـه خوانـده بـه طـور         چون طبعاً سابقه

قانون آیـین دادرسـی مـدنی     477شود، بنابراین، باید گفت چون وفق ماده  تري مطرح می جدي
داوران در رســیدگی و رأي، تــابع مقــررات قــانون آیــین دادرســی نیســتند، داور بــراي ابــالغ  

بینی شـده در   هاي مربوط به دعوا مطروحه نزد او، نه تابع تشریفات پیش اریهدادخواست و اخط
قانون آیین دادرسی مدنی است و نه امکان یا نیاز آن را دارد کـه بـر ایـن امـر از دایـره ابـالغ       

بنـدي داور بـه رعایـت     دادگستري استفاده کند. با این وجود، باید توجه داشت کـه عـدم پـاي   
به ابالغ اوراق قضـایی بـه معنـاي عـدم لـزوم ابـالغ ایـن اوراق بـه          تشریفات دادرسی مربوط

اصحاب دعوا نیست. برعکس، چون داور ملزم به رعایت مقررات ابـالغ نیسـت، بایـد بـه هـر      
داند و براي او امکان دارد، خوانده و خواهان را براي رسیدگی به پرونـده   نحوي که مقتضی می
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کند، تا به طـور واقعـی در جریـان رسـیدگی داور      و شنیدن توضیحات و مدافعات آنان دعوت
  1قرار گیرند. 

 اشاره 23ماده  3ابالغ اوراق توجه داشته و در بند  مسئلهی نیز به الملل بینقانون داوري تجاري 
مدارك یا سایر اطالعاتی کـه توسـط یکـی از طـرفین بـه داور تسـلیم شـده و        ، کلیه لوایح: کند می

هـا   آن ارزیابی مدارکی که ممکن است داور هنگام اتخاذ تصمیم بـه همچنین گزارش کارشناسی یا 
باشد که  می قانون موصوف 33ضمانت اجراي این بند ماده . استناد کند باید براي طرفین ابالغ شود

این قانون در خصوص نحوه ابـالغ و نیـز   . شود می داوري به وسیله دادگاه باطلرأي  به موجب آن
  . باشد می تنقش دادگاه در ابالغ ساک

ی در خصوص ابالغ و شیوه آن چیـزي  الملل بیندر قانون نمونه آنسیترال درباره داوري تجاري 
رونوشت آن بایـد بـه هـر    ، قید شده که پس از صدور رأي 31ماده 4بینی نشده و صرفاً در بند پیش

  . یک از طرفین تسلیم شود
  

  دخالت دادگاه در موارد اناطه: گفتار سوم
هـا   آن ل در صـالحیت ئشوند که رسیدگی به این مسـا  می لی مواجهئداوران با مسا، رسیدگیگاه در 
رأي  و صـدور  گیـري  لیکن تا زمانی که تکلیف موضوع مشخص نشـود امکـان تصـمیم   . باشد نمی

اما به نوعی . شود نمی این حالت دخالت دادگاه در امر داوري محسوب. توسط داوران وجود ندارد
که براي بررسی موضوع مورد کنکاش  منابعی. باشد می گاه در امکان انجام داوريحاکی از نقش داد

قـانون آیـین    478به موجـب مـاده   . توجهی نکرده بودندها  قرار گرفت به این جنبه از نقش دادگاه
 هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقـوع جرمـی باشـد و در   «: دادرسی مدنی

تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعـوا   داور مؤثر بوده ورأي 
مربوط به نکاح یا طالق یا نسب بوده و رفع اختالف در امري که رجوع به داوري شده متوقف بـر  

رسیدگی داوران تا صـدور حکـم نهـایی از دادگـاه     ، رسیدگی به اصل نکاح یا طالق یا نسب باشد
 480مطـابق مـاده   » .گـردد  مـی  یی یا نکاح یا طالق یا نسب متوقـف دار نسبت به امر جزا صالحیت

دعـوا بـه    کننـده  توسط دادگـاه ارجـاع   478قانون آیین دادرسی مدنی حکم نهایی یاد شده در ماده 
شود و آنچه از مدت داوري در زمان  می داوري یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده به داوران ابالغ

هرگـاه داور بـدون   . شود می بوده از تاریخ ابالغ حکم یاد شده حساب توقف رسیدگی داوران باقی
  . حکم نهایی به وسیله طرفین یک طرف به او ابالغ خواهد شد، دخالت دادگاه انتخاب شده باشد
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چه اقدامی باید انجام دهد قانون ساکت  478داور بعد از احراز شرایط ماده که  این در خصوص
رسـد   مـی  اما به منظور رعایت نظم رسیدگی در داوري به نظـر . ننموده استه ئبوده و راهکاري ارا

  . بهتر است در این خصوص قرار توقف رسیدگی توسط داور صادر و به طرفین ابالغ شود
  

  ها دخالت اجرایی دادگاه: فصل چهارم
کـه   این وجه بهبا ت. باشد می در امر داوري در مرحله اجراها  ترین جایگاه دادگاه ترین و پر رنگ مهم

اجراي آرا و احکام داوري ممکن است نیازمند توسل به قوه قهریه باشد لذا اجراي احکـام توسـط   
از سوي دیگر مرجع قضایی داراي سیستم . باشد می داور امري دشوار و حتی در مواقعی غیر ممکن

به اجراي احکـام  تواند با تمسک به قوه قهریه نسبت  می براي اجراي احکام بوده واي  هتعریف شد
 در مرحله اجراي آراي داوري امري اجتناب ناپذیر بـه نظـر  ها  بنا بر این دخالت دادگاه. اقدام نماید

و اجراي احکام مـورد مطالعـه   رأي  در مرحله بعد از صدورها  در این فصل دخالت دادگاه. رسد می
در مرحله اجرا بسیار مهم رأي  رسد که موضوع ابالغ می ذکر این توضیح مفید به نظر. گیرد می قرار

ایـن موضـوع در   کـه   ایـن  اما با عنایت به. تواند ذیل این فصل مورد رسیدگی قرار گیرد می است و
  . شود می گفتار دوم فصل سوم این تحقیق بررسی شده از تکرار آن خودداري

  
  داوريرأي  رسیدگی به اعتراض علیه: گفتار اول

داور اعتـراض داشـته   رأي  ممکن است طرفین بنا بـه جهـاتی بـه    ،داوررأي  پس از ابالغ یا تسلیم
داور اگرچـه  . رأي مرجع رسیدگی به اعتراضات احتمالی دادگاه خواهد بود، در این صورت. باشند

شود که طرفین انتخاب نموده و یـا در انتخـاب آنـان دخالـت      می توسط شخص یا اشخاصی صادر
را عادالنه تشخیص ندهد و یا حتی بـه حقـوق شـخص     آن، علیه اما ممکن است محکوماند،  هداشت

رأي  به همین منظور طرق شکایت نسبت به. ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد
 489داور در ماده رأي  آیین دادرسی مدنی ضمن اعالم موارد بطالن 1. بینی شده است داور نیز پیش

داور از دادگاهی کـه دعـوا را   رأي  یست روز بعد از ابالغبه طرفین اجازه داده ظرف ب 490در ماده 
رأي  حکم به بطالن، ارجاع به داوري کرده یا دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد

از رأي  هرگـاه ، داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواسـت رسـیدگی کـرده   
بطالن آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن ] باشد حکم به 489موارد مذکور در ماده [

  . ماند می داور متوقف، رأي حکم به بطالن
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در عین حال، رأي داور نیز ممکـن اسـت بـا حقـوق اشخاصـی غیـر از طـرفین دعـوا و         
اند، برخورد پیدا نماید. در این صـورت   اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت نداشته

قانون آیـین دادرسـی مـدنی بـه عنـوان       418توانند با صراحت ماده  اشخاص مورد اشاره می
قـانون داوري تجـاري    34و  33مـواد   1ثالث، نسـبت بـه رأي داور اعتـراض ثالـث نماینـد.     

المللی نیز موارد بطالن رأي داوري را احصا نموده و به طرف معترض حق طرح دعوا در  بین
  دادگاه داده است. 

داوري رأي  ی هم موارد بطـالن الملل بینقانون نمونه آنسیترال درباره داوري تجاري  35در ماده 
تحت عنوان موارد عدم شناسایی یا عدم اجرا مورد حکم قرار گرفته و به طرفین اجازه طرح دعـوا  

  . در دادگاه را داده است
 مگـر . نع اجـراي آن نیسـت  قانون آیین دادرسی مدنی ما 493داور مطابق ماده رأي  اعتراض به

در این صورت دادگاه تصمیم الزم مبنی براي عدم اجـراي آن تـا   . دالیل اعتراض قوي باشدکه  این
توانـد   مـی  عنداللزوم دادگـاه . پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی را اتخاذ خواهد کرد

  . تأمین مناسب نیز از معترض اخذ نماید
ست که، در صورتی که دادگاه حکم به بطالن رأي داور بدهـد  شود این ا سؤالی که مطرح می

تواننـد براسـاس همـان قـرارداد      دهد یا طرفین مـی  آیا قرارداد داوري اعتبار خود را از دست می
داوري، داوران خود را انتخاب کنند تا داوران جدید رأي بدهند؟ در پاسـخ عنـوان شـده کـه از     

ی برمی آید که بعد از صدور حکم به بطالن رأي داوري قانون آیین دادرسی مدن 490ظاهر ماده 
باید به اصل دعوا در دادگاه رسیدگی شود، چرا که در این ماده مقرر شده تا رسیدگی بـه اصـل   

قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیـان   490توان گفت ماده  شود. اما می دعوا داوري متوقف می
ده و دادگاه آن دعـوا را بـه داوري ارجـاع داده و در    حالتی است که دعوایی در دادگاه مطرح بو

نهایت رأي داور را باطل اعالم کرده باشد. با اعالم بطالن رأي داوران دعواي مطروحه، هم چنان 
پابرجاست و باید به این دعوا در دادگاه رسیدگی شود. یعنی اگر طرفین از ابتدا دعوا را نزد داور 

اما به نظر 2رأي قرارداد داوري هم چنان قوت خود باقی است.  مطرح نموده باشند، پس از ابطال
رسد نتوان این نظر را قبول کرد. زیرا در این مورد که طرفین از ابتدا دعوا را نزد داور مطـرح   می
ها اجرا شده و موضوع از بین رفتـه اسـت. لـذا،     اند، پس از صدور رأي داوري، قرارداد آن نموده

نمود. بنابراین در ایـن  توان به آن قرارداد استناد  قرارداد از موضوعیت خارج گردیده و دیگر نمی
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که طرفین جهت ارجاع دوباره امر داوري  حالت نیز رسیدگی باید در دادگاه انجام پذیرد مگر این
  1توافق نمایند.
داور از دادگاه تجویز رسیدگی مجدد به رأي  هدف از درخواست ابطال: توان گفت می در پایان
مایت از عدالت طبیعی و نظـم عمـومی   بلکه حداقلی از نظارت قضایی یعنی ح. نیسترأي  ماهیت

و اسـتقالل  رأي  اصـل قطعیـت  ، بدیهی است بازنگري ماهوي. است که به مورد اجرا گذاشته شود
دلیل این امر این است که هدف داوري بـه طـور غیـر    . به خطر خواهد انداخترأي  مرجع داوري

  2.قابل تردیدي در قطعیت آراي داوري نهفته است
  

  داوريرأي  در اجرايها  دادگاهدخالت : گفتار دوم
باشـد.   اجراي رأي داوري و احقاق حق تثبیت شده در حکم داوري ثمره رسیدگی داوري می

له به واسطه آن اقـدامات رأي داوري را از طریـق    شناسایی و اجرا عملیاتی است که محکوم
نماید.  یار اجرا میعلیه رأي معموالً به اخت رأي داوري را محکوم 3بخشد. اجرا آثار و فایده می

علیه حسب مورد بیست روز یا دو ماه از تاریخ ابالغ رأي فرصـت داده   گذار به محکوم قانون
است که رأي داوري را به اختیار اجرا نماید، در غیر این صورت، اجراي اجباري رأي علیـه  

ند قانون بـا  علیه از اجراي رأي داور سر باز زن چه محکوم در واقع چنان 4پذیر است. او امکان
دهـد. کنتـرل قضـایی رأي     حمایت از اجراي اجباري رأي به آن ضمانت اجـراي الزم را مـی  

هاي دولتی را در  داوري با توجه به انحالل مرجع داوري بعد از صدور رأي نقش مهم دادگاه
که رسـیدگی مرجـع داوري یـک     دهد. عالوه بر این جریان داوري مهم و تأثیرگذار جلوه می

بوده و اساساً مرجع مزبور از قدرت اجرایی براي اجبار طـرف ممتنـع بـه اجـراي      اي مرحله
هـاي دولتـی بـه اجـرا      بایست توسط دادگاه رأي برخوردار نیست. بنابراین، تصمیمات آن می

علیـه دادگـاه مکلـف بـه صـدور       درآید. در صورت عدم اجراي رأي داور به وسیله محکـوم 
نفع تقاضاي اجراي رأي داور را از دادگاه  شود که ذي میاجراییه است. این امر زمانی محقق 

نماید. براي اجراي رأي داور در ابتدا چنین رأیی باید به وسیله نظـام حقـوقی کشـور محـل     
  5داوري مورد پذیرش قرار گیرد.
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نفـع   قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه را مکلف کرده تا به درخواسـت طـرف ذي   488ماده 
طبق رأي داور برگ اجرایی صادر کند. همچنین برابر این ماده اجراي رأي برابر مقررات قانون 

باشد. این موضوع حاکی از این است که عملیات اجرایـی رأي داوري تفـاوتی بـا عملیـات      می
ها ندارد و در هر دو مـورد مرجـع و مسـتند قـانون اجـراي احکـام مـدنی         گاهاجرایی آراي داد

  باشد.   می
مرجـع  ، ارجاع دعوا به داوري از طریق دادگـاه تجدیـدنظر باشـد    چه چنانپرسش این است که 

قـانون اجـراي    5به صراحت مـاده  ؟ داور و صدور برگ اجرایی کدام استرأي  درخواست اجراي
صدور اجراییـه  ، عمومی و انقالبهاي  نامه اجراي قانون تشکیل دادگاه ینآی 29احکام مدنی و ماده 
بنابراین باید قائل بـه  . حتی اگر حکم از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، با دادگاه نخستین است

  1.صالحیت دادگاه نخستین در این خصوص بود
بی از دادگـاه ترتیبـات   ی در صورت درخواست کتالملل بینقانون داوري تجاري  35مطابق ماده 

قـانون نمونـه    35همچنـین مطـابق مـاده    . شـوند  مـی  به مورد اجرا گذاشـته ها  اجراي احکام دادگاه
، رأي دار در صورت تقاضاي کتبـی از دادگـاه صـالحیت   ، یالملل بینآنسیترال درباره داوري تجاري 

  . داوري با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مورد اجرا گذاشته خواهد شد
  

  مالی بر آراي داوريهاي  شمول قانون نحوه اجراي محکومیت: گفتار سوم
مالی بر آراي داوري از موضوعات مورد بحث بوده و در هاي  شمول قانون نحوه اجراي محکومیت
مـالی  هـاي   در زمان حاکمیت قانون نحوه اجراي محکومیت. این خصوص اختالف نظر وجود دارد

ود که آراي داوري در صورتی مشمول قانون فـوق و بـه طـور    نظر غالب بر این ب 77مصوب سال 
باشند که مورد تأیید دادگاه قرار گرفته باشند و در سایر موارد امکان اعمـال   می آن 2مشخص ماده 

  . این قانون براي اجراي آراي داوري وجود ندارد
با توجه به «: هاعالم کرد 5/7/78مورخ  730/7اداره حقوقی قوه قضاییه در نظر مشورتی شماره 

قـانون   2اعمـال مـاده    1377مالی مصوب هاي  و تبصره آن از قانون نحوه اجراي محکومیت 2ماده 
 داور مورد تأیید مرجع قضایی قرار گرفتـه بالمـانع  رأي  مالی نسبت بههاي  نحوه اجراي محکومیت

چـه رأي   چنان«: اعالم شده 13/8/92مورخ  1526/92/7همچنین در نظر مشورتی شماره » .باشد می
مـالی  هـاي   قانون نحوه اجراي محکومیـت  2داوري مورد تأیید دادگاه قرار گرفته باشد اعمال ماده 

  ».باشد می در مورد آن بالمانع 1377مصوب 
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. هم چنان در این خصوص بین قضات اختالف نظر وجود داشت، با وجود این نظریه مشورتی
همـان صـالحیت   ، داور در رسـیدگی بـه موضـوعات   صـالحیت  که  این نظر به: قائل بودنداي  هعد

اگـر  ، به جز موارد معدود و مصرحها  محاکم است و درج شرط داوري سبب عدم صالحیت دادگاه
چـه  . قـانون مـورد بحـث را دارد    2قابلیت اعمال ماده ، داوري به تأیید محاکم نیز نرسدرأي  حتی
مـع ذلـک تصـمیم ایشـان از     ، شـده  خواسته است اختالف مردم به دست خودشان حل گذار قانون

محاکم مکلف بـه اجـراي   رأي  به همین دلیل پس از صدور. ضمانت اجرایی قانون برخوردار باشد
صرفاً محکومیت فرد به نحو ، دادگاه نبودهرأي  از طرفی در قانون متنازع فیه سخنی از. باشند می آن

 دادگـاه رأي  داور از مقولـه ي رأ چـون : در مقابـل عـده دیگـر معتقـد بودنـد     . اطالق موضوع است
قـانون نحـوه اجـراي     2رویه قضایی غالب هم مؤیـد عـدم اعمـال مـاده     که  این باشد و نظر به نمی

باشد و نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه هـم بیـانگر ایـن     می مالی بدین منوالهاي  محکومیت
نی بودن جرم و مجـازات بـه   موضوع است و اعمال حبس با توجه به نیازمند بودن آن به اصل قانو

وضع قانون است و اصل تفسیر مضیق قوانین و اصل تفسیر به نفع متهم و یا در جـایی کـه سـلب    
  . نماید می آزادي اشخاص[مطرح است] اقتضاي این امر را
توان نظر داد کـه آراي   می 94مالی جدید در سال هاي  با تصویب قانون نحوه اجراي محکومیت

 قـانون جدیـد مقـرر    27بدین توضـیح کـه مـاده    . باشند می مشمول این قانون داوري به طور مطلق
اصـالحی مراجـع قضـایی و آراي مـدنی سـایر      هـاي   مقررات این قانون در مورد گزارش«: دارد می

بر عهده اجراي احکام مدنی دادگستري است و همچنین ها  آن اجراي، مراجعی که به موجب قانون
شـود از   می با امعان نظر در متن این ماده مشخص» .نیز مجري استآراي مدنی تعزیرات حکومتی 

آراي مدنی مراجعـی اسـت کـه بـه موجـب      ؛ جمله آرایی که مشمول قانون مورد بحث قرار گرفته
قانون  488از سوي دیگر مطابق ماده . باشد می بر عهده اجراي احکام دادگستريها  آن قانون اجراي

داور بـرگ  رأي  نفـع طبـق   ح مکلـف اسـت بـه درخواسـت ذي    صال آیین دادرسی مدنی دادگاه ذي
  . باشد می برابر مقررات قانونیرأي  اجراي. اجرایی صادر کند

اجراي آراي مدنی صادر شده توسـط مراجـع داوري بـر عهـده     که  این با عنایت به؛ الوصف مع
مالی هاي  یتلذا آراي داوري مشمول قانون نحوه اجراي محکوم، باشد می اجراي احکام دادگستري

آراي مدنی سایر مراجـع را  ، یاد شده 27ماده ، ذکر این توضیح الزم است که. باشند می 94مصوب 
 رسد کلیه آراي صادر شده توسط مرجع داوري به دلیـل  می به نظر. مشمول این قانون دانسته است

داور ه کـ  ایـن  شـوند و بـا عنایـت بـه     نمـی  منتهی به صدور حکم به مجـازات احـد طـرفین   که  این
در مقـام  کـه   ایـن  ولـو . باشـند  مـی  مـدنی ؛ االصول صالحیت صدور حکم به مجازات را ندارد علی

 . رسیدگی به اختالفات ناشی از مسائل کیفري مانند دعاوي تصرف و امثالهم صادر شده باشند
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  ها یافته
، خاص، سازمانیی و اشکال متفاوت مانند الملل بینداوري داراي انواع گوناگونی مانند داخلی و   .1

  . باشد می موردي و غیره
، مختلفـی ماننـد تئـوري قضـایی    هاي  در امر داوري تئوريها  در خصوص مبناي دخالت دادگاه  .2

در این میـان  . تئوري استقالل و تئوري مختلط ارائه شده است، تئوري قراردادي، تئوري قانونی
مطابق این تئـوري  . باشد می امر داوريتئوري مختلط بهترین مبنا براي توجیه دخالت دادگاه در 

  . باشد می اما ترجیح با دخالت حداقلی. در امر داوري حیاتی استها  دخالت دادگاه
ها به اعتبـار   ها در امر داوري دخالت اثباتی است. در این حالت دادگاه از جمله موارد دخالت دادگاه  .3

انند ادعاي فقـدان شـرایط اساسـی صـحت     کنند. موضوعاتی م قرارداد یا توافق داوري رسیدگی می
نامه یا شرط داوري، ایرادات نسبت به سمت و صالحیت داوران و یا تعیین داور  قرارداد در موافقت

  ها ضروري است.  ها در رسیدگی به آن در موارد متعدد ممکن است مطرح شود که دخالت دادگاه
ها در امر داوري جنبه حمایتی و مساعدتی دارد. مواردي مانند اقدامات تأمینی،  گاهی دخالت دادگاه  .4

بایسـت   ابالغ اسناد، مدارك و اوراق، رسیدگی در موارد اناطه جز اقداماتی هستند که ضـرورتاً مـی  
  رند. ها انجام شوند و داوران امکانات الزم براي انجام این اقدامات را ندا توسط دادگاه

بینی نشده و نیـز   در قوانین براي داور صالحیت صدور قرار تأمین خواسته پیشکه  رغم این علی  .5
داوري و رجوع به داور نصی مبنی بر امکان صدور قـرار تـأمین    نامه در صورت وجود موافقت

بـه  باید قائل ها  لیکن با توجه به عام بودن صالحیت دادگاه؛ خواسته توسط محاکم وجود ندارد
مشمول قانون آیین دادرسی مدنی صدور دستور موقت صـرفاً در  هاي  این امر بود که در داوري
  . صالحیت دادگاه قرار دارد

در امـر داوري  ها  ترین جایگاه دادگاه ترین و پر رنگ در امر داوري مهمها  دخالت اجرایی دادگاه  .6
اجراي احکـام داوري را ندارنـد دخالـت    داوران ساز و کار الزم براي که  این با عنایت به. است
ارجـاع دعـوا بـه داوري از     چه . چنانباشد می براي اجراي آراي داوري اجتناب ناپذیرها  دادگاه

قانون اجراي احکـام مـدنی صـدور اجراییـه بـا       5به استناد ماده ، طریق دادگاه تجدیدنظر باشد
  . باشد می دادگاه نخستین

مالی بـر آراي داوري از موضـوعات مـورد اخـتالف     هاي  میتشمول قانون نحوه اجراي محکو  .7
آن دسته از آراي داوري را مشـمول ایـن   ، نظر غالب، در زمان حاکمیت قانون سابق. بوده است

امـا بـا   . دانست که مورد تأیید دادگاه قرار گرفتـه باشـد   می آن 2قانون و به طور مشخص ماده 
توان آراي داوري را مشمول قانون نحـوه اجـراي    می آن 27تصویب قانون جدید به استناد ماده 

  . آن دانست 3مالی و مخصوصاً ماده هاي  محکومیت
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  منابع و مآخذ
، نامـه مفیـد، سـال    نامه داوري از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی مبانی نظري استقالل موافقتاسکینی، ربیعـا،    .1

  1383، 43دهم، شماره 
   1393، نشر دادگستر، چاپ چهارم، المللی در دعاوي بازرگانی بینداوري امیر معزي، احمد،   .2
تحوالت نهـاد داوري در قـوانین موضـوعه ایـران و دسـتاورد آن در حـوزه داوري       افتخار جهرمی، گودرز،   .3

  28و  27، مجله تحقیقات حقوقی، شماره المللی بین
  1384انتشارات ققنوس، چاپ اول،  ،المللی هاي داوري بین صالحیت در دیوانبردبار، محمدحسین،   .4
  1384، انتشارات دراك، چاپ اول، 3، جآیین دادرسی مدنیشمس، عبداهللا،   .5
  37، مجله تحقیقات حقوقی، شماره نامه داوري و صالحیت دادگاه موافقتشمس، عبداهللا،   .6
  سترس در ، قابل دالمللی ها در امر داوري تجاري بین مداخله دادگاهموسویان، سید باقر،   .7

http: //seyedyasermosaviyan. persianblog. ir/post/44 
  المللی حقوق حق گزار ایرانیان، موارد مداخله دادگاه در امر داوري، قابل دسترس در  مؤسسه بین  .8

iranianhg. blogfa. com/post/9 
، فصـلنامه علمـی ـ    حقـوق ایـران  هاي داوري در  ها در رسیدگی دخالت دادگاهمافی، همایون، پارسافر، جـواد،    .9

  91، بهار 57هاي حقوق قضایی، شماره  پژوهشی دیدگاه
  ، انتشارات فکر سازان، چاپ اول4، جمبسوط در آیین دادرسی مدنیمهاجري، علی،   .10
، انتشارات خرسندي، المللی مجموعه مقررات جدید آنسیترال درباره داوري بینمحبی، محسن، کاویار، حسین،   .11

  94وم، سال چاپ د
  ها بازرگانی ، نشر مؤسسه مطالعاتی و پژوهش»آیین داوري«المللی  داوري تجاري بیننیکبخت، حمیدرضا،   .12
  30، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره جواد، ابالغ رأي داورواحدي،   .13
 1354 ، نشر میزان، چاپ اول، پاییزفرهنگ حقوقی بلکگارنر، بریان،   .14
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 وکیل پایه یک دادگستري (کانون گیالن)  نادر محمدي بندبنی  

  دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق خصوصی  وحید محمدي بندبنی  

 
  

  مقدمه
ي اجباري خسارت وارده  قانون بیمه

به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی 
 20از وســــایل نقلیــــه مصــــوب 

در مقایسه بـا   1395اردیبهشت سال 
ــه مصــوب   ــانون بیم ــهریور  20ق ش

از تغییرات اساسـی و بنیـادي    1387
در شکل، ساختار و محتوا برخوردار 

اي  ي شخص ثالث، بیمـه  است. بیمه
یه موتـوري  اجباري براي وسایل نقل

است و تمام خودروهـا بایـد تحـت    

ي شخص ثالث باشـند.   پوشش بیمه
آشنایی بـا مقـررات قـانون مـذکور     

الخصـوص اطالعـات جـامع از     علی
حقوق و تعهدات بیمـه گـر و بیمـه    
گذار، پرداخت خسارت و مقـررات  

نماید.  کیفري آن الزم و ضروري می
از جملـــه تغییـــرات قابـــل تأمـــل 

ــره ــاي  تبص ــاد 4و  3ه آن در  8ه م
خصوص محـدودیت قـانونی بـراي    
پرداخت خسـارت بـه خودروهـاي    

گران قیمت اسـت. در ایـن نوشـتار    
هــاي  کوتــاه فقــط بــه شــرح تبصــره

مذکور در باب تعریف خودروهـاي  
متعــارف، نامتعــارف و چگــونگی و 
میـــزان تعهـــد مســـبب حادثـــه در 
ــه    ــالی بـ ــارت مـ ــت خسـ پرداخـ
ــر   ــران قیمــت و ذک ــاي گ خودروه

اساسی آن نسبت بـه  برخی تغییرات 
ي سـابق پرداختـه شـده     قانون بیمـه 

  است.
  
 

  خودروي متعارف و نامتعارف
منظـور از  : «دارد مـی  اجبـاري در مقـام تعریـف خـودروي متعـارف بیـان      ي  قانون بیمه 4ي  تبصره

تعهـدات بـدنی کـه در    درصـد سـقف    50خودروي متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از 
  .»باشد، شود می ابتداي هر سال مشخص

ي مرکزي ایران و بیمـه گـري، بـه     قانون تأسیس بیمه 17شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 
بیان تعریف خودروهاي متعارف و نامتعارف براي تعیین خسارت شخص ثالث پرداخته اسـت.  

ترین خودروي متعارف خودرویی است کـه ارزش روز آن در زمـان وقـوع     از این دیدگاه گران
هـاي بیمـه یـا     ن خسـارت، کارشناسـان ارزیـابی خسـارت شـرکت     حادثه به تشـخیص ارزیابـا  

درصد سقف تعهدات بدنی کـه در ابتـداي هـر سـال      50کارشناسان رسمی دادگستري، معادل 
  شود، باشد.   اعالم می

  قیمتمحدودیت قانونی پرداخت خسارت به خودروهاي گران
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خودروي نامتعارف خودرویی اسـت کـه ارزش روز آن در زمـان وقـوع حادثـه بـه تشـخیص        
، بیمه یا کارشناسان رسـمی دادگسـتري  هاي  شرکت کارشناسان ارزیابی خسارت، ارزیابان خسارت

  . باشد، شود می درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتداي هر سال اعالم 50بیشتر از 
قانون بیمه که خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی تا میزان  8ي  ماده 3ي  با عنایت به تبصره

نامـه شـخص ثالـث و یـا مقصـر       بیمـه ترین خودرو متعارف از طریق  خسارت متناظر وارد به گران
  . داند ذکر نکات ذیل حائز اهمیت است می حادثه را قابل جبران

دیه یـک مـرد   ، در خسارت بدنی. حداقل بیمه در خسارت بدنی و خسارت مالی متفاوت است  .1
  . شود می درصد تعهدات بدنی منظور 5. 2هاي حرام و در خسارت مالی معادل  مسلمان در ماه

تماماً از سوي مقصر حادثه یا بیمه گر قابـل پرداخـت    قیمت گرانمالی به خودروهاي  خسارت  .2
 1397میلیون تومان در سـال   154بلکه حداکثر سقف تعهد مقصر حادثه متناظر با مبلغ . نیست
درصد  50(معادل . هاي حرام است باشد که معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه می

  شود) می که در ابتداي هر سال مشخص سقف تعهدات بدنی
  میلیون تومان 231دیه کامل یک مرد مسلمان = 

  میلیون تومان 308دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام = 
  308.000.000 ÷ 2=  154.000.000حداکثر سقف تعهد پرداخت خسارت = 

تعهدات بدنی عبارت درصد سقف  50بر مبناي معادل  1397ارزش خودروي متعارف در سال   .3
  . میلیون تومان محاسبه خواهد شد 154از مبلغ 

یعنی خودروهایی کـه قیمـت و ارزش متعـارف آن     قیمت گراندارندگان یا مالکان خودروهاي   .4
بدنه کامـل اقـدام نماینـد تـا جهـت      ي  باشد شایسته است نسبت به بیمه می میلیون تومان 154

یت مقصر حادثه و بیمه گر ولؤمسي خود که از شمول دریافت مابقی خسارت وارده به خودرو
ي  بدنـه بواسـطه  ي  در صورت عدم شـمول بیمـه  . بدنه اقدام کنندي  از طریق بیمه، خارج است

مـابقی خسـارت بـر مالـک خـودروي      ، بدنه قـرار نگرفتـه  ي  بیمه خودرو تحت پوششکه  این
  . شود می باشد تحمیل می که زیان دیده قیمت گران

وقوع حادثه مالك و مناط تشخیص متعارف و نامتعارف بودن خودرو و تعیـین ارزش آن  زمان   .5
بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستري اسـت  هاي  از سوي کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت

  . نه زمان ارزیابی
به طور مطلق از لفظ خودروي متعارف استفاده نموده ولـی مصـوبه شـوراي     گذار قانونهرچند   .6

ي  دسـتورالعمل نحـوه   1ي  مـاده  3و  2در بنـد   1395مرداد ماه سال  29ي  ی بیمه در جلسهعال
اجباري خسارات وارد شده به ي  قانون بیمه 8ي  ماده 4و  3هاي  تعیین خسارت موضوع تبصره
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ترین خودروي متعارف  شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در مقام تعریف گران
قـانون   8ي  ماده 4و  3هاي  فظ خودروي سواري استفاده نموده و شمول تبصرهو نامتعارف از ل

بیمه را صرفاً به خودروهاي سواري تسري داده و سایر خودروهاي با وصـف گـران را بـدلیل    
  . فاقد وصف سواري بودن خارج کرده است

  
  آني  محاسبهي  تعهد مسبب حادثه و نحوه

امـا در خصـوص   . درصد تعهدات بدنی اسـت  5/2بطور کلی حداقل بیمه در خسارت مالی معادل 
نامـه شـخص ثالـث جهـت      میزان تعهد مسبب حادثه تا سقف تعهدات مالی بیمهي  محاسبهي  نحوه

  : شود می پرداخت خسارت به خوردروي نامتعارف زیان دیده طبق فرمول زیر عمل
اسـت بـا خسـارت مـالی وارد شـده ضـربدر ارزش       میزان تعهد مسبب حادثه مساوي 

  ترین خودروي متعارف تقسیم بر ارزش خودروي نامتعارف.  گران
  : به عبارت دیگر

تـرین خـودرو    خسارت مالی وارد شده به زیان دیده ضربدر سقف خسارت متناظر وارد بـه گـران  
  . خواهد بود مقدار خسارت قابل پرداخت، متعارف تقسیم بر ارزش روز خودروي زیان دیده

  
  = میزان تعهد مسبب حادثه

  خسارت مالی وارد شده ×قیمت خودروي نامتعارف  ÷ترین خودروي متعارف  قیمت گران
  

اگر بخواهیم بر اساس فرمول مذکور میزان خسارت قابل پرداخت و میزان تعهد مسبب حادثـه  
ترین خـودروي   ضربدر قیمت گرانرا تعیین کنیم ابتدا باید خسارت مالی وارد شده به زیان دیده را 

 باشد بر قیمت واقعـی خـودرو تقسـیم    می کامل در ماه حرامي  متعارف که همان حداکثر نصف دیه
در محاسبه عملی بهتر است از دو . آید خسارت قابل پرداخت خواهد بود می آنچه بدست. کنیم می

  : مثال زیر استفاده شود
  .1مثال 

 Bخـودروي  . بینـد  مـی  خسـارتی  Bبا یک خودروي معمـولی   A قیمت گراندر تصادفی خودروي 
میلیون تومان محاسبه و  A 30 قیمت گرانمبلغ خسارت وارد شده به خودروي . مقصر حادثه است

توانـد از   مـی  Aمیلیون تومان باشد مالـک خـودروي    A 180اگر ارزش خودروي . گردد می برآورد
بایـد   Aمابقی خسـارت را مالـک خـودروي    . نمایدتومان مطالبه  25.666.666مقصر مبلغ ي  راننده

چـه خـودروي    چنـان . توانـد از مقصـر حادثـه مطالبـه نمایـد      نمی خودش شخصاً به عهده بگیرد و
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در . بدنـه دریافـت کنـد   ي  تواند از بیمه می بدنه باشد الباقی خسارت راي  داراي بیمه Aقیمت  گران
حق رجوع به مقصـر  ، بدنهي  ز محل بیمهاین صورت شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت مازاد ا

بدنه باشد خسارت مازاد بر ي  در صورتی که خودروي زیاندیده فاقد بیمه. حادثه را نخواهد داشت
  . شود می وي تحمیل

  30.000.000 × 180.000.000÷154.000.000= 25.666.666  : محاسبه طبق فرمول
  
  .2مثال 

بینـد و مقصـر    مـی  در اثر وقوع تصادف آسـیب  206خودروي سواري لکسوز با خودروي سواري 
میزان خسـارت وارده  . گردد می اعالم 206حادثه نیز از سوي کارشناسان مربوطه خودروي سواري 

ارزش نامتعارف خودرو (واقعی) مبلـغ  . شود می میلیون تومان محاسبه 42بر خودروي لکسوز مبلغ 
شـده میـزان تعهـد مقصـر حادثـه در پرداخـت       با توجه به فرمول ارائه . باشد می میلیون تومان 462

  . میلیون تومان خواهد بود 14خسارت مبلغ 
14.000.000  =145.000.000 ÷ 462.000.000 × 42.000.000  

یتی در پرداخـت آن  ولؤمسـ میلیون تومـان مقصـر حادثـه     28شود از  می مابقی مبلغ که عبارت
شود و صـرفاً جهـت جبـران     می تحمیل قیمت گراندر واقع این خسارت بر مالک خودروي . ندارد

  . بدنه تأمین نمایدي  تواند از طریق بیمه ، میمازاد بر خسارت پرداختی مقصر حادثه
چـون ارزش خـودروي   : و آن اینکه. توان از طریق درصدي هم محاسبه نمود می در این فرمول

) در 154.000.000 × 3=  462.000.000باشـد (  مـی  متعارف یک سوم ارزش خودروي نامتعـارف 
  )42.000.000 ÷ 3=  14.000.000نتیجه یک سوم خسارت وارده باید محاسبه و پرداخت شود (

خـودروي  ي  آنچه بیان شد در فرضی بـود کـه راننـده    قیمت گراني خودروي  فرض تقصر راننده
یت ولؤمسمقصر حادثه نبوده و میزان خسارت و تعیین آن و میزان ، تصادفي  در حادثه قیمت گران

تصـادف  ي  ولی هرگـاه در حادثـه  . مقصر حادثه در پرداخت خسارت مالی مدنظر قرار گرفته است
خسارت متوجه خودروي معمولی گردد و ، با یک خودروي معمولی قیمت گرانمیان یک خودروي 

، تشـخیص داده شـود   قیمـت  گـران خودروي ي  مقصر حادثه نیز از سوي کارشناسان مربوطه راننده
؟ یت مقصر حادثه و میزان پرداخت آن بر اساس چه معیاري خواهد بـود ولؤمسمحاسبه خسارت و 

سمند و خودروي پـرادو خسـارت مـالی بـه خـودروي       تصادف مابین خودرويي  در حادثه: مثال
از آنجایی که بـه موجـب قـانون    . باشد می میلیون تومان 8سمند بر اساس نظریه کارشناسی به مبلغ 

زیان دیده کمتر از ارزش خودروي متعـارف اسـت در   ي  نقلیهي  یلهارزش روز وس، اجباريي  بیمه
چـه سـقف تعهـدات     در ایـن شـرایط چنـان   . نتیجه تمامی خسارت وارده قابل جبران خواهد بـود 
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. نامه مقصر حادثه بتواند خسارت وارده را پوشش دهد از طریق بیمه گر قابلیت پرداخـت دارد  بیمه
مقصر حادثه نتواند خسارت وارده را تحـت پوشـش   ي  نامه ولی اگر سقف تعهدات مندرج در بیمه
مقصر حادثـه مکلـف   ، اجباريي  قانون بیمه 8ي  ماده 3ي  بگیرد حسب تصریح قسمت اخیر تبصره

  . شخصی خود خواهد بودي  خسارت با هزینهي  به جبران باقی مانده
  

  الضرري  تعارض محدودیت پرداخت خسارت با قاعده
اجبـاري از  ي  قانون بیمـه  8ي  ماده 4و  3هاي  حاضر بررسی تبصرهي  هدف از تدوین مقاله هرچند

تـرین   حیث احتساب میزان خسارت و تعهد مسبب حادثه تا میزان خسارت متناظر وارده بـه گـران  
خودروهاي متعارف است و پرداختن به ابعاد مختلف از جمله معایب و محاسـن آن مـدنظر نبـوده    

گردد که این محدودیت قانونی پرداخت کامل خسـارت   می لیل اهمیت موضوع اشارهاست لیکن بد
یت جبران آن که در علـم حقـوق   ولؤمسخسارت و . الضرر در تعارض آشکار قرار داردي  با قاعده
مبانی فقهی نیز . باشد می ترین مسائل شود از جمله مهم می نام برده »یت مدنیولؤمسحقوق «بعنوان 

بر عدم ورود ضرر  تأکید »الضرر و ال ضرار فی االسالم«عام حدیث شریف نبوي  به موجب مفهوم
بدینگونه که در شریعت اسالم ضـرر بالجبـران   . به دیگري و نهی در بال جبران باقی ماندن آن دارد

  . و فرد مقصر مکلف به جلب رضایت زیاندیده است. مشروعیت ندارد
وضـع  . قاعده الضرر استوار شـده اسـت  ي  ر پایهمواد مختلف قانون مدنی در جبران خسارت ب

در آن قسـمت کـه    1395قانون بیمـه اجبـاري شـخص ثالـث مصـوب       8ي  ماده 4و  3هاي  تبصره
ترین خودروي  خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گران

حادثه قابل جبران دانسته و مابقی خسـارت  شخص ثالث و یا مقصر ي  نامه متعارف را از طریق بیمه
مبـانی  ، قـانون اساسـی  ، گذاشته در واقع با اصول حقوقی قیمت گرانمالک خودروي ي  را بر عهده

  . فقهی سازگاري ندارد
. مانـد  مـی  باشد بالجبران باقی می در حقیقت بخشی از خسارت مالی که ناشی از تقصیر راننده

حتماً جهـت برخـورداري از تمـام     قیمت گرانلکان خودروهاي کنند که ما می برخی توصیه هرچند
بدنـه اخـذ   ي  تا الباقی خسارت از طریق بیمـه . بدنه نمایندي  خودروي خود را بیمه، خسارت مالی

بدنه نماید ي  به هر دلیلی نخواهد خودروي خود را بیمه قیمت گرانچه مالک خودروي  چنان. گردد
. خت بخشی از خسارت مالی بر اساس قانون مذکور خواهیم بودبه قطع و یقین مواجه با عدم پردا

  . این امر بدلیل بالجبران ماندن خسارت فاقد مشروعیت است
اجباري خارج است رأساً ي  خسارت که از شمول قانون بیمهي  چه بسا در بعضی از موارد تتمه
چرا . قاعده الضرر ندارداین امر تلقی به عدم تعارض مورد با . از سوي مقصر حادثه پرداخت شود
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. بینی نمایـد  که بحث در خصوص قوانینی است که جبران تمام خسارت وارده را به زیان دیده پیش
یت مـدنی جبـران   ولؤمسـ «الضـرر  ي  در قوانین موضوعه خصوصاً قانون مـدنی بـر مبنـاي قاعـده    

د و هدف شـارع  از آنجایی که هیچ ضرري در اسالم وجود ندار. توان نتیجه گرفت می را »خسارت
به لحاظ مغفول ماندن جبران بخشـی  ، مقدس نیز این است که هیچ ضرري بدون جبران باقی نماند

که شایسته بازنگري و اصـالح اسـت بـا شـرایط      1395از خسارت در قانون بیمه اجباري مصوب 
  . فعلی با قاعده الضرر در تعارض است

  
  برخی تغییرات قانون بیمه شخص ثالث

اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشـی از وسـایل   ي  بیمهتصویب قانون 
شکل و ساختار در مقایسه با قـانون سـابق   ، از عنوان نظر صرف 1395اردیبهشت  20نقلیه مصوب 

داراي تغییرات اساسی و بنیادي برخوردار است بلکه از نظر ماهیتی نیـز بـا مسـائل بـدیعی روبـرو      
ذکر برخی تغییـرات حاصـله   . باشد می ییرات قانون مذکور امري اجتناب ناپذیرآشنایی با تغ. هستیم

  : مهم جلوه میکند که به قرار ذیل است، جهت آشنایی
حقـوق و تعهـدات   ، بخش شامل کلیـات  7ار نظر ساختاري در  1395قانون بیمه اجباري سال   .1

تکالیف سایر نهادها ، خسارتپرداخت ، حقوق و تعهدات صندوق تأمین، بیمه گر و بیمه گذار
  . مقررات کیفري و مقررات نهایی تدوین شده است، هاي مرتبط و دستگاه

شخص ثالث خود را به خـودرویی دیگـر از همـان نـوع     ي  بیمههاي  تواند تخفیف گذار می بیمه  .2
نامـه بـراي    اگـر بیمـه  کـه   ایـن  منظور از قید خودرو با همان نوع عبارت اسـت از . منتقل نماید
البته انتقـال تخفیـف فقـط در    . سیلندر منتقل کند 4سیلندر بوده آن را به خودروي  4خودروي 
  . باشد می اوالد یا والدین، همسر، خودروي خود شخصي  محدوده

شـخص ثالـث   ي  بیمـه ي  نیازي به الحاقیـه  1396از ابتداي سال ، مبلغ دیهي  با افزایش هر ساله  .3
 خودبخـود افـزایش  ، ثالث در صورت افزایش مبلغ دیه شخصي  و سقف تعهدات بیمه. نیست
  . یابد می

تعویض خودرو یا ایجـاد  ، سازي صوري تصادف کسانی که از طریق اعمال متقلبانه مانند صحنه  .4
شوند و  می محکوم 6کنند به حبس تعزیري درجه  می خسارت عمدي از بیمه خسارت دریافت

  . جزاي نقدي پرداخت کنندباید دو برابر مبلغ خسارت را به عنوان 
به هنگـام  ، در صورت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت ناشی از تخلف رانندگی حادثه ساز  .5

درصـد و در دومـین    5. 2در اولـین حادثـه   ، پرداخت خسارت مالی و جانی از سوي بیمه گـر 
نی از درصد از هزینه خسارت مـالی و جـا   10درصد و در سومین حادثه و پس از آن  5حادثه 
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به عنوان مثال اگر میزان پرداخت خسارت مالی بـه خـودروي زیـان    . شود می مقصر حادثه اخذ
میلیون تومان باشد و اولین تصادف مقصر حادثه بوده و این تقصیر نیز معلـول و   10دیده مبلغ 

کنـد و   مـی  میلیون تومان را به زیاندیـده پرداخـت   10ناشی از تخلف رانندگی باشد بیمه تمام 
مراجعـه  گذار  تواند به مقصر حادثه یا بیمه می درصد) 2.5تومان ( 250.000ت دریافت مبلغ جه
  . نماید

و اخـذ هرگونـه   . بیمه باید خسـارت تعیـین شـده را بطـور کامـل پرداخـت کننـد       هاي  شرکت  .6
چنـین  . باشـد  می نامه از زیاندیده توسط بیمه گر به پرداخت مبلغ خسارت کمتر ممنوع رضایت
  . بالاثر استاي  هنام رضایت

بـه پزشـکی قـانونی    ، تواند براي تعیین میـزان جراحـت وارده بـه خـود     می راننده مقصر حادثه  .7
  . برخوردار گردداي  همراجعه و در صورت تأیید از خدمات بیم

آید در صورتی که خسـارت کمتـر از    می در حوادث ناشی از تصادف که خسارت مالی ببار  .8
به شرطی که هر دو . هزار تومان باشد نیازي به کروکی و گزارش پلیس نیست 300میلیون و  6

  . نامه باشند وسیله نقلیه در زمان وقوع تصادف داراي بیمه
  
  گیري نتیجه

در مبحـث   هرچنـد  1395اردیبهشـت   20با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجبـاري مصـوب   
یت مقصر حادثه مبین ولؤمستعیین میزان  احتساب خسارات وارده به خودروهاي متعارف و الگوي

 محدودیت در پرداخت خسارت دارد و بخشی از خسارت مالی وارده به زیاندیده بالجبـران بـاقی  
هـاي   بمنظـور رفـع تعـارض و همـوار نمـودن راه     . باشد می ماند که با قاعده الضرر در تعارض می

امـا بـه   . گـردد  مـی  بیمه بدنه خـودرو  پرداخت کامل خسارت به زیان دیده توصیه به انعقاد قرارداد
الخصـوص در موضـوعات حقـوق و     اجبـاري علـی  ي  لحاظ اجرایی شدن آن آشنایی با قانون بیمه

همچنـین  . پرداخت خسارت و مقررات کیفري امري ضروري اسـت ، تعهدات بیمه گر و بیمه گذار
لیل تعارض با قاعـده  اجباري به دي  بلحاظ مغفول ماندن پرداخت بخشی از خسارت در قانون بیمه

  . رسد می اصالح و بازنگري آن ضروري بنظر، الضرر
  
  
  منابع

  قانون بیمه اجباري شوراي عالی بیمه 8ماده  4و  3هاي  ي تعیین خسارت موضوع تبصره دستورالعمل نحوه  .1
  1395اردیبهشت  20و  1387شهریور  20قانون بیمه اجباري مصوب   .2
    یرانقانون تأسیس بیمه مرکزي ا  .3
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  وکیل پایه یک دادگستري (کانون گیالن)  اله سبحانی سراوانی   نعمت

 
  

کمیسیون آمـوزش کـانون وکـالي    
دادگستري گیالن به منظـور مـرور   
مباحـث علمـی ـ کـاربردي بـراي      
ــه    ــادرت ب ــک، مب ــه ی ــالي پای وک
ــوده و اداره   ــاه نم ــزاري کارگ برگ

ها را به بعضی از همکـاران   کارگاه
و یا دعوت از اساتید مدعو حقوق 

ــی ــذار مـ ــه  واگـ ــد. از جملـ نمایـ
تخلــف «موضــوعی تحــت عنــوان 

تعیین و ارائه آن بـه  » انتظامی وکال

این حقیر محول شد. این موضوع، 
 21و  14در چهار جلسـه مورخـه   

با  1396بهمن ماه  21و  5دي ماه، 
حضور تعدادي از همکـاران ارائـه   

اي از  گردید. مقاله حاضر، خالصـه 
مباحث جلسات مزبـور اسـت کـه    

ــی ــدیم م ــه   تق ــا توجــه ب ــردد. ب گ
ــدودیت    ــث و مح ــتردگی بح گس

ــرایط و ضــواب ــراي ش ــی ب ط تعیین
ــریه    ــاپ در نش ــل چ ــاالت قاب مق

ــه     ــادرت ب ــار مب ــه ناچ ــانون، ب ک
تلخیص مطالب شـده اسـت، چـه،    
بسیاري از عناوین تخلف انتظامی، 

تواند موضوع مستقل  خود رأساً می
یک مقاله باشد و پرداختن به تمام 
جوانب تخلفات انتظـامی مسـتلزم   
ــد صــد    ــاب چن ــک کت ــارش ی نگ

  اي است. صفحه

  
  

  پیش درآمد
باشند که این موضوع در  مند به اشتغال در حرفه وکالت می کردگان حقوق عالقه بسیاري از تحصیل

. گردد میسـر اسـت   حال حاضر از طریق شرکت در آزمون کارآموزي وکالت که هر ساله برگزار می
تکـالیف و  ، قوانین و مقررات و همچنـین وظـایف  پس از موفقیت در آزمون مذکور لزوم شناخت 

مال و ناموس مـردم سـر و کـار دارد برکسـی     ، هاي مربوط به این شغل خطیر که با جان یتولؤمس
هـا مـورد    قوانین و مقررات ناظر به حرفه وکالـت در دانشـگاه  که  این اما با توجه به. پوشیده نیست
یت بـه عهـده   ولؤمسـ بنابراین ایـن  ، باشد مصوب نمیهاي درسی  گیرد و جزء برنامه توجه قرار نمی

کانون وکال و وکالي سرپرست در دوره کارآموزي و همچنین تالش خود همکاران اسـت و قطعـاً   
وکیل موفق کسی است که به قوانین و مقررات وکالتی احاطه داشـته باشـد و در قبـول وکالـت از     

ناکرده موجبات تضییع حقوق اشخاص و  این مقررات را مدنظر قرار داده تا خداي، سوي اشخاص
  . حتی خود را فراهم نسازد

  

 بررسی تخلفات انتظامی وکال و کارآموزان وکالت
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  قوانین و مقررات وکالت .1
یت ابتدا الزم است قوانین و مقررات حاکم و ناظر به حرفه وکالت شناخته ولؤمسبراي شناخت این 

موضـوع  » وکالت در دعـاوي «قانون مدنی و  683الی  656موضوع مواد » عقد وکالت«غیر از . شود
ین دادرسی کیفـري و سـایر قـوانین    یین دادرسی مدنی و مواد پراکنده در آیقانون آ 47الی  31واد م
، قوانین و مقررات خاصی را در خصوص حرفه وکالت و ناظر بر شرایط و ضوابطگذار،  ، قانونعام
ها و وظایف وکال تصویب نموده است که شناخت این قوانین و مقررات ضروري بوده و  یتولؤمس
  : گردد ذیالً بیان میها  آن ماه
   25/11/1315قانون وکالت مصوب   .1ـ1
   19/2/1316نامه قانون وکالت مصوب  نظام  .1ـ2
   5/12/1333الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب   .1ـ3
   1334نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب آذر ماه  ینیآ  .1ـ4
   17/1/1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب   .1ـ5
المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگسـتري و وکـالي موضـوع     حق، الوکاله نامه تعرفه حق ینیآ  .1ـ6

  قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسالمی ایران 187ماده 
  

  هاي انتظامی  مجازات .2
هاي انتظـامی را بـه شـرح زیـر اعـالم       مجازات، 1315قانون وکالت مصوب  51در ماده  گذار قانون

  : نموده است
  توبیخ شفاهی   .1
  توبیخ کتبی با درج در پرونده   .2
  توبیخ با درج در مجله رسمی  .3
  ممنوعیت موقت از سه ماه الی یک سال  .4
  تنزل درجه  .5
  محرومیت دائم از شغل وکالت  .6

 22و به حکم ماده  1333الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري در سال پس از تصویب 
بـه تصـویب    1334نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگسـتري مصـوب آذر مـاه     ینیآ، آن

هاي انتظامی به قرار زیر تعیین گردیـده   مجازات 76نهایی وزیر دادگستري رسید که به موجب ماده 
  : است
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  ر کتبی اخطا  .1
  توبیخ با درج در پرونده  .2
  توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون  .3
  تنزل درجه  .4
  ممنوعیت از سه ماه تا سه سال   .5
  محرومیت دائم از شغل وکالت  .6

نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکـالي   ینیآ 76بعضی عقیده بر این دارند که با تصویب ماده 
توانـد    نامـه نمـی   ینیقانون وکالت نسخ گردیده است و این در حالی است که آ 51دادگستري ماده 

هـاي   قانون وکالت همچنان به اعتبار خود باقی بوده و حالیه نیز دادگاه 51ناسخ قانون باشد و ماده 
انتظامی کانون و همچنین دادگاه عالی انتظامی قضات با استناد به قانون مذکور مبـادرت بـه تعیـین    

  . نمایند هاي انتظامی براي وکالي متخلف می تمجازا
ـ آ 76قانون وکالـت و مـاده    51هاي انتظامی موضوع ماده  با مقایسه مجازات نامـه مشـخص    ینی

هـایی در نـوع و در درجـه بـا      الذکر تفـاوت   هاي انتظامی موضوع دو ماده فوق گردد که مجازات می
  : گردد یکدیگر دارند که ذیالً بیان می

تعیـین گردیـده اسـت ولـی در     » توبیخ شفاهی«، مجازات انتظامی درجه یک در قانون وکالت )الف
  . تغییر پیدا کرده است» اخطار کتبی«نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالء دادگستري به  ینیآ
تعیـین  » توبیخ با درج در مجله رسمی«در قانون وکالت تحت عنوان  3مجازات انتظامی درجه  )ب

تغییر نمـوده  » توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون«نامه به  ینیده است ولی در آگردی
  . است

ـ و در آ» انفصـال موقـت  «، در قانون وکالـت  4مجازات انتظامی درجه ) ج » تنـزل درجـه  «، نامـه  ینی
  . باشد می
ممنوعیت از سه ماه تـا  «، نامه ینیو در آ» تنزل درجه«، در قانون وکالت 5مجازات انتظامی درجه  )د

  . باشد می» سه سال
شـاید بتـوان بـا توجـه بـه نـوع و شـدت        ؛ هاي موجود باید عرض گـردد  در خصوص تفاوت

هاي موجود را توجیه و قابل پـذیرش   به نحوي مغایرت 3هاي انتظامی درجه یک تا درجه  مجازات
در قـانون وکالـت و    5 و 4هاي انتظـامی درجـه    دانست ولی تفاوت و مغایرت موجود در مجازات

دادگـاه  ، نامه با توجه به شدت و حدت موجود قطعـاً مشـکالتی را بـراي وکـالي دادگسـتري      ینیآ
بـا ایـن توضـیح کـه در قـانون وکالـت       . انتظامی و دادگاه عالی انتظامی قضات فراهم نموده اسـت 

همـین مجـازات   باشد ولی  می» ممنوعیت موقت از سه ماه الی یک سال« 4مجازات انتظامی درجه 
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تعیین گردیده است (ممنوعیـت   5نامه با افزایش سقف آن به عنوان مجازات انتظامی درجه  ینیدر آ
بـه عنـوان   ، در قـانون وکالـت  » تنـزل درجـه  «مجازات انتظـامی  ، از سه ماه تا سه سال) و بر عکس

گردیده است کـه  اعالم  4نامه به عنوان مجازات انتظامی درجه  ینیو در آ 5مجازات انتظامی درجه 
مشـکالتی را بـه    کننده براي همکاران و محاکم رسیدگیرأي  این مغایرت موجود در هنگام صدور

باشـد   که تنزل وکیل پایه یک به پایه دو مـی » تنزل درجه«وجود خواهد آورد زیرا مجازات انتظامی 
البته هیـأت  . اشدب تري نسبت به مجازات انتظامی ممنوعیت موقت می قطعاً مجازات انتظامی سنگین

هـاي انتظـامی    مجازات 27/2/1383مورخه  66عمومی دیوان عدالت اداري با صدور دادنامه شماره 
نامه الیحه قانونی اسـتقالل کـانون وکـالي دادگسـتري مصـوب       ینیو بعضی از مواد آ 6و  5درجه 
بـه قـانون وکالـت    فقط با استناد  6و  5هاي انتظامی درجه  را ابطال نمودند و حالیه مجازات 1334

ولی باز هم مشکل به قوت خـود بـاقی اسـت زیـرا مغـایرت      . باشند قابل اعمال می 1315مصوب 
تنـزل  «نامه نسـبت بـه مجـازات انتظـامی      ینیهاي انتظامی در قانون وکالت و آ بندي مجازات درجه
را رأي  رگیـري و صـدو   باشد تصمیم می 4نامه درجه  ینیو در آ 5که در قانون وکالت درجه » درجه

، نامه مجازات انتظامی تخلـف از قسـم   ینیآ 81برابر ماده . مثالً نماید براي محاکم انتظامی دشوار می
ابطال گردیده ، نامه ینیآ 5باشد در حالی که مجازات انتظامی درجه  یعنی انفصال موقت می 5درجه 

قـانون   51می مطـابق مـاده   هـاي انتظـا   بندي مجـازات  و تنها راه باقی مانده توسل و استناد به درجه
با توجه به مـاده  . باشد می» تنزل درجه«، در قانون وکالت 5وکالت است اما مجازات انتظامی درجه 

نامه که تنزل درجه را توقف سه ساله در وکالت پایه دو و سپس شرکت در آزمـون عملـی    ینیآ 47
اسـت دادگـاه انتظـامی در اعمـال     ممکـن  که  این (اختبار) تعیین نموده است و از طرفی با توجه به

، بـه نظـر  ، حداقل مجازات یعنی سه ماه انفصال را اعمال نمایـد ، مجازات انتظامی ممنوعیت موقت
براي حل این مشکل به . باشد مجازات انتظامی تنزل درجه از شدت و حدت بیشتري برخوردار می

  : نظر باید از سه راه حل زیر استفاده نمود
در نظـر گرفتـه    5مجازات انتظامی درجـه  ها  آن نامه براي ینیانتظامی که در آتخلفات که  آن نخست:

هـاي انتظـامی    با مجازات، شده است (یعنی ممنوعیت از سه ماه تا سه سال) متناسب با نوع تخلف
باشـد) انطبـاق    در قانون وکالت که همان ممنوعیت موقت می 4قانون وکالت (یعنی مجازات درجه 

تفسیر مضیق قوانین و همچنین تفسیر به ، آن مبادرت به صدور حکم نمود چه داده شده و براساس
  . باشد نماید و با انصاف و عدالت قضایی نیز سازگار می نفع متهم نیز این اقدام را تأیید می

هـاي انتظـامی مصـرحه در قـانون وکالـت و       در خصوص تخلفات انتظامی و مجـازات که  این :دوم
گردد و در خصوص تخلفات انتظـامی  رأي  مبادرت به صدورها  آن ه هر کدام ازنامه با استناد ب ینیآ

 5به عبارت دیگر مجازات انتظامی درجه . نامه نیز به شرح بند اول اتخاذ تصمیم گردد ینیآ 5درجه 
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گردد و این موضوع نیز با قاعـده   4نامه با انطباق آن با قانون وکالت تبدیل به درجه   ینیمصرّح در آ
  . ها از خفیف به شدید نیز قابل توجیه است بندي مجازات طبقه
ـ در جاهایی که تخلفات انتظامی در قانون وکالـت و آ که  این سوم: نامـه مشـابه هـم بـوده ولـی       ینی

در  5در قانون وکالت و درجـه   4بینی گردیده است یعنی درجه  پیشها  آن مجازات مغایر هم براي
  . قانون وکالت اعمال گرددمجازات تعیین شده در ، نامه ینیآ

  
  تخلفات انتظامی .3

تخلفات انتظامی احصاء گردیده کـه بـا دقـت در    ، هاي حاکم بر حرفه وکالت نامه ینیدر قوانین و آ
  : بندي نمود توان این تخلفات را به سه دسته تقسیم میها  آن مفاد
خاصی را تخلف دانسـته و  مورد و مصداق گذار،  قانونتخلفات انتظامی منجز و مشخص که  )الف

  . مجازات آن را نیز مشخص نموده است
تخلفات انتظامی به صورت کلی که مصداق آن در قـانون مشـخص نگردیـده و تطبیـق عمـل       )ب

وکیل با قانون به عهده دادسرا و دادگاه انتظامی و دادگاه عالی انتظـامی قضـات گذاشـته شـده     
  . است

  . گردد مجرمانه محقق می تخلفات انتظامی که با ارتکاب عمل )ج
  : گردد ها مشخص شده ذیالً بررسی می نامه ینیحالیه تخلفات انتظامی که در قوانین و آ

  
  تخلفات انتظامی در قانون وکالت  .3ـ1
دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسـمی  گذار،  قانونقانون وکالت  34در ماده  )الف 

الوکاله و عالوه بر مخارج الزمه به هـر   میزان مقرره به عنوان حق یا غیر رسمی از او عالوه بر
اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التـزام و نـذر را ممنـوع اعـالم نمـوده و وکیـل       

؛ به باال دانسته اسـت و در ادامـه عنـوان نمـوده     5متخلف را مستحق مجازات انتظامی درجه 
پول یـا مـال یـا سـندي در     مثالً له و تقلب انجام دهد چه وکیل این عمل را از روي حی چنان

ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر 
و در باطن براي خود بگیرد را کالهبردار اعالم نموده و او را مستحق تعقیب جزایـی دانسـته   

نمایند کـه وجـوهی را بـه حسـاب      اضا میگردد همکاران از موکل تق بعضاً مشاهده می. است
الوکالـه   چه خارج از چارچوب قرارداد حق واریز نماید چنانها  آن اعضاء خانواده و یا بستگان

تنظیمی و یا در جایی که قرارداد در بین نباشد باالتر از تعرفه وجوه یا سند و یا مالی از موکل 
باشد و حتـی قابلیـت تعقیـب     ن وکالت میقانو 34از مصادیق ماده ها  آن دریافت نمایند عمل
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اسـناد انتقـال   ، الوکالـه بـا موکـل    وکـال بـدون تنظـیم قـرارداد حـق     که  این یا، کیفري نیز دارد
، است 34نمایند که این مورد نیز از مصادیق ماده  ) با وي تنظیم می... نامه و صلح، نامه (مبایعه
چـه بـدون قـرارداد     نمایند که چنان اخذ می) از موکل ... سفته و، اسناد تجاري (چککه  این یا
  . باشد می 34از مصادیق ماده ها  آن الوکاله باشد اقدام حق

اعالم نموده است که وکال نباید به طـور مسـتقیم یـا غیـر      گذار قانونقانون وکالت  38در ماده  )ب
وسـیله  مستقیم براي رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظـور تطویـل محاکمـه بـه     

بـه بـاال محکـوم     4آمیز متوسل شوند در صورت تخلـف بـه مجـازات انتظـامی درجـه       خدعه
چـه   چنان. باشد آمیز می در این ماده آنچه که مهم است توسل وکیل به وسایل خدعه. گردند می

شاکی انتظامی و یا مدعی وقوع تخلف بتواند اثبات نماید که وکیل با خدعه و نیرنگ اقدام بـه  
  . نموده است قابلیت تعقیب انتظامی دارد...  و جرح قاضی

قانون وکالت آمده است که وکال حق ندارند دعاوي را به طور مصانعه یا در ظـاهر   39در ماده  )ج
به اسم دیگري و در باطن به اسم خود انتقال بگیرند و این قبیـل دعـاوي در محکمـه پذیرفتـه     

  . به باال محکوم خواهد شد 4نخواهند شد و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه 
قانون وکالت به آن پرداخته است خیانت وکیل  41در ماده  گذار قانونیگري که تخلف انتظامی د) د

خیانت در ماده مذکور به صورت کلی بیان گردیده و شامل هر عمـل و  . باشد نسبت به موکل می
 از جملـه . اش از بـین بـرود   که از وکیل بروز نماید که در نتیجه آن حقوق موکلشود  می اقدامی
محرومیت ابدي (انفصال دائم) ، باشد که مجازات انتظامی خیانت مقابل میسازش با طرف ها  آن

الزم به ذکر است که خیانت مصرحه در ماده مذکور قابلیت تعقیب کیفري . از شغل وکالت است
  . قانون مجازات اسالمی (باب تعزیرات) قابلیت انطباق دارد 674نیز داشته و حسب مورد با ماده 

عدم رعایت احترام و نزاکت ، ر تخلفات انتظامی احصاء شده در قانون وکالتیکی از موارد دیگ ه)
توسط وکال در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبـی نسـبت بـه محـاکم و تمـام مقامـات       

باشد که در صورت تخلف بـه مجـازات انتظـامی     اداري و نسبت به وکالء و اصحاب دعوي می
چه عمل ارتکابی یعنی عدم رعایت احترام و نزاکـت   نانبه باال محکوم خواهند شد و چ 4درجه 

مشمول عناوین جزایی گردد در این صـورت بـه حـداکثر مجـازات مقـرره در قـانون محکـوم        
  . خواهند شد
باشد که نسـبت   کلمات و گفتاري می، ترین تخلف از حیث نوع و میزان مجازات انتظامی سبک

حه در ماده مذکور بی توانـد   ترین آن کـه عنـوان مـی    تلقی گردد و سنگیناحترامی  به اشخاص مصرّ
همکـاران محتـرم در مـذاکرات    ، بنـابراین . توهین و افترا است، مجرمانه به خود بگیرد نشر اکاذیب
نماینـد و یـا در مـذاکراتی کـه بـا       دهند و یا در لوایحی که تنظیم می شفاهی که در محاکم انجام می
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باشـند و بایـد از    مـی ها  آن رعایت ادب و احترام نسبت به دهند ملزم به طرف مقابل دعوا انجام می
مشمول مـاده مـذکور و   ها  آن عملکرد، در غیر این صورت، هرگونه خشونت کالمی اجتناب نمایند

  . بینی شده در آن خواهد بود مجازات انتظامی پیش
  

  نامه قانون وکالت  تخلفات انتظامی در نظام .3ـ2
، 63، 59باشـد نیـز در مـواد     می 1316نامه قانون وکالت که مصوب سال  نامه یا همان آیین  نظام
مواردي را به عنوان تخلـف انتظـامی احصـاء نمـوده اسـت کـه ذیـالً بیـان          80و  79، 78، 73
  گردد:   می
سـاعت   24اند باید ظرف  نامه آمده است که وکالي دادگستري که تعلیق گردیده نظام 59در ماده  )الف

فاتر وکالتی خود را تسلیم کانون نمایند که تـا تعیـین تکلیـف نهـایی در     پروانه وکالت و د
به بـاال محکـوم    4در صورت تخلف به مجازات انتظامی درجه . بایگانی گرددها  آن پرونده
  . گردند می

وکال باید از موکلین خود در اوراقی که از طرف کانون براي این کـار تهیـه شـده اسـت اخـذ       )ب
اي از آن را نیز در اختیار موکل قرار دهند در صورت تخلف در مرحلـه   وکالت نمایند و نسخه

  . گردند الوکاله می ممنوع، ) و در صورت تکرار4اول به سه ماه انفصال (درجه 
هـاي وکـال اوراق مخصوصـی تحـت عنـوان       باشید حالیه کانون میگونه که مستحضر  همان

دهنـد و   وکالتنامه و قرارداد در سه نسخه و متحدالشکل تهیه و در اختیار همکاران قرار می
کـه   پذیرنـد. نکتـه حـائز اهمیـت ایـن      محاکم نیز همین اوراق را بـه عنـوان وکالتنامـه مـی    

بـاب   1379هاي عمومی و انقـالب سـال    گاهقانون آیین دادرسی داد 34گذار در ماده  قانون
دوم (وکالت در دعاوي) عنوان نموده است که وکالت ممکن است به موجب سـند رسـمی   

تواننـد از مـوکلین خـود در     یا غیر رسمی باشد. حال جاي این سؤال است که آیا وکال می
کالت نمایند اند اخذ و هاي وکال تهیه و در اختیار گذاشته غیر از اوراق مخصوص که کانون

هـا اعطـاء وکالـت رسـمی      یا خیر؟ مثالً موکل در دفاتر اسناد رسمی حاضرگردیده و به آن
کـه   ها قابلیت پذیرش در محاکم را دارند یا خیـر؟ مضـافاً ایـن    نماید؟ و آیا همین وکالتنامه

اء گذار در ادامه ماده مذکور پا را از وکالت رسمی و غیر رسمی فراتر نهاده و به اعطـ  قانون
وکالت در جلسه دادرسی نیز پرداخته است. حالیه با توجه به وضع مقررات جدید در ماده 

هاي عمومی و انقـالب تخلـف انتظـامی مـذکور دچـار چـه        قانون آیین دادرسی دادگاه 34
گردد؟ براي رسیدن به پاسخ و تعیین تکلیف این موضوع باید دو موضوع بـه   سرنوشتی می

  شرح زیر بررسی گردد:  
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  نامه قانون وکالت نظام 63ب) نسخ ماده  ـ1
قانون مؤخرالتصویب بوده و تمامی قوانین ، هاي عمومی و انقالب ین دادرسی دادگاهیآ 34ماده 

نسـخ   1316نامـه وکالـت مصـوب     نظام 63و مقررات مغایر خود را نسخ نموده و بنابراین ماده 
هاي وکال براي  تهیه شده از سوي کانونگردیده است و الزامی به استفاده از اوراق متحدالشکل 

از موکلین خود وکالـت رسـمی و یـا     34توانند وفق مقررات ماده  وکال وجود ندارد و وکال می
بنـابراین بـا   . غیر رسمی اخذ و یا مبادرت به اخذ وکالت به موجب صورتجلسه دادگاه نماینـد 

هـاي عمـومی و    دادرسـی دادگـاه  ین یقانون آ 34نامه وکالت و حاکمیت ماده  نظام 63نسخ ماده 
  . انقالب تخلف انتظامی مذکور نیز منسوخ گردیده است

  
  ها و محاکم رویه عملی کانون )ـ ب2

نامـه   نظـام  63عمل به مقرره مندرج در ماده ، هاي وکال در خصوص موضوع رویه عملی کانون
محـاکم شـناخته   باشد (یعنی استفاده از اوراق مخصوص که امروزه در بـین وکـال و    وکالت می
همچنین محاکم و دادسراها همین اوراق مخصوص و متحدالشـکل تهیـه شـده از    . شده است)
هاي وکال را به عنوان اوراق مربوط به انجام وکالت شـناخته و وکالـت را تنهـا بـا      سوي کانون

ی هاي رسمی و غیر رسـم  پذیرند و از پذیرش وکالتنامه هایی از وکال می دریافت چنین وکالتنامه
از طرفی به حکم مـاده  . نمایند و یا وکالت به موجب صورت جلسات تنظیمی محاکم امتناع می

مکلفند ...  وکالي دادگستري، با اصالحات بعدي 1367هاي مستقیم مصوب  قانون مالیات 103
الحسـاب   درصد آن بابت علـی  5ها را قید نمایند و معادل  الوکاله هاي خود رقم حق در وکالتنامه

گونه عمل  ها تمبر الصاق و ابطال نمایند و به حکم تبصره یک آن اگر این تی روي وکالتنامهمالیا
بنـا بـه   . ها و مراجع مزبور قابل قبـول نخواهـد بـود    نگردد وکالت وکیل در هیچ یک از دادگاه

چه موکل به موجب سند رسـمی یـا    مراتب با در نظر گرفتن جمیع موارد مطروحه به نظر چنان
محـاکم از  کـه   ایـن  و یا حتی به موجب صورتجلسه تنظیمی محاکم (صرف نظـر از غیر رسمی 

وکیل موظف است با توجه به اعطـاء  ، نمایند) به وکیل اعطاء وکالت نماید پذیرش آن امتناع می
وکالتنامه (اوراق مخصوص) تنظـیم و در  ، وکالت و با توجه به اختیارات اعطایی از سوي موکل

به وکالت از موکل ذیـل وکالتنامـه را از طـرف موکـل امضـاء نمـوده       حدود اختیارات اعطایی 
چه به موکل دسترسی نداشته باشند) و خود نیز به عنوان وکیل وکالتنامـه را امضـاء و بـا     (چنان

چـه در   خود را به عنوان وکیل به دادگاه تعرفه نماید و اگر چنـان ، ابطال تمبر بر روي وکالتنامه
موکل به وکیل حق اعطاء وکالت بـه وکیـل دادگسـتري    ...  ر رسمی وهاي رسمی و غی وکالتنامه

با توجه به عدم پذیرش وکالتنامه رسمی و غیر رسمی ، ولو به خود وکیل را اعطاء ننموده باشد
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 سـؤال  هـاي عمـومی و انقـالب زیـر     ین دادرسی دادگاهیقانون آ 34مفاد ماده ، از سوي محاکم
، نظمی و بالتکلیفی وکیل و موکل و محاکم لوگیري از بیباشد که به نظر الزم است براي ج می
نسبت به اصالح ماده قانونی مذکور اقدام نماید تا رویه عملی قضایی که قـدمتی بـه    گذار قانون

نامـه قـانون وکالـت     نظـام  63مفاد ماده ، اي حال به نظر علی. اندازه عمر وکالت دارد بهم نریزد
وکالـت  ، چه وکالي دادگستري وخ نگردیده و اگر چنانهمچنان به قوت خود باقی است و منس

 گذاشـته هـا   آن از موکلین را در اوراق مخصوصی که از سوي کـانون وکـال تهیـه و در اختیـار    
  . اند گردیده 63اخذ ننمایند مرتکب تخلف موضوع ماده شود  می

عادي از موکـل   گذار گرفتن هرگونه سند رسمی یا نامه قانون وکالت، قانون نظام 78در ماده  )ج
الوکالـه در غیـر از اوراق    الوکالـه و همچنـین تنظـیم قـرارداد حـق      را به جاي قـرارداد حـق  

مخصوصی که براي این کار تهیه شده است را ممنوع نمـوده اسـت و متخلـف را مسـتحق     
به باال دانسته است و اگر این کار را وکیل به طور سـاختگی و   5مجازات انتظامی از درجه 

م دهد وي را مستحق محرومیت دائم از وکالت دانسته است. ممکـن اسـت گفتـه    حیله انجا
باشـد ولـی اگـر     نامه مـی  نظام 63قانون وکالت و ماده  34شود که مفاد این ماده تکرار ماده 

رغم شباهت کلمات تفاوت ماهوي با یکـدیگر دارنـد.    گردد که علی دقت شود مشخص می
خواهد  الوکاله نظر داشته و می ط در خصوص قرارداد حقنامه فق نظام 78گذار در ماده  قانون

الوکالـه تنظـیم نمایـد و فقـط در      وکیل را ملزم نمایند که فقط با موکل خـود قـرارداد حـق   
قـانون وکالـت    34الوکاله دریافت نماید اما در ماده  الوکاله از وي حق چارچوب قرارداد حق

نیـز   63الوکاله نظر دارد و در ماده  عنوان حق به دریافت وجه یا مال مازاد بر میزان مقرره به
به اوراق مخصوص براي  78گذار به قرارداد وکالت نظر داشته ولی در ادامه ماده  نظر قانون

باشند. الزم به ذکر است که در  الوکاله پرداخته است و این موارد از یکدیگر متفاوت می حق
گذارنـد   زا تهیه و در اختیار همکاران نمیالوکاله مج هاي وکال قرارداد حق حال حاضر کانون

الوکاله در همین اوراق مخصوص که در اختیار همکـاران    و با تلفیق وکالتنامه و قرارداد حق
اسـتفاده شـده اسـت بسـنده     » وکالتنامـه و قـرارداد  «دهند که در صدر آن از عنـوان   قرار می
نی استقالل خود مبادرت به تهیه الیحه قانو 19اند و همکاران در راستاي عمل به ماده  کرده
نمایند که این اقـدام کـار را دشـوار     نموده و با موکل قرارداد تنظیم می» الوکاله قرارداد حق«

الوکاله با قوانین آمره و حقـوق طـرفین    نموده است و بعضاً مفاد مندرج در قراردادهاي حق
نی عمـل نمـوده، و   هـاي وکـال بـه تکلیـف قـانو      باشد. جـا دارد کـه کـانون    در تعارض می
الشکل تهیه و در اختیار همکاران قرار دهند تـا از ایـن سـر در     الوکاله متحد قراردادهاي حق

  گمی و چندگانگی رهایی گردد.  
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الوکاله به دیگـري مـادام کـه     نامه قانون وکالت آمده است انتقال قراردادهاي حق نظام 79در ماده  )د
گیرنده وکیل باشد یا نه بدون رضایت موکل ممنوع است که  این کار انجام و خاتمه نیافته اعم از

در توضیح ایـن مـاده بایـد    . به باال محکوم خواهد شد 4و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 
الوکاله بین وکیل و موکل هر چیزي اعـم از   عرض گردد در مقام توافق مکتوب در خصوص حق

الوکالـه   تواند بـه عنـوان حـق    مدعا به و خواسته میوجه نقد و یا مال منقول و غیر منقول غیر از 
الوکاله غیر نقدي  در صورتی که حق، الوکاله تعیین گردد و در کنار این توافق و تنظیم قرارداد حق

چه چنین سندي  چنان. باشد ممکن است سند جداگانه دیگري نیز بین وکیل و موکل تنظیم گردد
الوکاله مال و یا وجوه نقدي بـه عنـوان    همان قرارداد حقبه موجب که  این تنظیم شده باشد و یا

، الوکاله تعیین گردیده باشد که هنوز به وکیل پرداخت نگردیده بعد از انجام و خاتمه وکالت حق
تواند حقوق خود را به دیگري انتقال دهد ولی اگر هنوز وکالـت وکیـل خاتمـه نیافتـه      وکیل می
باشـد و در صـورت    وکل ممنوع است و تخلف انتظامی میگونه انتقال بدون رضایت م باشد این

  . شکایت موکل قابلیت تعقیب انتظامی دارد
تخلف انتظامی موضوع مـاده  گذار،  قانونیکی از چالش برانگیزترین تخلفات انتظامی مورد نظر  ه)

 80انـد کـه مـاده     بعضی بـر ایـن عقیـده   . باشد می» شرکت در مدعابه«نامه وکالت یعنی  نظام 80
نامه) مربوط  ینینامه (آ نظام، اما با توجه به حاکمیت قانون وکالت. نامه منسوخ گردیده است نظام

باشـد و هـیچ مقـرره قـانونی مؤخرالتصـویب نـه بـه         به قانون مذکور همچنان باقی و پابرجا می
 مضـافاً . آن را منسـوخ ننمـوده اسـت    80نامه مذکور و یا ماده  ینیصراحت و نه به طور ضمنی آ

 80را منسوخه ندانسـته و عـین آن را در مـاده     80گردآورندگان مجموعه قوانین نیز ماده که  ینا
بایـد  » شرکت در مدعا به«اما در خصوص تخلف انتظامی . اند نامه قانون وکالت درج نموده نظام

آن چیزي است که مـورد ادعـا و یـا خواسـته     » مدعا به«گونه که مستحضرید  عرض گردد همان
و وکیـل بـه نحـوي از انحـاء از قبیـل      ...  خلع ید از ملـک و ، مانند مطالبه وجه. باشد موکل می
بـه  » مـدعا بـه  «تنظیم سند تحت هر عنوان قبل از اخذ حکم قطعی و تبـدیل شـدن   ، الوکاله حق
. در آن شریک گردد و بعد از شرکت در مدعا به دعوا را به نام موکل مطـرح نمایـد  » به محکوم«

نیـز انجـام   ...  بستگان و دوسـتان و ، م و عمل را به نام دیگري از قبیل خانوادهحتی اگر این اقدا
از تصـویب ایـن مقـرره اوالً جلـوگیري از      گـذار  قانونغایت . باشد دهد مشمول ماده مذکور می

ثانیاً جلـوگیري  . سوءاستفاده احتمالی وکال از موکلین و شرایط خاص زمان اعطاي وکالت است
وکیـل در  که  این ثالثاً حفظ شأن و جایگاه وکیل به عنوان وکیل است نه. باشد از فرار مالیاتی می
رسـد   بنـابراین بـه نظـر مـی    . اقدام نمایـد » مدعا به«به عنوان اصیل در خصوص ، پوشش موکل

باشد تا شأن و جایگاه وکیل  رعایت مفاد این مقرره قانونی از سوي همکاران الزم و ضروري می
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» محکـوم بـه  «بـا شـرکت در   » مـدعا بـه  «زم به ذکر است که شرکت در ال. و وکالت حفظ گردد
با توافق بعدي بـا موکـل از شـمول    » محکوم به«الوکاله تعیینی از  متفاوت بوده و اخذ معادل حق
  . باشد مقررات مذکور خارج می

  
  نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال  ینیتخلفات انتظامی در آ .3ـ3

نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال به تخلفات انتظامی وکال اختصاص داده  ینیآ 82الی  77مواد 
شده و در موارد مذکور بعضی از تخلفات انتظامی با ذکر مصادیق احصاء گردیده است و در بعضی 
از مواد آن نیز از عبارات کلی بدون تعیین مصداق به عنوان تخلفات انتظامی نام بـرده شـده ماننـد    

  : گردد نامه بررسی می ینیکه ذیالً تخلفات مندرج در آ...  و» منافی با شئون وکالت«تخلفات 
شـود   مـی  به تخلف از نظاماتی که از طرف کانون براي وکالي دادگستري تعیـین  77در ماده  )الف

ها قابلیت اعمـال از   درجه یک و دو تعیین گردیده و این مجازاتها  آن اشاره شده و مجازات
. انون و یا به پیشنهاد دادستان انتظامی و اعمال آن از سوي رئیس کانون را داردطرف رئیس ک

البته این اختیار ریاست کانون نافی صالحیت دادگاه انتظامی براي اعمال مجازات درجه یـک  
  . نخواهد بود 2و 
در . باشـد  درجه سه مـی ها  آن تخلفات انتظامی احصاء گردیده که مجازات انتظامی، 78در ماده  )ب

  : سه نوع تخلف انتظامی ذکر شده است، این ماده
مقدم نداشتن دیوان کیفري و دیوان جنایی (در حال حاضر محاکم کیفـري یـک و دادگـاه      .1

انقالب در صورتی که مجازات جرم ارتکابی اعـدام و یـا حـبس باشـد) نسـبت بـه سـایر        
اکم هم طراز باشد وکیل ها زمانی که جمع بین اوقات ممکن نباشد و اگر مرتبه مح محکمه

اي حاضر گردد که وقت رسیدگی آن زودتر ابـالغ گردیـده اسـت و بـراي      باید در محکمه
  . سایر محاکم الیحه بفرستد

نپذیرفتن کارهاي معاضدت قضـایی ارجـاعی از کـانون (وکالـت معاضـدتی) و همچنـین         .2
نکـردن اوراق  ـ قبـول و رؤیـت     3هاي ارجاعی از سوي محاکم (وکالت تسخیري)  وکالت

فرستاده شده از سوي کانون اعم از نامه یا اخطار یا رونوشت ادعانامه یا حکم بـه محـض   
  . ارائه و ندادن رسید

 4و یـا   3درجه ها  آن هاي انتظامی بند ذکر شده که مجازات 4تخلفات انتظامی در ، 79در ماده  )ج
  : باشد تعیین گردیده است که به شرح زیر می

  تجاهر به استعمال مسکر و افیون و سایر مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد   .1
  ندادن رسید در مقابل دریافت وجه و یا مال از موکل  .2
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  وکالت بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه وکالت بدون تجدید تمبر و ثبت پروانه  .3
  کار دادگاهافتادن تأخیر  عدم حضور در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه و به  .4
را هـا   آن اي دیگر از تخلفات انتظامی آورده شده که مجازات انتظامی دسته، نامه ینیآ 80در ماده  )د

  : تعیین گردیده است 4از نوع درجه 
تـذکر ریاسـت    رغم علیاشتغال به کار دیگر غیر از وکالت که منافی با شئون وکالت باشد و   .1

مرتکب اعمال و رفتاري شود که منـافی بـا   که  این یاکانون همچنان به آن شغل ادامه دهد و 
هاي منافی با شئون وکالت را توضیح نداده و  در این بند شغل گذار . قانونشئون وکالت است

همچنین اعمال و رفتار منافی با شئون وکالت را نیـز مـبهم گذاشـته اسـت کـه موضـوع را       
اید به قضـاوت جامعـه و عـرف    پیچیده و اختالف برانگیز نموده است و براي حل مشکل ب

  . تمسک جست
  باالتر نشان دادن درجه وکالت خود به وسیله اوراق چاپی یا تابلو و یا وسایل دیگر   .2
یعنی براي موکل مواردي را بیان نماید که باعث گردد موکل . تحصیل وکالت به نحو فریبنده  .3

  . ترغیب به اعطاي وکالت به وي شود
اد بر توافق و قرارداد در صورتی که قراردادي تنظیم نگردیده باشد بیشتر الوکاله ماز اخذ حق  .4

هاي قانونی وجه یا مال یا سند به نام خود یا دیگري از  الوکاله یا بیشتر از هزینه از تعرفه حق
  . موکل اخذ نماید

فرصـت  اطالع ندادن استعفاء خود به موکل و دادگاه یا اطالع دادن استعفاء زمانی که موکـل    .5
  . کافی براي تعیین وکیل دیگر و معرفی آ ن به دادگاه نداشته باشد

اطالع ندادن حکم یا قرار یا اخطاري که مستلزم پرداخت هزینه یا اقـدامی از سـوي موکـل      .6
  . باشد و این اقدام باعث تضییع حقوق موکل گردد

یا داوري اظهار عقیـده  قبول وکالت در پرونده و موضوعی که قبالً به مناسبت سمت قضایی   .7
  . باشد بنابراین اظهار عقیده شفاهی خارج از موضوع می. کتبی کرده باشد

هایی که تمام  ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداري یا بنگاه قبول وکالت علیه وزارتخانه  .8
در متعلق به دولت است با داشتن سمت وکالت یا مشاور حقـوقی  ها  آن یا قسمتی از سرمایه

  . ها آن
آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفاء از وکالـت و قبـول مجـدد      توسل به وسایل خدعه  .9

  وکالت براي تطویل دادرسی
اظهار خالف احترام در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادگاه یا سایر مقامـات رسـمی و     .10

  وکال و اصحاب دعوي و سایر اشخاص
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  : باشد می 5درجه ها  آن تخلفات انتظامی احصاء گردیده که مجازات، هنام ینیآ 81در ماده  ه)
  . انتقال گرفتن دعوي به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگري و در باطن براي خود  .1
کـه   ایـن  مطلع گردیده اسـت اعـم از  ها  آن افشاء نمودن اسرار موکل که به واسطه وکالت از  .2

  . شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشداسرار مربوط به امر وکالت یا 
  در صورت تخلف از قسم  .3
نامه به شرح زیـر احصـاء شـده     آیین 82در ماده  6تخلفات انتظامی مشمول مجازات درجه  )و

  است:  
  : باشند دو گروه از وکال مدنظر می، در بند یک ماده مذکور  .1

کسانی که واجد شرایط وکالت نبوده ولی خـود را داراي آن شـرایط معرفـی کـرده و      )الف
نامه مراتـب   ینیاند که باید ظرف یک ماه از تاریخ اجراء آ پروانه وکالت دریافت نموده

  . را کتباً به کانون اطالع داده و پروانه خود را نیز تسلیم کانون نمایند
کالت واجد شرایط بوده و بعداً فاقد یکی از شرایط کسانی که در حین دریافت پروانه و )ب

گردند باید در ظرف ده روز از تاریخ فاقد شدن شرط کتباً به کانون اطالع داده و پروانه 
در صورت تخطی از مقررات مذکور قابلیـت تعقیـب انتظـامی را    . خود را تسلیم نمایند

  . اشدب دارند که مجازات آن نیز محکومیت دائم از شغل وکالت می
مقام قـانونی او در خصـوص    قبول وکالت اشخاص ثالث و یا طرف موکل سابق خود یا قائم  .2

  همان موضوع بعد از عزل یا استعفاء از وکالت یا انقضاء وکالت
  : قرار گرفته است گذار قانوندر بند سوم دو موضوع مورد نظر   .3

  . مایدوکیل با طرف موکل خود ساخته که حق موکل را تضییع ن )الف
  . خیانت دیگري نسبت به موکل خود مرتکب گردد )ب

در صورتی که ثابت شود عذري را که براي عدم حضور خود در دادگاه و یا سایر مراجع یـا    .4
  . دادسرا یا دادگاه انتظامی وکال اعالم کرده است کذب بوده و واقعیت نداشته است

  
  تخلفات انتظامی در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري .3ـ4

  : چهار مورد تخلف انتظامی را در قانون مذکور مدنظر قرار داده است گذار قانون
هاي وکالء دادگسـتري   قانون مذکور در صورتی که اعضاء هیأت مدیره کانون 5به حکم ماده  )الف

 ف گردند دادگاه عالی انتظـامی قضـات بایـد   در مقام انجام وظایف هیأت مدیره مرتکب تخل
هاي وکال به انفصـال   هاي مدیره کانون را عالوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأتها  آن

  . سال محکوم نمایند 5تا  2از وکالت به مدت 
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 دفتر وکالت در غیر محل اشتغال که در پروانـه  تأسیسقانون مذکور تخلف انتظامی  6در ماده  )ب
قـرار   گذار قانونمدنظر ، رج گردیده است و یا تمرکز عملی فعالیت در غیر محل اشتغالدها  آن

و در  4درجـه  ، و در نوبـت دوم  3گرفته است و مجازات انتظامی آن را در نوبـت اول درجـه   
دادسرا و ، تعیین گردیده است و دادسرا و دادگاه انتظامی صالح به رسیدگی 5نوبت سوم درجه 
باشد که تخلف در حوزه آن به وقوع پیوسته است و در صـورتی کـه کـانون     یدادگاه کانونی م

  . کانون متبوع وکیل متخلف نیز حق رسیدگی خواهد داشت، مذکور اقدام به رسیدگی ننماید
ي کـارآموزي   قانون مذکور آمده است که کـارآموزان وکالـت بایـد در دوره    6ماده  3در تبصره  )ج

چـه کمیسـیون کـارآموزي خـالف آن را احـراز       چنان. ه باشندحسن اخالق و حسن رفتار داشت
  . گردد دادگاه انتظامی پروانه کارآموزي ابطال میرأي  نماید با تأیید ریاست کانون و

نیز عنوان گردیده است که دارندگان رتبـه قضـایی کـه پروانـه وکالـت       6ماده  4به حکم تبصره  )د
. سال حق وکالت در آخرین محل خدمت خود را نخواهنـد داشـت   3اند به مدت  دریافت نموده

و در مرتبه دوم به تخلف انتظـامی   3در صورت تخلف در مرتبه اول به مجازات انتظامی درجه 
و در مرتبه چهـارم بـه مجـازات انتظـامی      5رتبه سوم به مجازات انتظامی درجه و در م 4درجه 
  . گردند محکوم می 6درجه 

  
  نفع در اعالم تخلف و یا شکایت از تخلفات انتظامی وکال ذي .4

گـردد نیـز    تخلف نسبت به چه شخصی یا چه مرجعی ارتکاب مـی که  این تخلفات انتظامی از منظر
  : ارتند ازکه عبشود  می بندي دسته

  تخلفات انتظامی وکیل دادگستري در قبال موکل .4ـ1
  تخلفات انتظامی وکیل دادگستري در قبال محاکم دادگستري  .4ـ2
  تخلفات انتظامی وکیل دادگستري در قبال کانون وکال .4ـ3
  تخلفات انتظامی وکیل دادگستري در قبال طرف موکل  .4ـ4
  تخلفات انتظامی وکیل دادگستري در قبال مقامات رسمی و اداري و اشخاص دیگر .4ـ5

ها داراي مصادیقی است کـه بـه جهـت جلـوگیري از طـوالنی شـدن        بندي هر یک از این دسته
  . شود نظر می صرفها  آن نوشتار حاضر از بیان

  
  مقامات صالح جهت طرح شکایت انتظامی .5
  الیحه قانونی استقالل  26قانون وکالت و ماده  47وزیر دادگستري موضوع ماده   .5ـ1
  الیحه قانونی استقالل 15دادستان موضوع ماده   .5ـ2



  1397سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

87 

قـانون   19الیحـه قـانونی اسـتقالل و مـاده      18رئیس کانون وکالي دادگستري موضوع ماده   .5ـ3
ـ آ 62مـاده  ، 1316مه سـال  نا نظام 108الیحه قانونی استقالل و ماده  6وکالت و ماده  نامـه   ینی

   1334سال 
  قانون وکالت 57الیحه قانونی استقالل و ماده  18و  15مقامات قضایی موضوع مواد   .5ـ4
 ولؤمسـ شامل مدیران دفاتر و کارمندان  1385الوکاله سال  نامه حق ینیآ 2مقامات اداري ماده   .5ـ5

  ابطال تمبر
  موکل  .5ـ6
  طرف دعوا  .5ـ7
 62کسی که به هر نحوي سوءرفتار وکیل را مشاهده و آن را گزارش دهد موضـوع مـاده   هر   .5ـ8

   1334نامه سال  ینیآ
  

  صالحیت و مرجع رسیدگی .6
گونـه   هاي وکال بازوي انتظامی و قضایی این کانون بوده و همان هاي انتظامی کانون دادسرا و دادگاه

گردیده دادسراي انتظامی و دادگاه انتظـامی وکـال   که در ماده یک الیحه قانونی استقالل نیز تصریح 
هاي وکال رسـیدگی بـه    باشند و یکی از وظایف مهم کانون ناپذیر کانون وکال می دو قسمت جدایی

 6تخلفات انتظامی وکال و کارگشایان دادگستري به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی است کـه در مـاده   
  . گردیده است تأکیدالیحه قانونی استقالل به آن 

  
  دادسراي انتظامی  .6ـ1

الیحه قانونی استقالل دادسراي انتظامی مرجع رسیدگی به تخلفات وکال و کارگشایان  13به حکم ماده 
شود که توسط هیأت مدیره  باشد و از دادستان وعده الزم دادیار تشکیل می ها می دادگستري و تعقیب آن

گردند. پس از وصول شکایت و ارجاع آن  مدیره) انتخاب میو براي مدت دو سال (به مدت عمر هیأت 
چـه   به دادسرا، پرونده توسط دادستان انتظامی به دادیار ارجاع و پس از رسیدگی توسـط دادیـار، چنـان   

کننده عقیده بـه منـع    چه دادیار رسیدگی گردد و چنان عقیده به تخلف داشته باشد قرار تعقیب صادر می
نماید که قرار مذکور بایـد بـه تأییـد دادسـتان      رت به صدور قرار منع تعقیب میتعقیب داشته باشد مباد
چه قرار تعقیب باشد در صورت موافقت دادستان با قـرار صـادره توسـط دادسـتان      انتظامی برسد. چنان

گـردد و   کننده به جانشینی از دادستان کیفرخواسـت صـادر مـی    انتظامی و یا با ارجاع به دادیار رسیدگی
رسد. قرار منع تعقیب  ه جهت رسیدگی و ارجاع به دادگاه انتظامی به نظر ریاست محترم کانون میپروند

روز  10گردد تا ظرف  با موافقت دادستان انتظامی به شاکی انتظامی و همچنین به ریاست کانون ابالغ می
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اضی دارنـد اقـدام   چه اعتر هاي عمومی و انقالب چنان پس از ابالغ مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه
چه رسیدگی به تخلف انتظامی اعالمی در صالحیت دادسرا نباشد با صدور قـرار   نمایند. همچنین چنان

  گردد.  عدم صالحیت پرونده به مرجع صالح (دادسراي انتظامی کانون صالح) ارسال می
  

  دادگاه انتظامی .6ـ2
وص تخلفـات انتظـامی وکـال و    دادگاه انتظامی کانون وکال مرجع رسیدگی و صـدور حکـم در خصـ   

سـال   2کارگشایان است و از سه نفر وکیل پایه یک که توسط اعضـاء هیـأت مـدیره و بـراي مـدت      
باشد. پس از ارجـاع   البدل نیز می شود و همچنین داراي دو نفر عضو علی گردند تشکیل می انتخاب می

فرخواسـت بـراي وکیـل متخلـف     پرونده توسط ریاست محترم کانون به دادگاه، ادعانامه یـا همـان کی  
گردد تا در مهلت مقرر قانونی یک ماهه هرگونه جوابی دارد تهیه و به دادگاه انتظامی ارسال  ارسال می

نامه الیحه قانونی استقالل) پس از رسـیدن جـواب و یـا انقضـاي مهلـت، وقـت        آیین 66نماید (ماده 
گردنـد و دادگـاه    فرخواسـت دعـوت مـی   رسیدگی تعیین طرفین و دادستان انتظامی بـراي دفـاع از کی  
نامـه الیحـه قـانونی     آیـین  67نمایـد. (مـاده    انتظامی به پرونده رسیدگی نموده حکم مقتضی صادر می

چه نسبت به قرار منع تعقیب از سوي شاکی و یا ریاست کانون اعتراض گردد دادگـاه   استقالل). چنان
نمایـد و   بق قـانون تشـخیص دهـد ابـرام مـی     چه قرار را مطـا  انتظامی به موضوع رسیدگی کرده چنان

چه با قرار منع تعقیب مخالف باشد و عقیده به تخلف انتظامی داشته باشـد بـه موضـوع مطـابق      چنان
 3و  2، 1هاي انتظـامی درجـه    نماید. مجازات مقررات قانونی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می

صوصـی از کلیـه آراء صـادره و همچنـین     باشد ولـی شـاکی خ   نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی می
 4هاي انتظـامی درجـه    دادسراي انتظامی وکال (دادستان) و ریاست کانون از حکم برائت و از مجازات

تواننـد ظـرف ده روز پـس از ابـالغ تقاضـاي        بـه بـاال مـی    4علیه از مجازات درجـه   به باال و محکوم
  باشد.   عالی انتظامی قضات می تجدیدنظر نمایند که مرجع صالح براي رسیدگی دادگاه

  
  دادگاه عالی انتظامی قضات .6ـ3

مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه انتظامی وکال، دادگاه عالی انتظامی قضات تعیین گردیده است. صـرف  
نامـه   آیـین  75الیحه قانونی استقالل و ماده  14نظر از درست یا غلط بودن این موضوع، به حکم ماده 

هـاي انتظـامی،    الیحه قانونی استقالل مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء صادره توسط دادگاه
قانون نظارت بر رفتار قضات در  4باشد، که این دادگاه به موجب ماده  دادگاه عالی انتظامی قضات می

باشـد کـه از بـین قضـات داراي      گردد و هر شعبه داراي یک رئیس و دو مستشار می تهران تشکیل می
قـوه قضـاییه منصـوب     سال سابقه کار قضایی و بـه توسـط رئـیس    25باالترین پایه قضایی و حداقل 
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و باالتر داشـته باشـند. بـا     3گردند و در دو سال اخیر خدمت خود نباید محکومیت انتظامی درجه  می
ارسال پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات و ارجاع آن به یکی از شعبات، شعبه مذکور به اعتـراض  

ونی صادر گردیده باشد توسـط  رسیدگی کرده در صورتی که حکم مورد اعتراض منطبق با موازین قان
گردد در غیر این صورت حکمی را که منطبق بـا قـانون    دادگاه عالی انتظامی قضات تأیید و استوار می

  نمایند و حکم صادره قطعی است.   باشد صادر می می
تواند در خصوص  تخلفات انتظامی قابلیت عفو ندارند و اگر موجبی براي تخفیف باشد دادگاه می

باشند، مجازات حداقل را اعمال نماید و در سـایر مـوارد    یی که داراي حداقل و حداکثر میها مجازات
یک درجه تخفیف دهد. همچنین استرداد شـکایت و اعـالم رضـایت نیـز مـانع تعقیـب و رسـیدگی        

باشد، لکن از موجبات تخفیف مجازات است. همچنین وکالیی که محکوم بـه مجـازات انتظـامی     نمی
سال از تاریخ قطعی شدن حکم مرتکب تخلف انتظامی نظیـر تخلـف مـورد     3ر مدت اند و د گردیده

گردند. تعقیب انتظامی مانع تعقیب مـدنی و   حکم شوند به یک یا دو درجه مجازات باالتر محکوم می
کیفري وکیل متخلف نبوده و در صورتی که وکیل متخلف مرتکب جرمی گردد و رسیدگی بـه جنبـه   

به جنبه کیفري آن ممکن نباشد رسیدگی انتظامی منوط به رسیدگی قطعـی بـه    انتظامی بدون رسیدگی
چه وکیلی به اتهام ارتکـاب (جنحـه یـا جنایـت مطـابق       که چنان باشد و نکته آخر این جنبه کیفري می

قانون مجازات عمومی سابق) و معادل جرایم مـذکور در قـانون مجـازات اسـالمی فعلـی (حـدود ـ        
هاي بازدارنده) مورد تعقیب دادسراي عمـومی و انقـالب قـرار     ت و مجازاتقصاص ـ دیات و تعزیرا 

گیرد و براي وي کیفرخواست صادره گردد دادستان بایـد کیفرخواسـت صـادره را بـه کـانون ارسـال       
نموده و از طرف کانون پرونده به دادگاه انتظامی وکال ارجاع و در صورتی که دادگاه دالیل را قـوي و  

ل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر نماید و ایـن  ادامه وکالت وکی
حکم موقتاً قابل اجرا بوده و باید مفاد آن به محاکم ابالغ گردد. در صورتی که وکیل به موجب حکـم  
قطعی به ارتکاب جنایت (معادل آن در قانون مجازات اسالمی) محکوم گـردد بـه مجـازات انتظـامی     

گردد و در صورتی که حکـم قطعـی بـه ارتکـاب جنحـه باشـد        دائم از وکالت محکوم میمحرومیت 
چه به تشخیص دادگاه انتظامی وکال ادامه وکالت منافی با شئون وکالت باشد به مجازات انتظامی  چنان

محرومیت دائم از وکالت محکوم خواهد شد. این احکام باید در روزنامه رسمی و مجله کانون آگهـی  
هاي انتظـامی   ها نیز ابالغ گردد. همچنین کارآموزان وکالت نیز مشمول تخلفات و مجازات ادگاهو به د

  باشند.   به علت عدم اتیان سوگند نیز می» تخلف از مفاد سوگند«مذکور غیر از 
رود  بود که امید آن میها  آن آنچه که در باال آمد اشاره مختصري به تخلفات انتظامی و مجازات

توسط وکالي دادگستري باعث ارتقاء جایگاه و شأن وکیل و وکالـت در جامعـه و در   ها  آن رعایت
    . گردد، باشند نظر مردم که قضات واقعی رفتار و کردار ما می



  1397سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

90 

  
  
  
  

  
 خصوصی و وکیل پایه یک دادگستري (کانون گیالن)دانشجوي دکتري حقوق    علیرضا قنبري

 
  
 هاي سهامی  جایگاه و نقش مدیران در شرکت. 4

اي که از بین سهامداران انتخاب شـده و   هاي سهامی عام و خاص به وسیله هیأت مدیره شرکت
هـاي   شود. عده اعضـاي هیـأت مـدیره در شـرکت     باشند، اداره می کالً و یا بعضاً قابل عزل می

و  3نفر کمتر باشد. (مـواد   3هاي سهامی خاص نباید از  نفر و در شرکت 5عام حداقل  سهامی
). این حد نصاب در الیحه جدید قانون تجـارت  1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  107
هـاي   هاي سهامی عام به حداقل ده نفر افزایش یافته و لیکن در شـرکت  ، در شرکت1392سال 

 1347قانونی سه نفر مندرج در الیحه اصالحی قانون تجارت سال سهامی خاص همان حداقل 
). اولین مـدیران توسـط   1392الیحه جدید قانون تجارت سال  482تعیین گردیده است. (ماده 

شـود، در هـر    مجمع عمومی مؤسس انتخاب و مدت مدیریت ایشان که در اساسنامه تعیین مـی 
ات شرکت، هیـأت مـدیره از میـان سـهامداران     حال نباید از دو سال تجاوز نماید. در طول حی

شوند و مجمع عمومی عادي  شرکت و توسط مجمع عمومی عادي با اکثریت نسبی انتخاب می
 107برخالف مـاده   1تواند در تصمیمات بعدي خود هیأت مدیره را کالً یا بعضاً عزل نماید. می

داشت هیأت مدیره باید از میان صـاحبان   که مقرر می 1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال 
امکان  1392الیحه جدید قانون تجارت سال  590سهام شرکت سهامی انتخاب گردند، در ماده 

کـه در   بینی نموده اسـت. اگرچـه   انتخاب مدیران از غیر سهامداران و یا غیر شرکاء را نیز پیش
امکان انتخاب مدیرعامل شرکت از میان غیر اعضـاي   1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال 

 هیأت مدیره و غیر سـهامداران و همچنـین تعـداد مـدیران شـرکت و نحـوه انتخـاب و مـدت        
بینی امکان یا عدم امکان انتخاب مجدد مدیران نیز به اساسـنامه واگـذار شـده     یت و پیشمأمور

نحـوه تعیـین جانشـین بـراي      1392الیحه جدید قـانون تجـارت سـال     595اده است. مطابق م
گردنـد،   کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می مدیرانی که فوت یا استعفاء می

                                                            
  156همان، ص   .1

 هاي سهامیحدود صالحیت مجامع عمومی و مدیران در شرکت

 دوم و پایانی)بخش (
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شـامل  ، در حقیقت در یک شرکت تجاري به عنوان ساختار کامل 1شود. نیز در اساسنامه تعیین می
خواست  کننده منعکس »شرکاء ـ  مجامع« رکن. باشد می دیران و بازرسانم، شرکاء ـ  سه رکن مجامع

در نتیجـه تصـمیمات کـالن و    . رونـد  می شخص حقوقی و به اصطالح مالکین شرکت هم به شمار
حیاتی درباره شرکت در صالحیت انحصاري این رکن قرار دارد و سایر ارکان زیر مجموعـه رکـن   

ـ مدیران . گردند می یاد شده محسوب از یـک سـو بـه عنـوان نهـاد      . هسـتند اي  هداراي نقش دوگان
در چـارچوب قـانون و    گیـري  مصوبات مجامع و از سوي دیگر به عنوان مرجع تصـمیم  کننده اجرا

   2.گردند می اساسنامه محسوب
توانند از میان اشخاص حقیقی و یا حتی اشخاص حقوقی تعیین شـوند   می أت مدیرهیاعضاي ه

ص حقوقی که به عنوان مدیر شرکت سهامی انتخاب گردیده باید یک نفر شخ، که در صورت اخیر
. أت مـدیره معرفـی نمایـد   یشخص حقیقی را به عنوان نماینده شخص حقوقی جهت شرکت در ه

أت مدیره به توسط نماینـده مـورد تعرفـه خـود     یهمچنین مانعی نیست که شخص حقوقی عضو ه
توانـد همزمـان    نمـی  لـیکن هـیجکس  . ه بگیـرد سمت مدیریت عاملی شرکت سهامی را نیز بر عهد

الیحـه   124و  110(مـواد  . مدیریت عاملی بیش از دو شرکت تجـاري را در اختیـار داشـته باشـد    
نیـز همـین    1392الیحه جدید قانون تجارت سال 462) در ماده1347اصالحی قانون تجارت سال 

ص حقیقـی اسـت و از طـرف    مدیرعامل شـخ که  این با توجه به. بینی گردیده است ممنوعیت پیش
أت مدیره به او تفویض شده اسـت  یدر حدود اختیاراتی که توسط ه، شود می أت مدیره انتخابیه

أت مـدیره و مـدیرعامل در وصـف    یـ ه، بنابراین در حقوق ایران، شود می نماینده شرکت محسوب
بـر عضـو    »مدیر« شود می با وجود این با استقراء در مواد قانونی مشخص. نمایندگی اشتراك دارند

مدیرعامل در ، أت مدیره اطالق دارد و هر زمان شمول حکمی نسبت به مدیرعامل ضروري بودهیه
الیحه اصـالحی قـانون تجـارت     151و  147، 143، 142، 135کنار مدیر نام برده شده است (مواد 

اما موضوع مهمی که باید متذکر گردید اینست کـه رابطـه مـدیران و شـرکت، چگونـه       3).1347سال 
رابطه مدیران و شرکت، رابطه وکیل و موکل  1311قانون تجارت سال  51اي است؟ مطابق ماده  رابطه

نسـخ گردیـد. در نهایـت در     118به موجب ماده  1347بود که در الیحه اصالحی قانون تجارت سال 
مـدیرعامل را در حـدود اختیـاراتی کـه از سـوي       1347حه اصالحی قانون تجارت سال الی 125ماده 

                                                            
  58، ص 1394، ج نهم، تهران، انتشارات جنگل، هاي تجارتی حقوق تجارت ـ اقسام شرکتخزاعی، حسین،   .1
  137، مقاله پیشین، ص پاسبان، محمد رضا  .2
مقاله اعمال قاعده خرق حجاب شخصیت حقـوقی بـر مـدیران ـ تحلیـل مسـئولیت       «، جنیدي، لعیا و زارع، ملیحه  .3

، 1، ش 6، مجله مطالعـات حقـوق تطبیقـی، دوره    »هاي سرمایه در قبال دیون پرداخت نشده شرکت مدیران شرکت
  8، ص 1394
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هیأت مدیره به وي تفویض گردیده، نماینده شرکت محسوب نموده است. لذا در حال حاضر از نظـر  
شـود کـه    برخی حقوقدانان عنوان رابطه وکالت بین مدیران و شرکت منتفی است و چنین استدالل می

رسد با تصریح به نماینـدگی مـدیر    بنظر می 1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  125مطابق ماده 
توان آن  گردد و نمی عامل از سوي هیأت مدیره، مدیرعامل به عنوان نماینده هیأت مدیره محسوب می

الیحه اصـالحی قـانون تجـارت     125ي مقررات ماده  اما با مالحظه 1را مشمول رابطه وکالت دانست.
رسد جایگاه مدیرعامل بیشترین شباهت را بـا نهـاد وکالـت دارد و در حقیقـت      به نظر می 1347سال 

گردند که به وکالت از شرکت فردي را از میان خـود یـا خـارج از     هیأت مدیره وکیل شرکت تلقی می
کنند و بنابراین مـدیرعامل هـم وکیـل شـرکت محسـوب       خود به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب می

ید مدیرعامل را وکیل هیأت مدیره دانست، زیرا هیأت مدیره خود به عنوان وکیل شـرکت  گردد. نبا می
کند و تعیین مدیرعامل توسط هیـأت مـدیره در همـین قالـب صـورت       و در قالب نمایندگی اقدام می

شود، خود وکیل شرکت است و مطـابق   گیرد و لیکن مدیرعامل که توسط هیأت مدیره انتخاب می می
در حدود اختیـاراتی کـه از سـوي هیـأت      1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  125و  124مواد 

گردد، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضـاء دارد. اصـطالح    مدیره به او تفویض می
که مدیرعامل نماینده شرکت محسوب و از طـرف شـرکت حـق     گذار مبنی بر این اخیر در تأکید قانون
ن امر است که مدیرعامل نماینده هیأت مدیره نبوده، بلکه نماینده شرکت اسـت و  امضاء دارد، مثبت ای

نماید، آن هـم در چـارچوبی اسـت کـه شـرکت       که هیأت مدیره حدود اختیارات وي را تعیین می این
براي هیأت مدیره قائل گردیده و اجازه تفویض تمام و یا قسـمتی از آن را بـه مـدیرعامل داده اسـت.     

تواند عملـی را کـه از حـدود وکالـت او خـارج       وکیل نمی«قانون مدنی  663طابق ماده که م ضمن این
وکیـل بایـد در تصـرفات و    «قـانون مـدنی    667و افزون بر ماده فوق به حکم مـاده  » است انجام دهد

اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه کـه موکـل بالصـراحه بـه او اختیـار داده یـا       
البتـه اداره امـوال در مفهـوم حقـوق     ». و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکندحسب قرائن 
ي شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. تأکید و الـزام   قانون مدنی با مفهوم اداره 661مدنی و ماده 

به لزوم اعـالم مشخصـات و حـدود اختیـارات     1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  128ي  ماده
ها به منظور آگهی در روزنامه رسمی، نشانگر نفوذ و اعتبار این اعمال  مرجع ثبت شرکت مدیرعامل به

أت مدیره به تعیین اختیـارات و سـپس آگـاهی رسـانی از     یهي  اساس مصوبهنسبت به ثالث تنها بر 
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریـه   2.باشد می (روزنامه رسمی) طریق ارگان رسمی قوه قضاییه

                                                            
  57، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص کاتوزیان، ناصر  .1
هـاي سـهامی پـس از انقضـاي دوره      مقاله آثار اعمال حقوقی مـدیران و مـدیرعامل شـرکت   «، پاسبان، محمد رضا  .2

 33ـ32، ص 1393، 67هاي حقوق قضایی، شماره  ، فصلنامه دیدگاه»مأموریت ایشان
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در رابطه با مدیرعاملی که از طرف شرکت چکی را امضاء نمـوده   2/4/1378مورخ  1488/7 شماره
قـانون صـدور    19و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده و مراجع قضایی به اسـتناد مـاده   

 و صاحب حساب را متضـامناً  کننده صادر، چک که در خصوص اصدار چک به نمایندگی یا وکالت
مدیرعامل نماینده شرکت اسـت  «: نماید که می چنین اظهارنظر، دانسته بودند پرداخت وجه ولؤمس

 شخصاً، و در سمت نمایندگی شرکت در صورتی که طبق قوانین و اختیارات خود عمل کرده باشد
دیون مربوط به او به ترکه تعلق یافته و در حدود قـوانین و  ، یتی ندارد و در صورت فوت اوولؤمس

یت نخواهنـد  ولؤمسـ قانون صدور چـک   19ماده هاي  ورثه با توجه به مدلول، مقررات راجع به آن
   1.»داشت

یک نظـر  . در رابطه با تحلیل نمایندگی مدیران از شرکت نظریات متعددي مطرح گردیده است
کنند و آنان نماینده اقلیـت نیسـتند لـذا بـه فـوت و       می آنست که مدیران را اکثریت اعضاء انتخاب

اختیاري ، هیچ شریکی حق عزل مدیر را ندارد و مدیر. شود نمی شریکان مدیر معزولحجر یکی از 
(رد نظریـه وکالـت در خصـوص ماهیـت     . کند که در صالحیت هیچ یک از اعضاء نیسـت  می پیدا

وحدت مدیران بـا  «یا نظریه  »نظریه رکنیت مدیران«نظریه دیگري تحت عنوان  2نمایندگی مدیران)
قرار دارد که مطابق آن مدیران شرکت سهامی هماننـد عضـوي مسـتقل و هـویتی بـا اراده       »شرکت

 3.باشـد  مـی  هماننـد خـود شـرکت   ، موجودیتی مستقل، گویی که رکن اداره، آیند می واحد به شمار
نباید موجب یکی دانستن رکن اداره با خـود  ، لیکن پذیرش مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت

مقیـد بـه توصـیف    ، بلکه رکـن اداره هماننـد دیگـر ارکـان شـرکت     ، ه شمار رودشخص حقوقی ب
اگرچه مدیران منتخـب مجمـع عمـومی بـوده و اجـرت و      . از هر یک از آن ارکان است گذار قانون
یـت خـود و   مأمور لـیکن در انجـام  ، گـردد  مـی  یت آنان از سوي مرجع یاد شده تعیینمأمور مدت

داراي دست بـاز بـوده و   ، رسانند می ا امور روزانه شرکت به انجاماقداماتی که در اداره عمومی و ی
، نامحدود ایشان باشد مقررات اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی که ناقض اختیارات عام و نسبتاً

در رابطه با اشخاص ثالث ارزش قانونی ندارد و بلکه این اختیارات مشروط بـه رعایـت محـدوده    
دو جنبه قابـل  ، »وحدت مدیران با شرکت یا رکنیت مدیران«نظریه در . موضوع شرکت خواهد بود

در رابطـه مـدیران   . اول رابطه مدیران با اشخاص ثالث و دوم رابطه مدیران با شرکت. بررسی است
شـوند داراي   مـی  شرکت محسـوب  کننده گیرنده و اداره رکن تصمیم، با اشخاص ثالث چون مدیران

                                                            
  101، ص پیشین، صقري، محمد  .1
  57پیشین، ص کاتوزیان، ناصر،   .2
هاي تجاري، جلد اول، تهران، انتشـارات دانشـگاه تربیـت     تحلیلی از حقوق شرکت ، مباحثیتفرشی، محمد عیسی  .3

  91ـ93، صص 1378مدرس، 
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گونه محدودیتی متوجه اختیارات مدیران نیست و  بوده و لذا هیچاختیارات کامل براي اداره شرکت 
اما رابطه مدیر با شرکت یک رابطه امـانی  . عمل مدیر نسبت به شرکت در هر حال نافذ خواهد بود

تجارت در دنیاي امـروز اقتضـاء دارد کـه    . گردد می ویژه است که آثار آن به وسیله قانون مشخص
باشند و این امر براي تضـمین اسـتحکام معـامالت و حفـظ حقـوق      مدیران داراي اختیارات کامل 

غیـر قابـل اسـتناد    . گردد می اشخاص ثالث ضروري است و موجب تسریع در معامالت تجاري نیز
ها در قبال اشـخاص ثالـث نیـز     هاي ایجاد شده نسبت به اختیارات مدیران شرکت بودن محدودیت
بنابراین محدود . خواهد بود »نیت مدیران شرکترک« یا »وحدت مدیران با شرکت«متضمن پذیرش 

توسط خود شرکت است و چنـین  ، کردن اختیارات مدیران به منزله محدود کردن اختیارات شرکت
امري در مقابل اشخاص ثالث قابلیت طرح ندارد و بنابراین موضع قانون تجـارت بـا نظریـه اخیـر     

که اختیارات وسیعی  1347نون تجارت سال الیحه اصالحی قا 118حکم ماده . انطباق بیشتري دارد
اعتبار دانستن  بی براي مدیران قائل گردیده و لذا محدود نمودن این اختیارات وسیع براي مدیران و

جز با پذیرفتن نظریه وحدت یا رکنیت ، محدودیت وارده بر اختیارات آنان در مقابل اشخاص ثالث
مـدیران جزیـی از شـرکت    ، از دیـد اشـخاص ثالـث    ،زیرا در این نظریه. پذیر نیست مدیران توجیه

الیحـه اصـالحی قـانون     135همچنین حکم مـاده  . هستند و اقدام آنان به منزله اقدام شرکت است
اعمـال و اقـدامات مـدیران و مـدیر عامـل شـرکت در مقابـل        «کـه   این مبنی بر 1347تجارت سال 

ي تشریفات مربوط به طـرز انتخـاب   توان به عذر عدم اجرا نمی اشخاص ثالث نافذ و معتبراست و
با نظریه وحدت مـدیران بـا شـرکت یـا رکنیـت       »اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست، ها آن

 دهنـده  زیرا وقتی سازمان مدیریت شرکت بدون توجه به اشخاص تشکیل. پذیر است مدیران توجیه
در خصـوص   1.و نافذ خواهـد بـود   مؤثر اقدامات شرکت، آن شکل گرفت و شرکت تشکیل یافت

شـود   می مشخص 1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  125و  124مدیرعامل با جمع دو ماده 
أت یـ چرا که برخالف اعضاي ه، گردد نمی مدیر به معناي واقعی محسوب، که مدیرعامل به درستی

 مرجع مزبور تعیینالزحمه و مدت تصدي ایشان توسط  مدیره که منتخب مجمع عمومی بوده و حق
مدیرعامل هیچ پیوندي با مجمـع عمـومی نداشـته و فقـط کـارگزار مـدیران و بـه نحـو         ، گردد می

در بازگشت به آنچه در ابتداي این بحث در خصـوص  . رود می غیرمستقیم نماینده شرکت به شمار
ون الیحـه اصـالحی قـان    125از منطـوق و مفهـوم مـاده    ، جایگاه مدیران در شرکت مطرح گردیـد 

به روشنی برمی آید کـه مـدیرعامل از حیـث حـدود اختیـارات در جایگـاهی        1347تجارت سال 
                                                            

هاي سهامی با توجه بـه   مقاله تحلیل اختیارات مدیران شرکت«، الدین اسکینی، ربیعا و شریفی آل هاشم، سید الهام  .1
، 1379، مجله مـدرس علـوم انسـانی، زمسـتان     »هاي حقوقی انگلیس و ایران مبانی رابطه مدیران با شرکت در نظام

  8ـ6، ص 17شماره 
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چرا که مادامی که براي مدیرعامل منتخب از سـوي مـدیران بنحـو صـریح     ، همانند وکیل قرار دارد
توان به شرکت منسوب  نمی اقدامات و تصمیمات وي را، اختیاري تعریف و تفویض نگردیده باشد

 کـه تصـریح   1347الیحـه اصـالحی قـانون تجـارت سـال       128همچنین با توجه به مـاده  . داشت
از صـورت جلسـه   اي  هنام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخ، نماید می
و در ، ها اعالم و پس از ثبـت در روزنامـه رسـمی آگهـی شـود      أت مدیره به مرجع ثبت شرکتیه

شانگر خواست مقنن به قابلیت استناد به اقدامات مدیرعامل علیه شرکت این مواد به خوبی ن، جمع
 1.باشد می أت مدیرهیهاي معامله فقط در چارچوب اختیارات اعطایی به وي توسط ه از سوي طرف

، 590در تبصـره مـاده    1392در خصوص جایگاه مدیرعامل در الیحه جدید قـانون تجـارت سـال    
له یبوسـ  یت سـهام کشراداره : «نماید که می تصریح، مدیرعامل ببرد نامی ازکه  این بدون گذار قانون
 انتخابها  آن ا خارج ازیان سهامداران یم ه ازک یو حقوق یقیحق ب از اشخاصکمراي  هریات مدیه
  . پذیرد می صورت، باشند می ا بعضاً قابل عزلیالً کگردند و  می

 را یقـ یشخص حق یکد یبا، شود می ره انتخابیات مدیت هیعضو يه براک یشخص حقوق .تبصره
  . »دینما یت معرفیریف مدیخود جهت انجام وظا یدائم یندگینما به

بنابراین در مقررات الیحه مزبور نیز از وصف نمایندگی براي شخص حقیقی کـه وظیفـه اداره   
  . استفاده شده است، شرکت را بر عهده خواهد داشت

 
  هاي سهامی  شرکتها و اختیارات مدیران در  صالحیت .1ـ4

ها و اختیـارات مـدیران    در خصوص صالحیت 1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  118ماده 
جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصـمیم و اقـدام   «مقرر داشته است که 

الزم مدیران شـرکت داراي کلیـه اختیـارات    ، در صالحیت خاص مجامع عمومی استها  آن درباره
در حـدود موضـوع   هـا   آن تصمیمات و اقـدامات که  آن باشند مشروط بر می براي اداره امور شرکت

تصمیمات مجـامع عمـومی    به موجبمحدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا . شرکت باشد
فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان 

نیـز   1392الیحـه جدیـد قـانون تجـارت      596همین مقرره به همین نحو در مـاده  ». لم یکن است
  . بینی شده است پیش

هـاي سـهامی عـام حـداقل دو مـدیرعامل و در       در شـرکت ، هـاي انگلسـتان   در حقوق شرکت
قـانون   154و  20(مـواد  . هاي سهامی خاص حداقل یـک مـدیرعامل مقـرر گردیـده اسـت      شرکت

                                                            
، مجلـه  »هـاي تجـاري   هاي تجاري و حدود اختیـارات مـدیران شـرکت    مقاله اهلیت شرکت«پاسبان، محمد رضا،   .1

 152ـ151، ص 1389، 51تحقیقات حقوقی، شماره 
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خـواه  ، أت مدیرهیهمچنین باید یک شخصیت حقیقی به عنوان مدیر در میان ه. )2006هاي  شرکت
، هاي سهامی عام که بیش از یـک مـدیر تعیـین گردیـده     هاي سهامی خاص یا در شرکت در شرکت

هـاي انگلسـتان    همچنین در حقوق شرکت. )2006هاي  قانون شرکت 155(ماده . وجود داشته باشد
در . بینـی شـده اسـت    مجمع دیگري تحت عنوان مجمع مدیران نیز پـیش ، عالوه بر مجامع عمومی

لـیکن  . نـام بـرده اسـت    »مجمع مدیران«از  442نیز در ماده  1392الیحه جدید قانون تجارت سال 
دهد و در هیچ قسمت دیگر نیز از عبارت مجمـع   نمی بیش از این توضیحی در مورد مجمع مدیران

  : الیحه مرقوم تصریح شده است 442در این رابطه در ماده  که چنان. کند نمی مدیران استفاده
کسانی هستند ، در این قانوننفره یکت که در شریا صاحب سرمایاء و کا شری یعموم منظور از«

ر و یمد، رهیات مدیحسب مورد به عنوان عضو ه »مجمع مدیران« یا، ینمؤسسکه به موجب تصمیم 
مقررات  ز از نظریه نیحال تصف درهاي  تکشر هیران تصفیمد ایر یمداند.  هانتخاب شدل ر عامیا مدی
  . شوند می تلقیر ین قانون مدیا

ـ ره یات مـد یـ ه يه از سوک یعنوان مزبور شامل شخص .1تبصره   رعاملیران بـه عنـوان مـد   یا مـد ی
  . نیز خواهد شداند،  هبرگزیده شد

 اتیـ عضـو ه  یشخص حقوقنده یه به عنوان نماک یقین ماده شامل شخص حقیموضوع ا .2تبصره 
  .»مدیره یا مدیر معرفی شده باشد نیز خواهد شد

و  1347هاي ایران اعـم از مقـررات الیحـه اصـالحی قـانون تجـارت سـال         در حقوق شرکت
هر شرکت سهامی عام و یا خاص باید حداقل یک  1392همچنین الیحه جدید قانون تجارت سال 
و بیشتر به عنوان مدیرعامل منع نگردیـده و لـیکن بـا     مدیرعامل داشته باشد و اگرچه تعیین دو نفر

أت یـ که تصـریح دارد ه  1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  124توجه به لحن مقرر در ماده 
مشخص است کـه  ، مدیره باید حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند

لذا ممکن است . ان مدیرعامل شرکت برگزیندتواند بیش از یک نفر را نیز به عنو می شرکت سهامی
که اگر بیش از یک نفر به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی تعیین شوند بتوان مجمعی تحت عنـوان  

 2006هـاي   اما در قانون شـرکت . باشد را تصور نمود می أت مدیرهیمجمع مدیران که البته غیر از ه
مجمعی تحـت عنـوان   ، اي شرکت سهامی عامانگلستان با توجه به ضرورت تعیین دو مدیرعامل بر

  1.باشد می أت مدیرهیبینی گردیده که غیر از ه مجمع مدیران پیش
الیحه جدید قانون تجارت  596و ماده  1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  118ماده 

، مدیران را داراي اختیـارات تـام راجـع بـه کلیـه امـور شـرکت دانسـته و تصـریح1392سال 

1. Pettet,ben,Company Law,3rd,London,Longman,2009,p140
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د که محدود کردن اختیارات مدیران به موجب اساسنامه و یا مجـامع عمـومی فقـط ازنماین می
لحاظ روابط بین مدیران معتبر است و نسبت بـه اشـخاص ثالـث اعتبـاري نـدارد. امـا همـین

نمایـد.  محدوده وسیع از اختیارات مدیران را در نهایت مشروط به رعایت موضوع شرکت مـی 
هایی است. براي نمونـه تغییـرات در اساسـنامه، ع عمومی تفاوتمیان اختیارات مدیران و مجام

هاي مجـامع عمـومی انتخاب بازرسان و یا مدیران و تصویب ترازنامه از اختیارات و صالحیت
تواننـد در مـواردي بعـض است و از اختیارات مدیران خارج اسـت. امـا مجـامع عمـومی مـی     

د. مانند دادن اختیار افزایش سرمایه در مـدتاختیارات قانونی خود را به مدیران تفویض نماین
الیحـه اصـالحی 167و  162العاده به هیأت مدیره که در مواد  معین توسط مجمع عمومی فوق

مقرر گردیده است و در مقابل برخی دیگر از اختیارات ایشـان قابـل 1347قانون تجارت سال 
ل شـرکت بـه هیـأت مـدیره کـهباشند مانند تفویض اختیار انحـال  تفویض به هیأت مدیره نمی

  برخالف مقررات قانونی است.  
مدیران را از دخالت در امـوري کـه در    1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  118در ماده 

صالحیت خاص مجامع عمومی است منع نموده لذا در اموري که در صالحیت عام مجامع عمومی 
توانند تـا چـه    می پرسش اینست که مجامع عمومیاما . أت مدیره وجود داردیباشد امکان دخالت ه

اگـر مجـامع عمـومی    کـه   ایـن  و؟ أت مدیره تفـویض نماینـد  یاز اختیارات خود را به هاي  همحدود
أت یـ وضعیت تصمیمات متخذه توسـط ه ، أت مدیره تفویض نمایندیاختیارات خاص خود را به ه

دیره مطـابق مقـررات قـانونی داراي    أت میمدیران یا اعضاي ه؟ مدیره در آن موارد چه خواهد بود
توانند تمام یا بعض از آن اختیارات را به مدیرعامل تفویض نماینـد و ایـن    می اختیاراتی هستند که

بـراي   گـذار  . قـانون تواند از خارج از شـرکت نیـز انتخـاب گـردد     می در حالی است که مدیرعامل
هـاي خـاص مجـامع     اخـل در صـالحیت  امور د، تنها محدودیتی که تعیین نموده، اختیارات مدیران

عمومی است و حتی محدود نمودن این اختیارات توسط اساسنامه یـا مجـامع عمـومی نسـبت بـه      
أت مـدیره  یـ اعتبار دانسته و در نهایت نیز محدودیت نهایی بـراي اختیـارات ه   بی اشخاص ثالث را

 9مـورخ   1رالعملبر اساس دسـتو . تعیین نموده که آنهم عدم خروج از حدود موضوع شرکت است
هـاي   اصل اختیارات تام مدیران در شرکت، جامعه اروپا که ملهم از حقوق آلمان بوده 1968مارس 

لذا در صـورتی کـه مـدیران از    . بینی شده است سهامی و مختلط سهامی پیش، یت محدودولؤمسبا 
بـود  حدود موضوع شرکت در آگهی رسمی تجاوز کنند عمل آنان براي شرکت تعهـدآور خواهـد   

البتـه اختیـارات مـدیران    . آگاه بـه مـورد و بـا سـوء نیـت تشـخیص داده شـود       ، مگر شخص ثالث

1. Directive 
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فرانسـه در حـدود    1966هاي تضامنی و مختلط غیرسهامی بر اساس قـانون تجـارت سـال     شرکت
  (F,Gore,98) 1.کند می یت ایجادولؤمسموضوع شرکت 

اهلیت «در سرفصل چهارم تحت عنوان ، 2006هاي  در نظام حقوقی انگلستان در قانون شرکت
 39در بند یک از مـاده   »اهلیت شرکت و اختیارات مدیران در التزام به آن، شرکت و موارد مربوطه

اعتبار اقدامات انجام شده توسط شرکت نباید به دلیل فقدان اهلیـت ناشـی از   «نماید که  می تصریح
 تصـریح  40از ماده  1در ادامه در بند  .»گیردمورد خدشه قرار ، ایرادات مربوط به اساسنامه شرکت

اختیارات مـدیران در التـزام   ، به نفع یک شخص با حسن نیت طرف معامله با شرکت«نماید که  می
شرکت یا سایر مراجع قانونی در انجـام آن (معاملـه) فاقـد هرگونـه محـدودیت توسـط اساسـنامه        

 اشخاص ثالثی که طرف معامله بـا شـرکت  تر براي حفظ منافع  به تعبیر روشن.» شرکت خواهد بود
براي انجام آن معامله فاقد هرگونـه  ، اختیارات مدیران یا سایر مراجع قانونی مانند مجامع، باشند می

یـک  «البته اعتبار معامله شرکت با شخص ثالـث منـوط بـه وجـود     . محدودیت تلقی خواهد گردید
ي بـر  تـأثیر ایـن مـاده   «کنـد کـه    می صریحهمچنین در بند پنجم ت. است »معامله توام با حسن نیت

یت بر عهده مدیران یا هر شخص دیگر بـه دلیـل تجـاوز از اختیـارات آنـان      ولؤمسهرگونه تحمیل 
گونه اختیارات در راسـتاي اداره شـرکت را در نظـام حقـوقی      بنابراین مدیران همه». نخواهد داشت

 »اصل حسن نیت«کت منوط بر رعایت انگلستان دارند و لیکن اعتبار معامالت اشخاص ثالث با شر
است و همچنین مدیران حق تجاوز از اختیارات قانونی که البته در اساسـنامه و یـا سـایر مقـررات     

در سرفصل مربوط به اختیـارات   171در ماده . گردد را نخواهند داشت می قانونی مربوطه مشخص
اساسـنامه شـرکت اقـدام نماینـد و تنهـا      مدیران بایـد مطـابق بـا    «نماید که  می کلی مدیران تصریح

ضـمانت  ». اختیاراتی را اعمال نمایند که در راستاي اهداف شرکت به آنان تفـویض گردیـده اسـت   
در بنـد یـک از   . بیان گردیده است 180و  179و  178اجراي تخلف از این قواعد عمومی در مواد 

ل انصاف در این مورد الزامی اسـت  دارد که اعمال قواعد حقوق کامن ال و اصو می مرقوم178ماده 
هـا   آن به لزوم دقت در مدیریت و مهارت و عدم مسامحه متعارف اشاره و تخلـف از  و در بند دوم

رسد که در نظـام   می بنظر. أت مدیره موجب الزام به جبران خسارت دانسته استیرا با تشخیص ه
قـانون   . تأکیـد شـته باشـند  حقوقی انگلستان مدیران حـق اقـدام خـارج از موضـوع شـرکت را ندا     

انگلستان مبنی بر اینست که مدیران حق تجاوز ازاختیارات قـانونی منـدرج    2006هاي سال  شرکت
بنابراین وقتـی مـدیران   ، گردد می و چون موضوع شرکت در اساسنامه تعیین، در اساسنامه را ندارند

   2اند. هخارج از موضوع شرکت اقدام نمایند مرتکب تخلف قانونی شد
                                                            

  101ص پیشین، صقري، محمد،   .1
2. Companies Act , 2006 UK.  
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  أت مدیره یتفویض اختیارات مجامع عمومی به ه. 2ـ4
الیحه  118هاي مجامع عمومی در بندهاي پیشین بررسی و بیان گردید. در ماده  اختیارات و صالحیت

هاي خـاص مجـامع نمـوده اسـت. از مجمـوع       اشاره به صالحیت 1347اصالحی قانون تجارت سال 
اختیارات قانونی مجامع عمومی، برخی اختیارات میان مجامع عمومیت دارند. مانند انتخاب مـدیران و  
بازرس و یا بازرسان که در ابتداي تأسیس شرکت از جمله اختیارات مجمع عمومی مؤسـس اسـت و   

گیـرد. امـا برخـی اختیـارات،      پس از تشکیل شرکت، در زمره اختیارات مجمع عمومی عادي قرار می
 خاص مجامع هستند مانند تغییر در مواد اساسنامه یا تغییر در سرمایه شرکت یا انحالل شرکت قبـل از 

العاده است و از اساس قابل تفویض به سایر مجامع و یـا هیـأت    موعد که مختص مجمع عمومی فوق
دارد کـه:   بـه صـراحت بیـان مـی     1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  164باشد. ماده  مدیره نمی

اده از لذا بـا اسـتف  ». تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه براي هیأت مدیره باشد اساسنامه شرکت نمی«
شود که امکان تفویض اختیـارات خـاص مجـامع عمـومی بـه       وحدت مالك همین ماده مشخص می

کـه در تبصـره    باشد. اما بر این قاعده استثنائات قانونی نیز وارد گردیده است. ایـن  یکدیگر فراهم نمی
داده  العـاده اختیـار   به مجمع عمـومی فـوق   1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  161یک از ماده 

است که شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن را تعیـین یـا اختیـار تعیـین آن را بـه      
به مجمع عمومی  1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  162هیأت مدیره واگذار کند و یا در ماده 

ینـی کـه نبایـد از    تواند به هیأت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت مع العاده اختیار داده است که می فوق
پنجسال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینـی بـه یکـی از طـرق مـذکور در ایـن قـانون        

العـاده کـه    کند که مجمع عمـومی فـوق   الیحه مرقوم تصریح می 167افزایش دهد و همچنین در ماده 
آن را بـه هیـأت   کند یا اجـازه (تصـویب)    افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می

العاده به هیـأت مـدیره اسـت.     دهد ... به مفهوم تفویض اختیارات خاص مجمع عمومی فوق مدیره می
نباید چنین تصور نمـود کـه    1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  167و  162در خصوص مواد 

افـزایش   العـاده در  گذار، صرف تفویض اجراي تصمیم متخذه توسط مجمع عمومی فـوق  منظور قانون
گـردد کـه مقصـود،     سرمایه شرکت به هیأت مدیره است. بلکه با دقت در متن ماده قانونی مالحظه می

که منظور، صـرف اجـازه اجـراي مصـوبه      اجازه تصویب افزایش سرمایه به هیأت مدیره بوده و نه این
توسـط  مجمع عمومی در افزایش سرمایه شرکت سهامی باشد. زیرا در هر صورت مصوبات مجـامع،  

گذار براي تفویض اجـراي مصـوبه مجمـع     گردند و دیگر نیازي نبود که قانون هیأت مدیره اجرایی می
الیحـه اصـالحی    167العاده در خصوص افزایش سرمایه به هیأت مـدیره، مجـدداً مـاده     عمومی فوق

بـوده کـه    گذار، اعطاي حقی به هیأت مـدیره  را مقرر نماید. لذا منظور قانون 1347قانون تجارت سال 
در محدوده اختیارات عام هیأت مدیره همچون اجراي کلی مصوبات مجامع عمومی، قـرار نداشـته و   
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اي مصـوب   درصدد بوده است تا تفویض چنین اختیار استثنایی به هیأت مدیره را در ماده قانونی ویژه
، 1347رت سـال  الیحه اصـالحی قـانون تجـا    167و  162و مواد  164نماید. لیکن در اینجا بین ماده 

اساسـنامه شـرکت   «الیحه مرقوم تصریح گردیـده اسـت کـه:     164گردد. در ماده  تعارضی مشاهده می
این بـدان معنـی اسـت کـه اختیـار       »تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه براي هیأت مدیره باشد. نمی

مقـرر   167و  162العاده است. در حـالی کـه مـواد     افزایش سرمایه حق انحصاري مجمع عمومی فوق
تواند به هیأت مدیره اجازه دهد که ظرف مـدت معینـی کـه     العاده می مجمع عمومی فوق«دارند که  می

نباید از پنجسال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مـذکور در ایـن   
حق تفویض اختیـار   العاده مجمع عمومی فوق«و در ادامه مقرر نموده است که  »قانون افزایش دهد

اگرچه مجمـع عمـومی   » تصویب افزایش سرمایه شرکت به مدت پنج سال به هیأت مدیره را دارد.
گیرنده در رابطه با اتخاذ تصمیم بـه تغییـر سـرمایه شـرکت بـه شـمار        العاده تنها مرجع تصمیم فوق
الیحـه   161طبق ماده گردد. زیرا که  کننده محسوب می آید، با این حال نقش مدیران بسیار تعیین می

العـاده بـه پیشـنهاد هیـأت مـدیره پـس از        مجمع عمومی فوق«: 1347اصالحی قانون تجارت سال 
 »کنـد.  قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت درمورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصـمیم مـی  
گـذار   أثیربنابراین گزارش هیأت مدیره و دالیل توجیهی مذکور در گزارش، در نوع تصمیم مجمع ت

که افزایش سرمایه تصویب یا رد گردد، خـود را نشـان    است. این اثر نه تنها در اصل تصمیم به این
دهد، بلکه بر جزئیات تصمیم، شیوه افزایش سرمایه، روش تأمین مالی آن و حفظ یا سلب حـق   می

شـرح انعکـاس   ماده مرقوم بـدین   2تقدم سهامداران نیز کارساز خواهد بود. چنین اثري در تبصره 
پیشنهاد هیأت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سـرمایه  «یافته است: 

و نیز شامل گزارشی درباره شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقـع مجمـع عمـومی    
ي سال مالی هاي سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدا نسبت به حساب

بـه  » قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره پیشنهاد هیأت مـدیره باشـد.  
العاده کـه تصـمیم بـه افـزایش سـرمایه       عالوه به تجویز تبصره یک همان ماده، مجمع عمومی فوق

تعیین آن را بـه   شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن را تعیین یا اختیار«، گیرد می
آید، هیأت مـدیره نـه    گونه که از بررسی مقررات باال بر می همان» هیأت مدیره واگذار خواهد کرد.

تنها به عنوان بازوي اجرایی مجمع عمومی، تشریفات و اقدامات مربوط به افزایش سرمایه را انجام 
راتـر از ارگـان اجرایـی    دهد، بلکه برخی تصمیمات را با تفویض مجمع اتخاذ کـرده و نقشـی ف   می

  1نماید. صرف ایفاء می

                                                            
  256ـ255، صص 1393، تهران، انتشارات سمت، هاي تجاري حقوق شرکت، پاسبان، محمدرضا  .1
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نیز به همـین امـر تصـریح دارد کـه تغییـر در       1392الیحه جدید قانون تجارت سال  570ماده 
سرمایه شرکت و یا انحالل شرکت و سـایر اختیـارات خـاص فقـط مخـتص بـه مجمـع عمـومی         

العاده و یا سایر مجامع اجازه  حتی در همین حد نیز به مجمع عمومی فوق العاده است و ظاهراً فوق
  . أت مدیره تفویض نمایندینداده است که اجراي تصمیمات متخذه خود را به ه

جز در موارد استثنایی که به موجب مقررات قانونی اجازه تفـویض اختیـارات   که  این در نهایت
صـدر  کـه   ایـن  در سایر موارد با توجه به، أت مدیره مقرر گردیده استیخاص مجامع عمومی به ه

کـه راجـع بـه اختیـارات عـام مـدیران در        1347الیحه اصـالحی قـانون تجـارت سـال      118ماده 
هاي خـاص   استثنایی بر این قاعده قرار داده است که عبارت از صالحیت، هاي سهامی است شرکت

 ماننـد ، چه مجامع عمومی اختیارات خاص خود را به مـدیران تفـویض نماینـد    چنان، مجامع است
هاي مالی یا تصویب تقسیم سود از سوي مجمع عمومی عادي و یا تصـمیم   تصویب صورتکه  این

ایـن امـر بـا    ، العاده را به مـدیران واگـذار نماینـد    انتشار اوراق مشارکت توسط مجمع عمومی فوق
و انحصاري بودن این اختیارات  1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  83احصاء و شواهد ماده 

هـاي مجـامع عمـومی در ماهیـت از      صالحیتکه  این ومی منافات داشته و همچنینبراي مجامع عم
به مـدیران بـه معنـاي بـرهم زدن     ها  آن به شمار آمده و پذیرش امکان تفویضها  آن اختیارات ذاتی

. به جاي مرجع سیاست گذاري خواهد بود کننده مرزبندي میان ارکان شرکت و قرار دادن رکن اداره
چون تصمیمات مجـامع در جـایی کـه در برگیرنـده مـوارد      ، نقطه نظر شکلی نیز از سوي دیگر از

تصــویب ، (انتخــاب مــدیران 1347الیحــه اصــالحی قــانون تجــارت ســال  106منــدرج در مــاده 
ها به ثبت رسـیده   بایست در مرجع ثبت شرکت ، می) باشد... هاي مالی و تغییر در سرمایه و صورت

أت مدیره را در خصوص یمرجع رسمی یاد شده مصوبات هکه  آن که امکان در حالی. و آگهی شود
  1.باشد نمی متصور، امور مربوط به مجامع عمومی به عنوان مصوبه مجمع پذیرفته و به ثبت برساند

در خصوص تفویض برخی اختیارات مجامع عمـومی بـه مـدیران نظریـه مشـورتی اداره کـل       
آیا مجمع عمومی : نسبت به این پرسش که 93ـ118ـ1859حقوقی قوه قضاییه در در پرونده شماره 

اختیـار  ، الیحه اصالح قانون تجـارت  118تواند با استناد به قسمت اخیر ماده  می العاده شرکت فوق
، ناشی از مالکیت خودش نسبت به سهام اشخاص حقوقی دیگررأي  أت مدیره را در اعمال حقیه

قـانون مـذکور    102گذار کرده یا به اسـتناد مـاده   را به سهامداران حقیقی وارأي  محدود و این حق
طـی  . تعیـین کنـد  رأي  سهامداران حقیقی را به عنوان نماینده شرکت در مجامع جهت اعمال حـق 

الیحه  83با عنایت به ماده : چنین پاسخ داده است که12/12/1393مورخ  3117/93/7نظریه شماره 
                                                            

، مجلـه  »هـاي تجـاري   هاي تجاري و حدود اختیـارات مـدیران شـرکت    مقاله اهلیت شرکت«پاسبان، محمد رضا،   .1
 147، ص 1389، 51تحقیقات حقوقی، شماره 
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در صالحیت  غییر در مواد اساسنامه را منحصراًقانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت که هرگونه ت
قانون مزبـور کـه مقـرر نمـوده اسـت       8ماده  16العاده میداند و با عنایت به بند  مجمع عمومی فوق

ایـن   118باید در اساسنامه قید شود و با عنایت بـه مـاده   ، تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
ه به موجب مقررات ایـن قـانون اخـذ تصـمیم و اقـدام      قانون که برابر آن جز درباره موضوعاتی ک

ها داراي کلیه اختیـارات الزم   مدیران شرکت، در صالحیت خاص مجامع عمومی استها  آن درباره
اختیـار  ، العـاده  اگر مجمع عمومی فوقسؤال،  بنابراین در فرض، باشند می ها براي اداره امور شرکت

محدود ، در شرکت دیگري که در آن صاحب سهم است أت مدیره را براي تعیین نماینده شرکتیه
  1.کند یا شخص معینی را به عنوان نماینده انتخاب کند فاقد اشکال قانونی است

 
  هاي عام مدیران  اختیارات و صالحیتهاي  محدودیت .3ـ4

 129و  118و  94و اختیـارات عـام مـدیران در مـواد     هـا   هاي وارده نسبت به صالحیت محدودیت
الیحـه اصـالحی قـانون     94مـاده  . بیـان گردیـده اسـت   ، 1347اصالحی قانون تجارت سال الیحه 

 از قواعد آمره بوده و در حقیقت مربوط بـه مجـامع عمـومی اسـت و تصـریح      1347تجارت سال 
 تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و همچنین با هـیچ اکثریتـی   نمی نماید که هیچ مجمع عمومی می
 این قاعده عام بصورت غیر مستقیم شامل مـدیران نیـز  . صاحبان سهام بیفزاید تواند بر تعهدات نمی
گردد و مدیران نیز حق اتخاذ تصـمیم بـه تغییـر تابعیـت شـرکت یـا انجـام اقـدامات و اتخـاذ           می

الیحـه   437(همچنـین مـاده   . تصمیماتی که موجب افزایش تعهدات صاحبان سهام گردد را ندارند
  ) 1392جدید قانون تجارت سال 

تصـمیمات مـدیران را در محـدوده     1347الیحه اصـالحی قـانون تجـارت سـال      118در ماده 
بطـورکلی   1347الیحه اصـالحی قـانون تجـارت سـال      2ماده . موضوع شرکت معتبر دانسته است

. شرکت سهامی را شرکت بازرگانی محسوب نموده ولو موضوع عملیات آن امور بازرگـانی نباشـد  
الیحه مزبور به صراحت قید گردیده است که بایـد موضـوع شـرکت مشـخص      9و  8و  7در مواد 
باشند مشروط  می مدیران شرکت داراي کلیه اختیارات الزم براي اداره امور شرکتکه  این قید. باشد
نمایـد   می این پرسش را مطرح، در حدود موضوع شرکت باشدها  آن تصمیمات و اقداماتکه  آن بر

آیا اقدامات آنان بکلی باطل ، محدوده موضوع شرکت اقداماتی انجام دهندکه اگر مدیران خارج از 
چه وضعیتی خواهند اند  هدر این صورت اشخاص ثالث که از این امر متضرر گردید؟ و بالاثر است

چـه  ، به صالح شـرکت بـوده باشـد   ، اگر اقدامات مدیران خارج از محدوده موضوع شرکت؟ یافت
                                                            

، روزنامه رسمی سـال  834نامه شماره  ، ویژه»نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه«روزنامه رسمی کشور،   .1
 1/10/1394مورخ  20622هفتاد و یکم، شماره



  1397سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

103 

نیـز   1392الیحه جدید قـانون تجـارت سـال     596مفاد ماده  در خصوص؟ وضعیتی خواهد داشت
در ادامه در مواد یاد شده ضمانت اجراي محدود نمودن اختیـارات  . گردند می ت مطرحسؤاال همین

مدیران را در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی نسـبت بـه اشـخاص ثالـث باطـل و      
در خصوص تحدیـد اختیـارات مـدیران بـه     . ته استلیکن میان مدیران و صاحبان سهام معتبر دانس

یک نظر آن است کـه  . نظرات مختلفی توسط حقوقدانان ارائه گردیده است، حدود موضوع شرکت
الیحـه اصـالحی قـانون     118ماده ، با لحاظ اهلیت عام براي شخصیت حقوقی یک شرکت سهامی

بـر همـین اسـاس مـدیران      )1392الیحه جدید قانون تجارت سـال   596(ماده  1347تجارت سال 
اسـتثنائات  . هاي سهامی را داراي تمامی اختیارات الزم براي اداره شرکت اعالم نموده است شرکت

ناظر بـر  ، 1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  118وارده بر این اختیارات تام مصرحه در ماده 
ران هیچ نسبتی با موضـوع  از این دیدگاه اختیارات مدی. اهلیت عام شرکت تجاري (سهامی) نیست

در مقـام تبیـین و    مـدیران صـرفاً  هـاي   اهلیت شرکت تجاري نداشته و استثنائات وارد بر صالحیت
بنابراین استثنائات منـدرج در  . وضع شده است، تحدید اختیارات ایشان و نه تحدید اهلیت شرکت

اسـت کـه مـدیران    از آن جهت وضع گردیـده   1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  118ماده 
اراده شرکت در راستاي اداره آن بوده و به دلیل عدم امکان ترسیم مرز شـفاف میـان    دهنده انعکاس

، و جلوگیري از تفسیرهاي زیان بار در تحلیل حدود اختیارات مـدیران  گیري مفهوم اداره و تصمیم
عـام  هـاي   تخاص مجامع و موضـوع شـرکت را بـر صـالحی    هاي  دو استثناء صالحیت گذار قانون

بدون آن که استثنائات مزبور مانع از اعمال اهلیت مطلق و آثـار حقـوقی   ، مدیران مقرر داشته است
شده است که در وضعیتی کـه   گیري گونه نتیجه لذا در نهایت این. ناشی از آن از سوي شرکت باشد

تواند  می تشرک، با تصمیم مجامع عمومی، اقدامات مدیران خارج از محدوده موضوع شرکت باشد
 588زیرا مفاد ماده . از اهلیت کامل خود بهره ببرد، با اجازه یا تنفیذ اعمال خارج از موضوع شرکت

 تنها امور انسـانی را خـارج از اهلیـت عـام شـرکت بـه شـمار آورده و       ، 1311قانون تجارت سال 
موضـوع شـرکت    تواند موید این نظر باشد و در نتیجه اعتقاد به بطالن اعمال خـارج از حـدود   می

تواننـد در خـارج از موضـوع شـرکت      نمی نظر دیگر آنست که مدیران 1اند. هسهامی را مردود دانست
 علیه منافع عمومی شـرکت ، زیرا چنین عملی برخالف هدف شرکت بوده، معامله و یا اقدام نمایند

این نظـر   2.شود می باشد و در حقوق جدید مورد از مصادیق سوء استفاده از اختیارات محسوب می
گردیده که اختیارات کامل و نامحدود مدیران در اداره شرکت در رابطـه بـا    تأییدبه طریق دیگر نیز 
مدیران باید در چارچوب اختیارات تعیـین  ، اما در رابطه بین مدیران و شرکت، اشخاص ثالث است
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ر صورت تجـاوز  مجامع عمومی یا قرارداد مدیریت عمل کنند و د، شده به وسیله اساسنامه شرکت
در مقابـل  هـا   آن اگرچه اقدام. خواهند بود ولؤمسدر مقابل شرکت ، از حدود اختیارات تعیین شده

 1347الیحـه اصـالحی قـانون تجـارت سـال       142ماده  1.شود می ثر تلقیؤاشخاص ثالث نافذ و م
تخلف نماید که مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به  می تصریح

یـا   منفـرداً ، از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمـومی بـر حسـب مـورد    
یت هریک را براي جبران خسارت تعیـین خواهـد   ولؤمسباشند و دادگاه حدود  ول میؤمس مشترکاً
 اسـت کـه مطـابق قـانون در اساسـنامه تعیـین      اي  هتعیین موضوع شرکت نیز در حقیقت مقرر. کرد
أت مدیره و همچنین مجامع عمـومی و بازرسـان مکلـف بـه     یو چون شرکت سهامی و ه گردد می

الجرم مکلف به رعایـت حـدود موضـوع شـرکت نیـز      ، باشند می رعایت مقررات اساسنامه شرکت
چه مدیران اقدامی خارج از حدود موضوع شرکت نماینـد و ایـن امـر بـه منـافع       چنان. خواهند بود
جبـران خسـارات وارده بـر شـرکت      ولؤمسـ مدیر یا مدیران متخلـف  ، وارد نمایداي  هشرکت لطم

مدیر یا مدیران متخلـف  ، خواهند بود و همچنین اگر منافع اشخاص ثالث نیز مورد لطمه قرار گیرد
در رویه قضایی ایران و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه . مکلف به جبران خسارت هستند

بـه طـور کلـی    : «و مدیریت آن چنین اظهارنظر گردیده است کـه با تکیه بر جنبه قراردادي شرکت 
هاي سهامی عام و خاص مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی  شرکت، قانون 125چون طبق ماده 
شـود و از طـرف    مـی  أت مدیره به او تفویض شده اسـت نماینـده شـرکت محسـوب    یکه توسط ه

گر مدیرعامل خارج از حدود اختیـاراتی  شرکت حق امضاء دارد و مفهوم مخالف آن این است که ا
که به او تفویض شده است امضایی بنماید در آن مورد نماینده شرکت محسوب نیست و تعهـد او  

لذا در مواردي که امضاي مدیرعامل به تنهایی از نظـر اساسـنامه   ، شود نمی از طرف شرکت شناخته
شته باشد که به تنهایی با امضاي خودش شرکت فاقد اعتبار و آثار قانونی بوده و مدیرعامل حق ندا
چه برخالف اساسنامه و خـارج   چنان، اسناد و قراردادهایی را از طرف شرکت امضاء و منعقد نماید

از حدود اختیاراتش مبادرت به عقد قرارداد یا تنظیم سندي فقط با امضـاي خـودش بنمایـد بـراي     
  2»)17/2/1363مورخ  858/7(نظریه شماره . آور نخواهد بود یتولؤمسشرکت 

اقدامات خارج از حدود اختیارات مدیرعامل در مقابـل   تأثیرنظریه عدم « همچنین در این رابطه
شـرکت را  ، دارد که اقدامات خارج از حدود اختیارات مـدیرعامل  می نیز چنین بیان »اشخاص ثالث

هایی براي  مدیره محدودیتأت یچه در اساسنامه یا مصوبه ه به این معنی که چنان. سازد نمی متعهد
 ي نسبت بـه اشـخاص ثالـث کـه بـا شـرکت قـراردادي منعقـد        ، تأثیرمدیرعامل وجود داشته باشد
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در یـک پرونـده مطروحـه در    ، براي تبیین مبانی استدالل و مرجعه به رویه قضایی. ندارداند،  هنمود
برگ سفته  4تومان وجه  380000خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ ، محاکم قضایی تهران

وکیـل خوانـده   . گـردد  مـی  دادگاه شهرستان تهران ارجـاع  27علیه خوانده مطرح و پرونده به شعبه 
به مدیرعامل شـرکت   براي انجام قرارداد مربوط به تحویل چوب بوده که موقتاًها  مدعی است سفته

 رد مـذاکره بایـد مسـترد   سفته مو، تسلیم شده لیکن به علت عدم انجام معامله و عدم تحویل چوب
موکـل را بـا ظهرنویسـی بـه خواهـان داده اسـت در       هاي  لیکن مدیرعامل یاد شده سفته، گردید می

أت یـ طبق اساسنامه و صـورت جلسـه ه   ثانیاً. مزبور بدهی نداردهاي  موکل بابت سفته اوالً: حالیکه
و مدیرعامل با مهر شرکت  أت مدیرهیحق امضاء اوراق و اسناد تعهدآور با یکی از اعضاء ه، مدیره

را هـا   آن مدیرعامل دیگر. است و آقاي ص. که امضاء سفته متعلق به آقاي پ در حالی. بوده است
مدافعات عنوان شده را  11/6/1358مورخ  406دادگاه به موجب دادنامه شماره . امضاء نکرده است
ها  آن فارغ از علت و منشاء مبادله و اسناد تجاري مستقالً زیرا معتقد است اوالً. موجه ندانسته است

ي در حق ثابت وي تأثیرمعتبر و به صرف ظهرنویسی قابل انتقال است لذا ادعاي عدم انجام معامله 
. ي در حقوق خواهـان نخواهـد داشـت   تأثیرفقدان امضاء احد از مدیران عامل  ثانیاً. نخواهد داشت

اصالحی مدیرعامل نماینده شرکت محسوب و حـق امضـاء دارد و محـدود     125و  118طبق ماده 
ي در حقوق اشخاص ثالث که طرف تأثیرنمودن اختیارات آنان در اساسنامه یا در صورت جلسات 

 142توسط یکی از مدیران با نگرش به ماده ها  باشند نخواهند داشت و عدم امضاء سفته می شرکت
ي در تـأثیر تواند مالك مطالبه خسارت در روابـط مـدیران و شـرکت باشـد و      می کثراصالحی حدا

   1.حقوق دارنده سند ندارد
قضـایی کـه بـه    هـاي   ها در نشسـت  مشابه همین استدالل با بیانی دیگر در نظریه قضات دادگاه

، شـرکت سـهامی الـف   : پرسش این است کـه . توان مالحظه نمود می و جواب است سؤال صورت
در . نماید می به مبلغ چهار میلیون تومان خریداري، یت محدود بولؤمسویی را از شرکت با خودر
نماید (به همراه مهـر شـرکت) و    می مدیرعامل شرکت چکی را به میزان ثمن معامله صادر، قبال آن

شرکت فروشنده به طرفیت ، که به لحاظ بالمحل بودن چک مزبور، دهد می در اختیار فروشنده قرار
دارد کـه حسـب اساسـنامه     مـی  شرکت اخیر در مقام دفاع بیان. نماید می کت خریدار اقامه دعواشر

مدیرعامل مذکور به تنهایی حداکثر به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان اختیار صدور اسـناد  ، شرکت
یکـی  عالوه بر امضاي وي بایستی به امضاي ، تعهدآور را داشته است و نسبت به مازاد مبلغ مذکور

شرکت نسبت به مازاد بر مبلغ ، بنابراین. رسید می أت مدیره نیز (به همراه مهر شرکت)یاز اعضاي ه

                                                            
  368، ج اول، ص 1382، انتشارات بازگیر، 70، 60، 50، منتخب آراء حقوقی محاکم در سه دهه بازگیر، یداهللا  .1
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با توجـه بـه ادعـاي خـواهن و     . باشد می یتولؤمسفاقد ، یکصد و پنجاه هزار تومان چک موصوف
وض پاسـخ مسـئله را در فـر   ، به ایـن پرونـده   کننده شما به عنوان قاضی رسیدگی، دفاعیات خوانده

  . مختلف به طور مستدل و مستند بیان دارید
محـدود  ...  الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجـارت  118با توجه به قسمت اخیر ماده  پاسخ:

کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقـط از لحـاظ روابـط    
باطل و کان لم یکن است و بـه  ، ل اشخاص ثالثبین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقاب

تصمیمات و اقدامات مدیرعامل نسبت بـه اشـخاص ثالـث از اعتبـار الزم برخـوردار      ، همین اعتبار
کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت ، قانون مذکور 135با توجه به ماده  مضافاً. است

امکـان طـرح دعـواي کیفـري علیـه      ، ایـن ترتیـب  بـه  . در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر اسـت 
(شخص مدیرعامل) وجود داشته و طرح دعواي حقوقی بـه طرفیـت شـرکت صـاحب      کننده صادر

قـانون   19یت تضـامنی موضـوع مـاده    ولؤمسچک بر مبناي  کننده حساب و همچنین شخص صادر
خوانده بنـا بـه   مدافعات شرکت ، منعی نداشته و قابل استماع است و در فرض مسئله، صدور چک

اصـراري  رأي  در ایـن خصـوص   1.»باشـد  نمی موجه نبوده و قابل پذیرش، مراتبی که اعالم گردید
در . نیز قابل تعمق و بررسی است 11/7/1374مورخ  22کشور به شماره  عالی دیوانأت عمومی یه

الـزام بـه    سازي دائر بر راههاي  القدس دادخواستی به طرفیت شرکت ماشین شرکت طریقاي  هپروند
دادگاه حقـوقی   27تنظیم سند رسمی سه دانگ از ششدانگ یک ساختمان مطرح و پرونده به شعبه 

خوانده نیز دادخواسـت متقـابلی تحـت عنـوان خلـع یـد از سـاختمان        . گردد می یک تهران ارجاع
شرکت طریق االقدس مدعی خریـد  . نماید می القدس تقدیم موضوع دعوي به طرفیت ظرکت طریق

گـردد کـه    مـی  ان بوده و درخواست تنظیم سند رسمی انتقال داشته و شرکت خوانده مدعیساختم
ساختمان موضوع دعوي بطور موقت در اختیار شرکت خواهان اصلی قرار گرفته و فروش صورت 

شعبه دادگاه پس از رسیدگی به دعوي اصلی حکم بـه  . نماید می نگرفته است و درخواست خلع ید
در مورد دعوي تقابل با احراز ملکیت خواهـان تقابـل و تصـرفات غیرمجـاز     بطالن دعوي صادر و 

القـدس از رقبـه    حکم بر خلع ید شرکت طریق، خوانده دعوي تقابل و عدم ارائه دلیل بر انتقال مال
آقـاي الـف کـه در     استدالل دادگاه بطور خالصـه اینسـت کـه اوالً   . دارد می متنازع فیه صادر اعالم

اجراي الیحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران به سمت مدیریت شرکت منصوب شده فقـط مجـاز بـه    
امضاي اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سـفته و بـروات بـوده و فـروش و انجـام قراردادهـا       

رکت زیرا این معامالت موجب افزایش و یـا کـاهش سـرمایه شـ    ، باشد می خارج از حیطه اجازه او
                                                            

، 1387هاي عمومی حقوقی، انتشارات جنگـل،   ، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاهمعاونت آموزش قوه قضاییه  .1
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است و تصمیم راجع به آن در انحصار مجمع عمومی شرکت است و خارج از صـالحیت مـدیران   
سمت آقاي آرونـی در مـورد فـروش محـرز نیسـت و دخالـت وي در        ثانیاً. باشد می أت مدیرهیه

، القـدس  با تجدیدنظرخواهی شرکت طریق. فروش فضولی بوده و شرکت آن را امضاء ننموده است
 57/73/19کشو طی دادنامـه شـماره    عالی دیوانکشور ارسال و شعبه نوزدهم  عالی دیوانپرونده به 

. نماید می دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض کرده و پرونده به شعبه دیگر حقوقی یک تهران ارجاع
أت مـدیره را در انجـام   یـ ه، اساسنامه شـرکت  17ماده  خالصه استدالل شعبه مزبور اینست که اوالً

اساسنامه که از جمله خرید و فروش و اجاره  16بینی شده در ماده  متی از اختیارات پیشتمام یا قس
فروشـنده بـه عنـوان سرپرسـت      ثانیـاً . اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول مجاز دانسـته اسـت  

 ثالثـاً . شرکت از سوي وزارت بازرگانی با اختیارات مصرحه در ابالغ مزبـور انتخـاب شـده اسـت    
دلیلـی بـر ایـن     رابعـاً . ات مفوضه به امضاي اسناد تعهدآور فاقد محمل قـانونی اسـت  حصر اختیار

مطلب که انجام معامله جهت نقصان سرمایه شرکت صورت گرفته ارائه نشده و به عـالوه مـدرکی   
موضوع معامله جزء سرمایه شرکت است در پرونده وجـود نـدارد بـه خصـوص کـه      که  این دال بر

پرونده به . دهد می وجوه نقدي سرمایه آن را تشکیل ی است که معموالًشرکت از نوع شرکت سهام
 297ـ298شعبه بیست و هشتم دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع و شعبه یاد شده طی دادنامه شماره 

شعبه بیست و هفتم حقوقی یک تهـران حکـم بـر بطـالن     رأي  با اصرار نسبت به 9/7/1373مورخ 
سازي صادر و اعالم  راههاي  عوي تقابل از مایملک شرکت ماشیندعوي اصلی و خلع ید خوانده د

اسـنادي  ، اساسنامه شرکت 18ماده که  این نظر به استدالل دادگاه فوق آن است که اوالً. داشته است
را معتبر دانسته که عالوه بر داشتن یک یا دو امضاء ممهور به مهـر شـرکت باشـد و اثـري از مهـر      

شخصـی کـه بـه عنـوان سرپرسـت تعیـین شـده داراي         ثانیاً. ث نیستشرکت در قرارداد مورد بح
اساسنامه فروش اموال غیرمنقول از اختیـارات   86اختیارات مفوض به مدیرعامل است و طبق ماده 

تواند آن را به مدیرعامل تفویض کند و در مانحن فیه چنین اختیـاري بـه    می أت مدیره است کهیه
القدس از دادنامه موصوف تجدیدنظرخواسته و در  شرکت طریق. الذکر داده نشده است شخص فوق

 کشـور مطـرح   عـالی  دیـوان أت عمـومی  یـ نهایت پرونده با توجه به اختالف دو شعبه مذکور در ه
 22اصـراري شـماره   رأي  أت فوق پس از ختم مذاکرات با اکثریت قاطع و بـه موجـب  یه. شود می

تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه صـادره از   معتقد است اعتراضات وکیل شرکت 11/7/1374مورخ 
بـه   أت عمومی اینست کـه اوالً یل هیدال. شعبه بیست و هشتم دادگاه حقوقی یک تهران وارد است

شـرکت   26/11/1366مـورخ   0061/10موجب مندرجات اسـناد عـادي و بـه ویـژه نامـه شـماره       
وقـوع  ، مذکور صـادر گردیـده  سازي که با امضاهاي دارندگان حق امضاء در شرکت  راههاي  ماشین
الیحه اصالحی قانون تجـارت   130با توجه به مالك ماده  ثانیاً. طرفین محرز است مابین فیمعامله 
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اقدام مدیرعامل به انجام معامله در مقابـل خواهـان دعـوي معتبـر     ، همان قانون 135و  118و مواد 
ط در پرونده و الزامات قانونی ناشـی  دادنامه تجدیدنظرخواسته با اوراق و مدارك مضبو ثالثاً. است

کشـور معتقـد اسـت تحدیـد اختیـارات       عـالی  دیـوان أت عمـومی  یلذا ه. از عقد بیع مخالفت دارد
  1.ي نداردتأثیرمدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث 
توانند اقدامات خـارج از موضـوع    می أت مدیره و یا مجامع عمومییاما پرسش اینست که آیا ه

تنفیذ نمایند و به ایـن ترتیـب   ، أت مدیره صورت پذیرفته استیرعامل و یا هشرکت که توسط مدی
موجب لطمه زدن به منافع شـرکت و  ، اگر اقداماتی از این قبیل؟ منافع اشخاص ثالث را حفظ کنند
عـام  ، اهلیت شرکتکه  این در؟ چنین تنفیذي امکانپذیر خواهد بود، یا ورود زیان به شرکت گردند

رسـد   می گونه اقدامی را صورت دهد تردیدي نیست و لیکن بنظر دارد که همهاست و شرکت حق 
بدین ترتیب که این اهلیت عام تـا  . که مقررات قانون تجارت این قاعده عام را تخصیص زده باشد

الیحـه   142و  118جایی قابل اعمال است که تخلف از مقررات اساسنامه و موجـب نقـض مـواد    
الیحـه فـوق    94در خروج از موضوع شرکت و تخلف از ماده  1347اصالحی قانون تجارت سال 

توان میان این دو مطلب کـه شـرکت و    می چگونه. نباشد، در تحقق افزایش تعهدات صاحبان سهام
اهلیت عام در اداره امور خـود را دارنـد و لـیکن بـا     ، شرکت کننده أت مدیره به عنوان رکن ادارهیه

چنین ، ت مدیران را محدود به رعایت حدود موضوع شرکت نمودهاختیارا گذار که قانون این وجود
براي طبق حسب اهلیت عـام خـود حـق تنفیـذ      تلقی نمود که همچنان مدیران و یا مجامع عمومی

  ؟ اقدامات خارج از موضوع شرکت توسط مدیران را دارند
عنـوان   رسد اینست که اگر پذیرفته شـود کـه چـون شـرکت بـه      می در بدو امر آنچه مهم بنظر
 داراي اهلیـت عـام بـراي اداره خـود     1311قانون تجارت سال  588شخصیت حقوقی مطابق ماده 

نیز ضـمن اعطـاي اختیـارات     1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  118باشد و مطابق ماده  می
همـین اهلیـت عـام را بـراي مـدیران      ، نامحدود به مدیران و منع هرگونه تحدید اختیارات مـدیران 

بنابراین اگر مدیران خارج از موضوع شرکت اقدامی نمایند مجامع عمومی به عنوان رکـن  ، فتهپذیر
از سوي دیگر با این اشـکال مواجـه   . توانند آن را تنفیذ نمایند می گیرنده براي شرکت اصلی تصمیم

ود براي اهلیت عام و اختیارات نامحد، که خود در مواد مزبور در ابتدا گذار قانونخواهیم گردید که 
به چه علت تمامی اقدامات مدیران را مشروط به عـدم دخالـت در   ، شرکت و مدیران قائل گردیده

آیـا درج چنـین   ؟ اختیارات مجامع عمومی و سپس رعایت حدود موضـوع شـرکت نمـوده اسـت    
که نسبت به همه اقدامات مدیران تسـري دارد بالجهـت بـوده     گذار قانونهایی از سوي  محدودیت

                                                            
هـاي سـهامی در صـورت تجـاوز مـدیرعامل از       وضعیت قراردادهاي شرکت«بیگی حبیب آبادي، احمد و محمد،   .1

  66ـ23صص  ،1392، فصلنامه رأي ـ مطالعات آراي قضایی، دوره دوم، زمستان »حدود اختیارات



  1397سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

109 

صوص قید نخست که مدیران را از دخالت در آنچه در صالحیت و اختیارات مجـامع  در خ؟ است
روشن است که چون مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت در حقیقـت  ، منع نموده، عمومی بوده

تـر حـق دخالـت در اختیـارات رکـن بـاالتر را        لذا رکن پایین. زیر مجموعه مجامع عمومی هستند
تفویض از سوي رکن باالتر آنهم به موجب قانون و از جهـت رعایـت نظـم    نخواهد داشت مگر با 

اما . رسیده است می تعیین چنین ممنوعیتی نیز الزم بنظر، عمومی و حفظ موجودیت و بقاي شرکت
که همان مـتن بـدون    1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  118در خصوص قسمت دوم ماده 

نیـز قیـد گردیـده و مـدیران را در انجـام       1392تجارت سال  تغییر در مقررات الیحه جدید قانون
باید دید آیـا  ، وظایف و اعمال اختیارات خود مکلف به رعایت حدود موضوع شرکت نموده است

بایست نسبت به اختیارات مدیران اعمال گردد یا مجامع عمومی نیز چنـین   می این محدودیت فقط
فقط مدیران را مکلف به رعایت  1347ن تجارت سال اصالحی قانو 118ظاهر ماده ؟ تکلیفی دارند

. توان آن را به اختیارات مجـامع عمـومی تسـري بخشـید     نمی محدوده موضوع شرکت نموده و لذا
یکـی دیگـر   . گونه اقدامات الزم براي اداره صحیح شرکت را دارند بنابراین مجامع عمومی حق همه

الیحه  129ماده ، گردد می اختیارات ایشان تلقی از مواردي که در حقیقت تجاوز مدیران از محدوده
أت مدیره و مدیرعامل شـرکت  یاعضاء ه، مطابق این ماده. است 1347اصالحی قانون تجارت سال 
شـود بطـور    می أت مدیره در معامالتی که با شرکت یا به حساب شرکتیحق ندارند بدون اجازه ه

أت مدیره نیز باید مراتـب را بـه   یه، ت اجازهمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صور
مجمع عمومی عادي ارسال و سپس این امر توسط مجمع عمومی عادي صـاحبان سـهام تصـویب    

الیحه  131آن معامله به موجب مقرره ماده ، گردد و اگر مجمع عمومی عادي آن را تصویب ننماید
تـا   129گـردد کـه در مـواد     می ظهمالح. قابل ابطال خواهد بود 1347اصالحی قانون تجارت سال 

توانـد   می أت مدیره داشته ویمجمع عمومی عادي حق برتري نسبت به ه، الیحه قانونی مرقوم 131
به منزله محـدود نمـودن اختیـارات مـدیران     اي  هچنین مقرر. أت مدیره را تنفیذ یا رد نمایدیاقدام ه

أت مدیره یا مدیرعامل بـوده و  ییت هنیست و بلکه تنفیذ نسبت به اقدامی است که خارج از صالح
در کـه   ایـن  بـه ویـژه  . یابـد  مـی  حکم صحت و جنبه قـانونی ، پس از تصویب مجمع عمومی عادي

أت مدیره و مدیرعامل شرکت حق طرف معامله قرار گرفتن در معامالت مذکور در مـاده  یه، اساس
مدیره تصمیم بگیرند که  أتیرا ندارند و حتی اگر ه 1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  129

أت مـدیره چنـین   یـ در صورتی که مـدیر عامـل بـدون اجـازه ه     انجام و یا ساًأر رااي  هچنین معامل
در ، أت مدیره بخواهد مبادرت به تصویب و صدور اجـازه نمایـد  ینموده باشد و سپس هاي  همعامل

باشد و در غیر اینصورت هر صورت باید تصویب نهایی مجمع عمومی عادي را نیز به همراه داشته 
 118و  588و همچنین مـواد   131الی  129لذا با لحاظ مواد . قابل ابطال خواهد بوداي  هچنان معامل
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أت مدیره به یرسد که محدود نمودن اختیارات ه می بنظر 1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال 
مع عمـومی در هـر   موجب تحدید اختیارات مجامع عمومی نیست و مجـا ، رعایت موضوع شرکت

صورت حق خواهند داشت براي حفظ حقوق صاحبان سهام و همچنین اشخاص ثالثی کـه طـرف   
أت مدیره خـارج از موضـوع   یدر مواقعی که اقدامات هاند،  هأت مدیره بودیمعامله با شرکت و یا ه

ز أت مـدیره یـا مـدیرعامل نمـوده و اقـدامات خـارج ا      یـ مبادرت به تنفیذ اقدامات ه، شرکت باشد
. أت مدیره و یا مدیرعامل را نیز جنبه قـانونی و حکـم صـحت ببخشـند    یموضوع شرکت توسط ه

نیز چنین استنباط نمود  1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  135توان از مفاد ماده  می همچنین
که تمامی اقدامات و اعمال مدیران و مدیرعامل شرکت حتی با فـرض تجـاوز از حـدود موضـوع     

أت مدیره شـرکت بـا   یاقدامات خارج از موضوع ه متعاقباًکه  این معتبر هستند (با فرضشرکت نیز 
الیحـه اصـالحی سـال قـانون      135تنفیذ مجمع عمومی عادي تنفیذ گردد) و اگرچه که حکم ماده 

اما در ادامه نیز فقط بـه عـذر عـدم    ، دارد »نسبت به اشخاص ثالث«تصریح در  1347تجارت سال 
ربوط به طرز انتخاب آنان اشـاره دارد و ذکـري از اقـدامات خـارج از موضـوع      اجراي تشریفات م

  . نماید نمی شرکت
اهلیت عام شرکت تجاري نیز اقتضاء آن را دارد که مجمع عمومی حق تنفیذ تجاوز مـدیران از  
حدود موضوع شرکت را داشته باشد تا بقاي شرکت و منافع صاحبان سهام و اشخاص ثالث طرف 

البته این تنفیذ توسط مجمع عمومی نیـز خـود داراي محـدودیت دیگـري نیـز      . حفظ گردد، معامله
است که مجمع عمومی عادي  1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  94هست و آن حکم ماده 

این حکـم آمـره بـوده و قابـل تخطـی      . تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید نمی با هیچ اکثریتی
موجـب  ، امات مدیران که خارج از حدود موضوع شرکت صورت پذیرفتـه ممکن است اقد. نیست

در این صـورت مجمـع حـق تنفیـذ اقـدامات      . افزایش و یا تحمیل تعهداتی بر صاحبان سهام گردد
هایی جنبه آمره داشته و قابـل   چنین محدودیت. مدیران خارج از موضوع شرکت را نخواهد داشت

تواند تابعیت شـرکت   نمی نماید که هیچ مجمع عمومی می حکه همان ماده تصری تخطی نیستند چنان
چنـین اقـدامی از سـوي مجمـع عمـومی در تغییـر       . این حکم نیز قابل تخلف نیست. را تغییر دهد
اما اگر . بخودي خود باطل است و نیازي به حکم مرجع قضایی نیز نخواهد داشت، تابعیت شرکت

آیا نیازي بـه حکـم   ، ع شرکت توسط مدیران نمایدمجمع مبادرت به تنفیذ اقدامات خارج از موضو
تنفیذ اقدامات خارج از موضوع شرکت  رغم علیرسد که  می بنظر؟ قطعی مرجع قضایی خواهد بود

 مبنـی بـر   1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  94صرف ادعاي تخلف از ماده ، توسط مدیران
، زایش تعهـدات صـاحبان سـهام گردیـده    آن اقدامات متعاقب تنفیذ مجمع عمومی موجب افکه  این
تواند موجب بطالن خود بخودي اقدام مجمع عمـومی و بـه تبـع آن بطـالن اقـدامات مـدیران        نمی
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احراز این امر به سـادگی ممکـن   ، که در تغییر تابعیت شرکت توسط مجمع عمومی در حالی. گردد
ت تابعیـت شـرکت مطلـع    هـا از وضـعی   تواند با مراجعه به اداره ثبت شرکت می است و هر شخص

که تشخیص این امر که اقدامات خارج از موضوع شرکت توسـط مـدیران و تنفیـذ     در حالی. گردد
بـه سـادگی   ، بعدي آن توسط مجمع عمومی موجب افزایش تعهدات صاحبان سهام گردیده یا خیر

بـه  دقیـق و کارشناسـانه نسـبت    هـاي   بررسـی  پذیر نیست و الزم است که مرجع قضایی طی امکان
پس از احراز تخلف و همچنین احـراز  ، اقدامات بعمل آمده و تطبیق آن اقدامات با موضوع شرکت

افزایش تعهدات صاحبان سهام مبادرت به ابطال تصـمیم مجمـع عمـومی در تنفیـذ آن اقـدامات و      
  . سپس بطالن اقدامات خارج از موضوع شرکت توسط مدیران نماید

در شـرکت بـا    1311منـدرج در قـانون تجـارت سـال     هـاي   در مورد مشابه در سایر شرکت
هماننـد   1311قانون تجـارت   105باشد. در ماده  ولیت محدود نیز مسئله مشابهی مطرح میؤمس

مدیران شـرکت بـا   «، مقرر گردیده است که: 1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  118ماده 
داره شـرکت خواهنـد داشـت مگـر     ولیت محدود کلیه اختیارات الزمه را براي نمایندگی و اؤمس
که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادي راجع به محدود کردن اختیارات  این

» مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن اسـت. 
الشرکه فقط با تنظیم سند  هم، انتقال س1311قانون تجارت سال  102و  103از سویی مطابق مواد 

رسمی و با رضایت دارندگان الاقل سه ربع سرمایه شرکت و با رعایـت اکثریـت عـددي مجـاز     
الشرکه، قابل تخلف  در لزوم تنظیم سند رسمی در انتقال سهم 103دانسته شده است. مقرره ماده 
الشرکه بـدون تنظـیم    ها نیز از ثبت انتقال سهم که ادارات ثبت شرکت و تراضی نیست، ضمن این
نمایند. اما در خصوص لزوم رضایت آن عده از شرکاء کـه داراي الاقـل    سند رسمی ممانعت می

)، پرسـش اینسـت کـه    103سه ربع سرمایه شرکت همراه با اکثریت عـددي باشـند (مفـاد مـاده     
عـدم   رغـم  که علـی  الشرکه بدون رعایت این مقرره صورت پذیرد، مانند این چه انتقال سهم چنان

تحقق رضایت شرکاء با حد نصاب سه ربع سرمایه و عدم رعایت اکثریت عددي یا عدم رعایت 
و اهلیت عام  105توان به استناد ماده  الشرکه صورت پذیرد، آیا می هر یک از این دو، انتقال سهم

کاء شرکت و مدیران، چنین اقدامی قابل تنفیذ یا قابل ابطال باشد. بدان معنی که اگـر سـایر شـر   
الشرکه به لحاظ عدم رعایـت مقـررات    درخواست ابطال مصوبه مدیران در خصوص انتقال سهم

گـردد؟ آیـا    را ننمایند، آیا به مفهوم تنفیذ ضمنی آنان در صحت چنین انتقالی تلقی می 102ماده 
که الشر تقاضاي ابطال انتقال سهم 103الیه، به ادعاي عدم رعایت مقررات ماده  اگر از سوي منتقل

گردد، مدیران شرکت که داراي سه ربع سـرمایه شـرکت و داراي اکثریـت عـددي نیـز هسـتند،       
ناظر بر انتقال بر شخص ثالث اسـت   103مصوبه اقلیت را تنفیذ بعدي نمایند؟ آیا مقررا ت ماده 
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گردد؟ در خصوص قسمت اخیـر پرسـش مطروحـه میـان      و یا شامل سایر شرکاء شرکت نیز می
ناظر بر انتقاال به غیـر   103نظر است. برخی معتقدند که چون مقررات ماده  حقوقدانان اختالف
الشرکه بین شرکاء محتاج به تشریفات باال نیست و بالاشکال دانسته شده است.  است، انتقال سهم

ولیت محـدود بیشـتر میـان    ؤدلیل این استدالل نیز چنین بیان گردیده اسـت کـه شـرکت بـا مسـ     
گردد و در نتیجه انتقال سـرمایه میـان شـرکاء را     انوادگی تشکیل میاشخاص داراي پیوندهاي خ

الشـرکه میـان    از دیدگاه دیگر، چون واگذاري سهم 1نباید مصداق واگذاري به غیر به شمار آورد.
دهد لذا باید واژه غیـر   دو شریک شرکت نیز حقوق و جایگاه دیگر شرکاء را تحت تأثیر قرار می

ولیت محدود و شخص ثالث خارج از شـرکت مزبـور دانسـت.    ؤسرا اعم از شریک شرکت با م
گیري و  الیه در تصمیم الشرکه به شریک دیگر نیز موقعیت آن شریک منتقل که با انتقال سهم چنان

دهنـده تنـزل    گردد و در مقابل موقعیـت شـرکت انتقـال    اداره شرکت به موقعیتی غالب تبدیل می
ابطه میان شرکاء را به هم زده و اقتـداري بـه شـریک    خواهد یافت. این امر ممکن است تعادل ر

الیه اعطاء خواهد نمود که ممکن است مطلوب دو شریک دیگر نبـوده و خـالف خواسـت     منتقل
ها باشد. بنابراین واژه غیر به مفهوم هم شرکاء و هـم غیرشـرکاء قابلیـت     خواست و رضایت آن
شریک دیگر و یا شخص ثالث بدون اخـذ   الشرکه به حال اگر انتقال سهم 2پذیرش بیشتري دارد.

رضایت دارندگان حداقل سه ربع سرمایه شرکت و یا عدم رعایت اکثریت عددي شرکاء یا عدم 
رعایت هریک از این دو شرط صورت پذیرد، در قانون تجارت به روشنی ضمانت اجراي حکم 

ـ   ا نهـادن ایـن حکـم    ممنوعیت مزبور بیان نگردیده است، لیکن مطابق قواعد حقوقی پیامـد زیرپ
قانون تجـارت، در حقیقـت    102که رضایت مذکور در ماده  تواند عدم نفوذ آن باشد. چه این می

ولیت محدود بوده و ابـراز آن پـیش یـا پـس از     ؤحقی است که منحصر به شرکاي شرکت با مس
یک دیگر و یا انجام معامله به شکل تنفیذ، اثر یکسانی دارد. در نتیجه با تنفیذ معامله، خواه با شر

این اعتبار ناشـی از تنفیـذ    3شخص ثالث، آثار یک عمل حقوقی صحیح بر آن بار خواهد گردید.
 1311قانون تجارت سـال   588و  105بعدي حاصل از اهلیت عام شرکت و مدیران مطابق ماده 

ولیت محدود نـدارد زیـرا در   ؤاست. این امر منافاتی با اهمیت شخصیت شرکاء در شرکت با مس
پذیرد. امـا اگـر اکثریـت     ر صورت باز هم تنفیذ بعدي توسط همان شرکاي شرکت صورت میه

الشرکه را مورد تأیید قرار ندهند، وضعیت این معامله و حقوق  قانونی شرکاء، این واگذاري سهم

                                                            
، حقـوق  اسـکینی، ربیعـا  و  1375، تهـران، نشـر دادگسـتر،    261، ص 2، حقوق تجارت، ج ستوده تهرانی، حسن  .1

  1377، تهران انتشارات سمت، 246، ص 1تجارت، ج 
 92ـ91، صص 1393، تهران، انتشارات سمت، يهاي تجار ، حقوق شرکتپاسبان، محمدرضا  .2
  92همان، ص   .3
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، با لحاظ 1311قانون تجارت سال  102طرفین چه خواهد شد؟ با فرض آمره بودن مقرره ماده 
رسـد.   ماده مزبور حکم بطالن به عنوان ضمانت اجراي آن قابل قبول بنظر نمـی  ظاهر و مفهوم

قـانون مرقـوم از    102الشرکه به غیـر بـدون رعایـت مقـررات مـاده       زیرا در اگر واگذاري سهم
گذار حکم بطـالن را بـراي آن تعیـین نمایـد، در قـانون       آنچنان اهمیتی برخوردار بود که قانون

 96همان قانون، عدم رعایـت مقـررات مـواد     100که در ماده  ود. چناننم تصریح به این امر می
هـاي   الشـرکه  (قید صریح میزان تقـویم سـهم   97الشرکه غیرنقدي) و  (تأدیه تمام سرمایه و سهم

ولیت محدود دانسـته  ؤغیرنقدي در شرکتنامه) در تشکیل شرکت را موجب بطالن شرکت با مس
قانون تجـارت   102صرف عدم رعایت مقررات ماده که صدور حکم بطالن به  است. ضمن این

ولیت محدود مشکالت متعدد و عـوارض بسـیاري   ؤهاي با مس در خصوص شرکت 1311سال 
را در روابط حقوقی شرکاء و شرکت با یکدیگر و اشخاص ثالث پدید خواهد آورد که از دیـد  

 102از مقررات ماده  مصلحت اجتماعی باید از آن پرهیز داشت. لذا بهترین گزینه براي تخلف
بایسـت   قابلیت ابطال چنان انتقـالی اسـت، کـه اگـر شـرکاء نخواهنـد آن را تنفیـذ نماینـد مـی         

  1درخواست ابطال آن را نمایند.
در نظام حقوقی انگلستان (کامن ال) بـرخالف حقـوق کشـورهاي حقـوق نوشـته، حـدود       

ایـن قاعـده    2اسـت.  »اتتجاوز از حـدود اختیـار  «اختیارات شرکت و مدیران براساس قاعده 
هـا درصـدد تعـدیل ایـن      مشکالت عملی زیادي را براي فعاالن تجاري ایجاد نمـود و دادگـاه  

قاعده برآمدند و در نهایت اکثر کشورهاي مبتنی بر این نظام حقوقی، قاعده فوق را تا حـدود  
ردهـا  زیادي تعدیل و مقررات جدیدي را تدوین نمودند. منبع اصلی این قاعده رأي مجلـس ل 

است. در این پرونـده   1875در سال  »حمل و نقل اشبري و شرکت آهن علیه ریچ«در پرونده 
شرکت فوق قراردادي براي ساخت ریل راه آهن در بلژیک منعقد نمود. موضـوع شـرکت بـر    
طبق اساسنامه آن ساخت، فـروش و اجـاره قطـار و واگـن آن بـود. دادگـاه رأي داد قـرارداد        

اطل است و دعوي مدیران مبنی بر اعـالم بطـالن قـرارداد وارد اسـت.     شرکت مزبور با ریچ ب
هـا بـه اعتبـار     استدالل دادگاه این بود که باید از سهامداران حمایت شود، به این معنی کـه آن 

ها در کـار دیگـري بـه کـار      اند و تمایل ندارند سرمایه آن گذاري کرده موضوع شرکت سرمایه
از طلبکاران بود. زیرا آنـان بـه اعتبـار موضـوع شـرکت و       گرفته شود. استدالل دیگر حمایت

چـه شـرکت دسـت بـه      انـد و چنـان   هایی که دارد تسهیالتی براي شـرکت قائـل شـده    فعالیت
معامالت خارج از موضوع بزند، این امر موجب سلب اطمینان و در نتیجه ضرر آنـان خواهـد   

                                                            
  93همان، ص   .1

2. Altra vires doctrine (beyond the powers doctrine) 
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باشد و در  ت و اهلیت محدود میشد. بر اساس این قاعده، شرکت یک نهاد تجاري با اختیارا
صورتی که خارج از حدود موضوع شرکت که در اساسنامه قید شده یا اختیاراتی کـه توسـط

ها قـرارداد غیرقابـل اجـرا قانون به وي اعطاء شده قراردادي منعقد کند، بنابر نظر اکثر دادگاه
هـا آن را باطـل دادگـاه  دهـد. البتـه بعضـی    است. به این معنی که دادگاه به آن ترتیب اثر نمی

اي قابـل دانسته و معتقدند تأثیري در متعهد کردن شرکت ندارد و حتی معتقدند چنین معاملـه 
  باشد.   تنفیذ هم نمی

کـرد قاعده فوق حقوق اشخاص ثالث را کامالً نادیده گرفته بود و اشخاص ثالث را ملزم می
که براي انجام قرارداد نه تنها اساسنامه شرکت را مورد بررسی قرار دهند، بلکه مصوبات داخلـی
شرکت را نیز مدنظر قرار دهند. در صورت غفلت از این امر، ایـن امکـان بـراي شـرکت وجـود

مابین را باطل اعالم کند. به جهت بـروز ایـن مشـکالت، قاعـده فـوق راردادهاي فیداشت که ق
در سـال »بانک رویال بریتیش علیه ترکواند«ها مورد تعدیل قرار گرفت. در پرونده  توسط دادگاه

اي را بـراي ترکوانـد صـادر کردنـد. بـر اسـاس مدیران بانک رویال بریتیش اوراق قرضه 18561
وراق قرضه موکول به تصویب مجمع عمومی شرکت بود، لکن مدیران شرکت اساسنامه، صدور ا

اي اوراق قرضه صادر کردند. دادگاه به نفـع ترکوانـد رأي داد. دادگـاه بدون وجود چنین مصوبه
معتقد بود این درست است که اساسنامه یک سند عمومی است و فرض این است که همه از آن 

امور داخلی شرکت اطالعی ندارند و چنین فرضی در مـورد اطالع دارند، لکن اشخاص ثالث از
اطالع هستند، وجود نـدارد. بنـابراین وي حـق داشـته کـه امور داخلی شرکت که افراد از آن بی

فرض کند مصوبه مجمع عمومی در این ارتباط اخذ شده است. به عبارت دیگر هرچنـد صـدور
اي اخـذ که واقعاً چنین مصوبه ت ولی ایناوراق قرضه منوط به اخذ مصوبه از مجمع عمومی اس

شده یا نه امر داخلی شرکت است و فرض اطالع اشخاص ثالث از آن وجود ندارد. این پرونـده
گردید. بر اساس این قاعده شخص ثالث با  2»قاعده مدیریت داخلی«اي تحت عنوان  منشاء قاعده

ه تشـریفات الزم در ارتبـاط بـاحسن نیت حق دارد در انعقاد معامالت چنین فرض کند که کلیـ 
مـدیریت داخلـی«مدیریت شرکت و امور مذکور در اساسـنامه رعایـت گردیـده اسـت. قاعـده      

تثبیـت» مهونی علیه شرکت معدن هلی فورد شـرقی «با تصمیم مجلس لردها در پرونده » شرکت
و منشـیهاي شرکت باید به امضاي دو مدیر  شد. در این پرونده بر طبق اساسنامه شرکت، چک

رسید. لیکن بعدها مشخص شد کـه تشـریفات الزم بـراي انتخـاب مـدیران رعایـت شرکت می
انـد، یـک نگردیده است. مجلس لردها رأي داد این واقعیت که مدیران به درستی منصوب نشده

1. Royal British Bank v. Turquand (1856) 
2. Internal or Indoor Management, Rule.
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اند، حق دارنـد   امر مربوط به امور داخلی شرکت است و اشخاص ثالث که چک را دریافت کرده
که تشریفات نصب مدیران به نحو صحیح بوده است. این تئوري نیز نتوانسـت   چنین فرض کنند

ها قادر نیسـتند   مشکالت موجود را حل کند زیرا اصل در امور تجاري بر سرعت است و شرکت
هـاي مقـرر در آن    ها را مورد مالحظه قرار داده تا از محدودیت براي هر معامله اساسنامه شرکت

عده تجاوز از حدود اختیارات با تدوین قوانین جدید نسخ گردیـد. در  مطلع شوند و در نتیجه قا
، اقدامات خارج از حـدود اختیـارات شـرکت    1989هاي  انگلستان قبل از تصویب قانون شرکت

ها،  قانون شرکت 35حتی با تنفیذ کلیه سهامداران قابل تنفیذ نبود و لیکن به موجب بند الف ماده 
هاي مقرر در  ن نیت مورد حمایت قرار گرفتند و محدودیتاشخاص ثالث با حس 1989مصوب 

تواند به لحاط  اساسنامه راجع به هیأت مدیره تأثیري نسبت به اشخاص ثالث ندارد و شرکت نمی
ها بوده معامالت را باطل اعالم کنـد و   که اقدامات هیأت مدیره تجاوز از حدود اختیارات آن این

بـا تأکیـد بـر نکتـه فـوق،       2006هـاي   قانون شرکت 40اصل بر صحت آن معامالت است. ماده 
هـایی کـه در اساسـنامه     تري را وضع نمود. به موجب ماده یاد شده محـدودیت  مقررات مشخص

کنند، ندارد و شرکت  شرکت قید میشود، تأثیري نسبت به اشخاص ثالث که با شرکت معامله می
ان ایجاد کرده، آن اقدامات را مخـدوش  تواند به لحاظ محدودیتی که در اساسنامه براي مدیر نمی

انگلستان، مدیران را مکلـف بـه رعایـت حـدود      2006هاي  در قانون شرکت 1و غیر معتبر بداند.
موضوع شرکت در انجام اقدامات خود نموده است و تخطی از آن را تخلف از مفاد اساسـنامه و  

تبار اقدامات مدیران چنین اعالم در بیان موارد اع 161ولیت دانسته است. اما در ماده ؤموجب مس
که بعد کشف شود کـه: در انتصـاب او بـه     اقدامات یک مدیر معتبر هستند مگر این«دارد که:  می

عنوان مدیر ایرادي وجود داشته است یا صالحیت اداره شـرکت را نداشـته یـا در اداره شـرکت     
گونـه کـه    همـان  .»متوقف گردیده و یا در موضوعات مربوط به شرکت حق رأي نداشـته اسـت  

اي به عدم اعتبار اقدامات خارج از موضـوع شـرکت توسـط     گردد در این ماده اشاره مالحظه می
نمایـد کـه مـدیر شـرکت بایـد مطـابق        قانون مرقوم تصریح می 171مدیران نشده است. در ماده 

ماده  اساسنامه شرکت اقدام نماید و اختیارات وي تنها همانست که به وي تفویض شده است. در
کـه بایـد تـالش     مدیر شرکت را مکلف به رعایت حسن نیت در اقدامات خود نموده و این 172

مدیر شرکت را مکلف بـه   174نماید در راستاي منافع شرکت و سهامداران اقدام نماید. در ماده 
رعایت دقت متعارف و مهارت و عدم مسامحه در اقدامات خود نموده است. لیکن حسب ظاهر 

گـذار انگلسـتان در    امر رعایت موضوع شرکت بطور اخص نگردیده است. امـا قـانون   تصریح به

                                                            
  66ـ23، پیشین، صص بیگی حبیب آبادي، احمد و محمد  .1
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 1989هاي سال  قانون شرکت 35) 1که تکرار مفاد ماده ( 2006هاي  قانون شرکت 39ماده (الف) 
اهلیـت شـرکت   «باشد، تکلیف امر را مشخص نموده و در ایـن مـاده قـانونی تحـت عنـوان       می

اعتبار عمل حقوقی انجام شده از سوي شرکت به دلیـل فقـدان   «که: دارد  چنین بیان می» تجاري
نامه) شرکت به چالش گرفته  اي) در قرارداد (اساسنامه ـ شرکت  اهلیت به دلیل هر چیزي (مقرره

هاي انگلستان نه فقط محدودیت اختیارات مدیران بلکه حتی  لذا در حقوق شرکت »نخواهد شد.
وقی بر پایه موضـوع آن نیـز در برابـر ثالـث پذیرفتـه      ایجاد محدودیت بر صالحیت شخص حق

نیست. در حالی که نبود چنـین صـراحت قـانونی در حقـوق مـا موجـب بـروز اخـتالف میـان          
  1حقوقدانان گردیده است.

سه مقرره مهـم در ارتبـاط بـا     2006هاي  بطور کلی در حقوق انگلیس با توجه به قانون شرکت
  : شرح زیر دارد اقدامات خارج از اختیار مدیران به

شـرکت در ایـن نظـام    . هـاي مقـرر در اساسـنامه    محدودیت تأثیراهلیت کامل شرکت و عدم  )الف
حقوقی داراي اهلیت کامل است و حتی درج موضوع شرکت در اساسنامه اختیاري است و از 

أت مدیره و هریک از مدیران شرکت داراي اختیار نامحدود هستند و یه، لحاظ اشخاص ثالث
ثالث ملزم به بررسی و تحقیق در مورد حدود اختیارات مـدیران شـرکت نبـوده و بـا     شخص 

  . شود می حسن نیت فرض
هریک از سهامداران بـر  . حق سهامدار در جلوگیري از معامالت خارج از حدود اختیار مدیران )ب

حـدود  از اقدامات خـارج از  ، تواند قبل از انعقاد قرارداد توسط مدیران می اساس دعوي مشتق
  . اختیارات آنان از طریق دادگاه جلوگیري و مانع انعقاد قرارداد شود

مـدیران شـرکت در حـدودي کـه در     . یت مدیران در صورت تخطی از حدود اختیاراتولؤمس )ج
یت ولؤمسـ اساسنامه قید شده اختیار دارند و قصور در این امر نقض تعهد آنان بوده و موجـب  

مدیران شرکت از این وظیفه تخطی نموده و اقدام به اعمالی نمایند چه  چنان، بنابراین. آنان است
 هرچنـد شـرکت  ، خسـارات وارده هسـتند   ولؤ، مسـ که خارج از حدود اختیارات آنـان اسـت  

اعتبـار اعـالم    بـی  تواند اقدامات خارج از حدود اختیارات آنان نسبت به اشخاص ثالـث را  نمی
 2.کند
  
  

                                                            
، مجلـه  »هـاي تجـاري   تهاي تجاري و حدود اختیـارات مـدیران شـرک    مقاله اهلیت شرکت«، پاسبان، محمد رضا  .1

  134، ص 1389، 51تحقیقات حقوقی، شماره 
 66ـ23، پیشین، صص آبادي، احمد و محمد بیگی حبیب  .2
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   گیري نتیجه
شرکاء هسـتند کـه   ـ   مجامع عمومی، رکن نخست. سه رکن اساسی استهر شرکت سهامی داراي 

بـه عنـوان    1347الیحه اصالحی قـانون تجـارت سـال     588گونه اختیارات قانونی مطابق ماده  همه
رکن دوم مدیران هسـتند  . اهلیت عام و سایر مواد مقرر در الیحه مزبور براي اداره شرکت را دارند

، عمومی و غیر از اختیارات مصرحه قانونی مربـوط بـه مجـامع عمـومی    که آنان نیز پس از مجامع 
داراي تمامی اختیارات الزم براي اداره شرکت میباشند و به موجب مقررات الیحه اصالحی قـانون  

رکن سوم نیـز بازرسـان   . این اختیارات به هیچ وجه قابل محدود شدن نیستند، 1347تجارت سال 
تفویض اختیارات خاص مجامع عمومی به مـدیران و  . باشند می یشرکت با اختیارات مصرحه قانون

محدود نمودن اختیارات مدیران در اساسنامه و یا به موجب تصمیمات مجمع عمومی به حکم ماده 
 ممنـوع ، جز در موارد استثنایی که در قانون بیـان گردیـده   1347اصالحی قانون تجارت سال  118
اصطالح اختیارات . یران باید در محدوده موضوع شرکت باشداما تصمیمات و اقدامات مد. باشد می

. اصطالح عام در مقابل اصطالحات خـاص قـرار دارد  ، در مقابل دو اصطالح اقدامات و تصمیمات
 یعنی اختیارات مدیران در اداره شرکت که ناشی از اهلیت عام شرکت با نمایندگی مجامع عمـومی 

به حکم قانون و لیکن اقدامات و تصمیماتی که مدیران در قابل محدود شدن نیستند مگر ، باشند می
زیـرا  . تواند خـارج از موضـوع شـرکت صـورت پـذیرد      نمی دهند می راستاي اختیارات خود انجام

گردد و لیکن تصـمیمات   می اختیارات توسط مجامع عمومی و اساسنامه شرکت به مدیران تفویض
دخالتی در اتخاذ تصمیمات  ساًأجمع عمومی رپذیرد و م می و اقدامات توسط خود مدیران صورت

یا انجام اقدامات مدیران براي اداره شرکت ندارد و لذا مجمع عمومی حسب صـالحیت و اهلیـت   
تواند تصمیمات متخذه و یا اقدامات بعمل آمده توسط مدیران کـه خـارج از موضـوع     می عام خود

تنها اسـتثناء  . شخاص ثالث تنفیذ نمایدشرکت بوده را در راستاي منافع شرکت و صاحبان سهام و ا
یابـد حکـم    می وارد بر اهلیت عام شرکت که به اهلیت و اختیارات مجامع عمومی و مدیران تسري

است که حق تغییر تابعیت شرکت و حق افزایش  1347الیحه اصالحی قانون تجارت سال  94ماده 
باشد و  می ده و این از قواعد آمرهممنوع نمو، تعهدات صاحبان سهام را به لحاظ حفظ نظم عمومی

رسـیدگی  ، أت مـدیره یـ در خصوص بطالن اقدامات خارج از موضوع شرکت بعمل آمده توسـط ه 
  . قضایی با احراز تخلف و تحقق افزایش تعهدات صاحبان سهام الزم خواهد بود
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 مشاور حقوقی وکیل پایه یک دادگستري و و شناسی دانشگاه قم کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم محمدرضا خلیلی

 
  
 ها آن به مربوط مقررات و حبسهاي  نیگزیجا انواع )ز
ـ هـاي   نیگزیبـه جـا   یاز لحاظ زمـان  يبند میتقس یکعام در  یحبس در معن يها نیگزیجا ش از یپ
هـاي   نیگزیجا، ن دسته اولیگزیه به جاکشوند  می میمه تقسکپس از محاهاي  نیگزیمه و جاکمحا

 . شود می ز گفتهیفر حبس نکین یگزیجا، ریدسته اخهاي  نیگزیبازداشت موقت و به جا
مه) کدر دو مرحله دادسرا (قبل از محا يسلب آزادهاي  نیگزیجا یلکبه طور ، گریبه عبارت د

  . مه) قابل تصور استک(بعد از محا و دادگاه
ان منتظـر  یرا زنـدان هـا   ت زندانیاز جمع یه بخشکاز آنجا ، )مه (دادسراکدر مرحله قبل از محا  .1

به استفاده  يادیل زیه قضات دادسرا تماکدهند و از آنجا  می لکیمه و بازداشت موقت تشکمحا
ـ از حقوقـدانان ا  ياریبسهاي  هین سبب توصیاز قرار بازداشت موقت دارند بد ه از کـ ن اسـت  ی

ه کرد یمورد استفاده قرار گ یسته شود و زمانین حربه نگرید به عنوان آخریبا »بازداشت موقت«
چون اصـل  . است ير ضرورینصورت توسل به آن غیر ایدر غ. باشد يمعقول و ضروری، قانون

ن بـا اصـل   یتش اثبات شود و بازداشـت متهمـ  یخالف و مجرمکه  این بر برائت متهم است مگر
مبـارزه بـا    مـؤثر  ه خود از حربهکق یگر حقوق جزا همچون تعلید يحق دفاع و نهادها، برائت
  . اند ناسازگار است تیمجرم

آید و  حساب می که یک اقدام تأمینی سنگینی به بنابراین، بازداشت موقت متهم با توجه به این
دهنـد و زنـدان بـه لحـاظ      نیز بخشی از جمعیت زندان را متهمین تحت قرار بازداشت تشکیل می

که هنوز تقصیر و مجرمیت فرد ثابت نشده و اصـل   تر این ایراداتی که بر آن وارد است و نکته مهم
موقـت در   هـاي بازداشـت   بر آزادي افراد است لذا تـا جـایی کـه امکـان دارد بایـد از جـایگزین      

تحقیقات مقدماتی استفاده کرد و بازداشت از متهم باید یک امر استثنایی و موردي به حساب آید. 
باشـد   هاي دسته اخیریعنی پس از محاکمه مـی  آنچه مدنظر بنده در این مقاله است بیشتر جایگزین

  .  ها خواهیم پرداخت شود که ذیالً به آن بندي می که خودش به انواع مختلفی تقسیم

  هاي جایگزین زندانمجازاتنگاهی بر 
 1392سال در قانون مجازات اسالمی مصوب 

 دوم و پایانی)بخش (
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فـر حـبس   کیه به منظور اجتناب از توسـل بـه   کهستند  يریتداب، مهکپس از محاهاي  نیگزیجا  .2
هـاي   نیگزیمجـازات در جـا   يق اجـرا یتعل: عبارتند ازها  آن ازهایی  ه نمونهکاند  شده ینیب شیپ
ضـبط  ی، نامـه راننـدگ  یننده حقوق (همانند ضبط گواهکا محدودیسالب حقوق  يفرهای، کیسنت

) ... ار وکضـبط پروانـه شـ   ، له جـرم یضبط وسـ ، ت در انتخاباتکت از شریمحرومک، دسته چ
 ينقـد  يب شده) و جـزا یت فرد به مرمت اموال تخریومکالمنفعه (مانند مح انجام خدمات عام

  . گیرند سنتی مورد بحث قرار میهاي  هاي جایگزین مجازات ره که تحت عنوانیروزانه و غ
  

  حبس جایگزین سنتیهاي  گونه :بخش چهارم
  : عبارتند از یسنت يها نیگزیجا ـ
  مشروط  يآزاد  .1
  تعلیق اجراي مجازات  .2
  ي  نقد يجزا  .3
  تعویق مجازات تخفیف   .4
  نآتبدیل مجازات و معافیت از   .5
  
  . آزادي مشروط1

  فیتعر )الف
 يآزاد، حقوقـدانان  از یبرخـ  امـا  اسـت  ردهکـ ن مشـروط  يآزاد از یفیتعر یاسالم مجازات قانون
 دوره از یمدت هک یحبس به ومکمح موقت يآزاد«: ردندک فیتعر گونه نیا تسامع یمک با را مشروط
 مـدت  هیـ بق يآزاد تیـ قابل قـانون  توسـط  شـده  ینیب شیپ طیشرا با و ردهک یط را خود تیومکمح

 بـه  تیـ ومکمح اال و یقطع او يآزاد طیشرا ياجرا صورت در هک است آورده دست به را مجازات
  ».گردد می اجرا املک طور

اشعار شـده کـه هـرکس بـراي بـار اول بـه        38فصل چهارم از قانون مجازات اسالمی در مادة 
تواند با شرایطی او  می مجازات حبس محکوم شود و نصف مجازات حبس را گذرانده باشد دادگاه

  . را به طور مشروط آزاد کند
آزادي مشروط یک ابزار و ارفاقی است که قبل از اتمام مدت مقرر مجازات حبس توسط دادگـاه  

گذار به هدف اصـالح و   شود که نمایانگر توجه خاص قانون علیه اعطا می کننده حکم به محکوم صادر
هـاي   درمان و بازسازگاري اجتماعی محکـوم اسـت. بـه عبـارت دیگـر، آزادي مشـروط جـز برنامـه        

  باشد.   کننده بازسازگاري اجتماعی فرد در اجتماع می تربیتی و اجتماعی است که تسهیل اصالحی،
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  مشروط يد و آثار آزادیفوا، طیشرا )ب
  . میمشروط پرداز يمربوط به آزاد یلکو ش يط و مقررات ماهوین قسمت به شرایدر ا

  
  يط ماهویشراـ 
 62الـی  58مشروط رادر مواد  نظام آزادي 1392فصل هشتم قانون مجازات اسالمی مصوب  در

کننـده   در مورد محکومیت به حبس تعزیري، دادگاه صـادر 5 8تشریح نموده است که طبق ماده 
تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سـال پـس از تحمـل نصـف و در سـایر       حکم می

 سوم مدت مجازات با رعایت شرایط زیر حکـم بـه آزادي مشـروط را    موارد پس از تحمل یک
  کند:   صادر
  . مجازات حبس ينشان دادن حسن اخالق مستمر در طول مدت اجرا، اوالً
  ي. اب جرم با توجه به اوضاع و احوال پس از آزادکعدم ارت ینیب شیپ، اًیثان
  . ها ا قرار پرداخت آنی ينقد يا جزای یخصوص یان مدعیپرداخت ضرر و ز، ثالثاً
  . رده باشدکمشروط استفاده ن يش از آن از آزادیوم پکمح ،رابعاً

ـ (ب) ا (الـف) و ي ور در بنـدها کن مراتـب مـذ  یمواعد فوق و همچن يانقضا ن مـاده پـس از   ی
ام موظف است کاح ياجرا یقاض. رسد یام مکاح ياجرا یقاض تأییدس زندان محل به یگزارش رئ

، و در صـورت احـراز آن   یور بررسـ کط مـذ یرا درباره تحقـق شـرا   یت زندانیمواعد مقرر و وضع
  . دیم نمایمشروط را به دادگاه تقد يشنهاد آزادیپ

  
  یلکط شیشراـ 
  : میپرداز می مشروط يآزاد يمربوط به اعطا یلکط شین قسمت به شرایدر ا
 یقاضـ ، س زندان محلیئشنهاد دادستان پس از گزارش ریبا پ: «هکد ینما می ا مقرر.م.ق 58ماده   
شنهاد یپ، در صورت احراز آن یت زندانیو وضع تحقق مواعد مقرر در یام ضمن بررسکاح ياجرا
  .»دینما یم میمشروط را به دادگاه تقد يآزاد

ـ سال و زیکمتر از کص دادگاه یمشروط بنا به تشخ يا مدت آزاد.م.ق 59طبق ماده  ادتر از ی
 یاسـالم نسبت به قـانون راجـع بـه مجـازات     اي  هر عمدیین خصوص تغیدر ا. نخواهد بود سال 5

مشـروط را   يمدت آزاد 92یدر قانون راجع به مجازت اسالم. صورت نگرفته است 1370مصوب 
لـف اسـت   کم، ر دهـد ییه دادگاه بخواهد تغک یداند ودر صورت می مدت مجازات، هیاصوال شامل بق
سـال   یـک متـر از  کمانده یه مدت باقک يد جز در مواردین نماییسال تع 5تا  1ن یرا ب يمدت آزاد

  .. .. ه مدت حبس استیمشروط معادل بق ين صورت مدت آزادیه در اکد باش
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این نهـاد حقـوقی   . آزادي مشروط یک مسئله مدیریتی است. کند می آزادي مشروط با عفو فرق
 مجازات او را تخفیف، کند نمی او را از پیامدهاي کیفري عملش بري، کند نمی فرد را از زندان آزاد

دادگـاه  ، رأي برد نمی کند و مجازات را از میان نمی عمل مجرمانه را پاكعقوبت ناشی از ، دهد نمی
  . دهد که بخشی از مجازات خود را بیرون از زندان بگذراند می کند بلکه به زندانی اجازه نمی را لغو

این نهاد موجب ایجاد انگیزه در اصالح و تربیت اجتماعی مجرمین شـده و زنـدانی را    تأسیس
در مدت تحمل حبس از خود حسن خلق نشان داده و قوانین و مقررات مربـوط   کند که می تشویق

  . اصالحی زندان مشارکت فعال داشته باشدهاي  به زندان را مراعات نماید و در برنامه
  

  . تعلیق اجراي مجازات2
  »شرایط تعلیق اجراي مجازات«

که وجود دارد این است کـه  اي  هنکتتعلیق را با شرایطی پذیرفته است  55تا  45در مواد گذار  قانون
، ارتشـاء ، هاي تعزیري و باز دارنده قابل تعلیق هستند در ضمن مواردي مثل اختالس فقط مجازات

وارد کردن یا ساخت مواد مخدر یا همچنین مجازات کسانی که بـه  ، کالهبرداري و خرید و فروش
 که بـاقی اي  هنکت. قابل تعلیق نیست نمایند می نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت

کـه تعلیـق   » .تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق نماید«: گفته استگذار  قانونماند این است که  می
قسمتی از مجازات با فلسفه تعلیق تمام مجازات باتوجه به اوضاع و احوال جرم وشخصـیت مـتهم   

  . قابل تفسیر است
  

   يط ماهویشرا) الف
  : مجازات عبارتند از يق اجرایتعل يط ماهویشرا
م یدر جـرا : «هکـ مقرر نمـود   1392ا مصوب .م.ق 46در ماده  گذار ، قانونتیومکاز نظر نوع مح  ـ

ـ تعو يط مقرر برایتواند در صورت وجود شرا یدرجه سه تا هشت دادگاه م يریتعز ق صـدور  ی
  .»دیماتا پنج سال معلق ن یکاز مجازات را از  یا قسمتیتمام  ياجرا، مکح

هاي تعزیري یـا بازدارنـده را مطلقـا قابـل      گذار هرچند محکومیت باید متذکر شد که قانون
تعلیق دانسته است اما این بدان معنا نیست که شـامل کلیـه جـرایم تعزیـري یـا بازدارنـده       

شود. به عبارت دیگر، برخی از جرایم تعزیري یا بازدارنده قابل تعلیق نیستند. به همین  می
ق.م.ا مجازات برخی از جـرایم تعزیـري یـا بازدارنـده را بـه       47ر در ماده گذا جهت قانون

دلیل میزان اهمیت، خطرناکی و اخالل در نظم عمومی ایـن جـرایم، قابـل تعلیـق ندانسـته      
  است.  
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. ا آمـده اسـت  .م.ق47ه در بنـد الـف مـاده    هـایی کـ   به مجازات یت قطعیومکنداشتن سابقه مح  ـ
 يب جـرم عمـد  کق مرتیه در دوره تعلک یسکا مقرر داشته .م.ق 52در ماده  گذار قانونن یهمچن

  . شود یاثر م یب يو یقیت تعلیومکمح، ر تا درجه هفت نشودیا تعزیه ید، قصاص، موجب حد
چـه   ا چنـان .م.ق 50با توجه به بنـد ب مـاده   . قیت مجرم از دستورات دادگاه در دوران تعلیتابع  ـ

دادگـاه   يق بدون عذر موجه از دستورهایدر مدت تعله مجازات او معلق شده است ک یومکمح
ـ تواند به درخواست دادسـتان   یم یم قطعکننده حکدادگاه صادر، ندکت نیتبع  ياجـرا  یا قاضـ ی
ـ ق را لغو نمایا قرار تعلیق اضافه یتا دو سال به مدت تعل یکبار اول  يبرا، امکاح تخلـف از  . دی

  . شود یمجازات م يق و اجرایقرار تعل يموجب الغا، بار دوم يدستور دادگاه برا
  

  یلکط شیشرا ب)
  : مجازات به طور خالصه عبارتند از يق اجرایتعل یلکط یشرا

 83مـاده   بـه موجـب  «ا) .م.ق48(ماده . باشد یا مراقبتیطور ساده  ن است بهکق مجازات ممیتعل  .1
 یتحـت نظـارت قاضـ   م دادگـاه و  کبه ح، ومکآن مح یه طکست اي ا ها دوره مراقبت دور.م.ق
ـ به شـرح ذ  یق مراقبتیمندرج در تعو يا چند مورد از دستورهای یکام به انجام کاح ياجرا ل ی
  : گردد یوم مکمح
  ماه شش تا، حداکثر سه ماه حبس استها  ی آنکه مجازات قانون یمیدر جرا  .1ـ1
 یمـ یجراک روز تا شش ماه حبس اسـت و  ینود و ها  ی آنکه مجازات قانون یمیدر جرا  .1ـ2

  ک سال یشش ماه تا ، ن نشده استیین موضوعه تعیدر قوانها  آن ریتعز زانیکه نوع و م
  ک تا دو سال، یک سال استیش از شش ماه تا یبها  ی آنکه مجازات قانون یمیدر جرا  .1ـ3
  »دو تا چهار سال، سال است یکش از یبها  ی آنه مجازات قانونک يرعمدیم غیدر جرا  .1ـ4

  ق.م.ا) 49(ماده  گردد تعلیق به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر میقرار   .2
ق یـ مـدت تعل ، م معلق شودکمورد ح يها از مجازات یکیا یاز مجازات  یه قسمتک یدر صورت  .3

  ا).م.ق 53(ماده . گردد یرمعلق محاسبه میمجازات غ ياز زمان خاتمه اجرا
ه اگـر در مـدت   کـ نـد  کوم اعالم کح به محیطور صر د بهیق بایقرار تعلدادگاه به هنگام صدور   .4

، ریـ عالوه بـر مجـازات جـرم أخ   ، شود ا.م.ق 47 م مصرحه در مادهیاز جرا یکیب کق مرتیتعل
  ا).م.ق 54 (ماده. شود یاجراء م يز درباره ویمجازات معلق ن

در مـورد تمـام جـرایم     توانـد  اي را که الزم است بان اشاره داشته باشم دادگـاه مـی   نکته
تعزیري ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجراي مجازات را معلق 

  ق.م.ا) 94کند. (ماده 
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  . جزاي نقدي3
 و) ا.م.ق 541 مادهمثالً ( یاصل مجازات صورت به گاه هک است یمال مجازات زمره از ينقد يجزا
 )ا.م.ق 708 مـاده ( ياریـ اخت ای )ا.م.ق 707 ماده( ياجبار یمیتتم ای یلیمکت مجازات صورت به گاه
  .ردیگ می قرار دادگاه مکح مورد

ها نقش جایگزینی آن است. بـه عبـارت دیگـر     ي آن هایی است که از زمره جزاي نقدي داراي کارکرد
هاي بینابین یا جایگزین است چه به شکل مستقل و چه به شـکل   هاي مجازات جزاي نقدي یکی از برنامه

  شود.  ده میکیفر تبدیلی که در کشورهاي زیادي من جمله ایران از آن به عنوان مجازات مجرمین استفا
رسد جزاي نقدي محکومیت مجرم به مبلغی معین وجه نقد است که به طور معمول  می به نظر

  گردد. می توسط دادگاه کیفري صالح صادر و به نفع دولت پرداخت
  

  . تعویق مجازات4
ر درجه شش تا هشـت  یم موجب تعزیمقنن در جرا 92سال  یدر فصل پنجم قانون مجازات اسالم

و  یخـانوادگ ي، ت فـرد یت مـتهم بـا مالحظـه وضـع    یه پس از احراز مجرمکر داشته یمخدادگاه را 
ـ اب جرم گردکه موجب ارتک یو سوابق و اوضاع و احوال یاجتماع ده اسـت در صـورت وجـود    ی
  : )40(ماده  ق اندازدیم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعوکر صدور حیط زیشرا
  فیوجود جهات تخف  ـ
  ب کاصالح مرت ینیب پیش  ـ
  بات جبرانیترت يا برقراریان یجبران ضرر و ز  ـ
  مؤثر يفرکیفقدان سابقه   ـ
  
  . تخفیف؛ تبدیل مجازات و معافیت از آن5

ه کـ  يرا به نحو يریتواند مجازات تعز یدادگاه م، 37باستناد ماده 92در فصل چهارم قانون مصوب 
ه البتـه جهـات و   . کـ ل دهـد یـ تا سه درجـه تقل  یکزان یمه تر باشد حبس را ب به حال متهم مناسب

  .)38ت گردد(مادهیست رعایبایف میط تخفیشرا
  یخصوص یا مدعی کیگذشت شا  .1
ـ ل ادلـه  یتحص، ا معاونانیا کشر ییمؤثر متهم در شناسا يارکهم  .2 اء یشـف امـوال و اشـ   کا ی

اب کـ ارتاوضاع و احـوال خـاص مـؤثر در     اب آنکارت يار رفته براکا به یحاصله از جرم 
اب کـ زه شـرافتمندانه در ارت یـ ا وجود انگیده یدز بزهیآم   یکا گفتار تحریل رفتار یاز قب، جرم
  جرم
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  یدگیق و رسین تحقیدرح يا اقرار مؤثر ویب یاعالم متهم قبل از تعق  .3
  يماریا بیهولت کل یا وضع خاص متهم از قبیحسن سابقه و ، ندامت  .4
  از آن یان ناشیجبران ز يبرا يا اقدام ویف آثار جرم یمنظور تخف به متهم وششک  .5
  انبار جرم یج زیا نتایده یبزه د به وارده انیز بودن فیخف  .6
  مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم  .7
  
  . تبدیل مجازات حبس6

تواند در  می بیان شده که دادگاه92مصوب  قانون مجازات اسالمی 37تبدیل مجازات حبس در مادة 
تواند مجازات تعزیري را بـه نحـوي کـه بحـال      دادگاه می«صورت وجود جهات تخفیف مجازات 

قانون وصول برخـی   3مادة ، 2و  1همچنین بندهاي . تر باشد تقلیل دهد یا تبدیل کند متهم مناسب
  : دارد می بیان 28/12/73از درآمدهاي دولت مصوب 

روز حـبس و یـا مجـازات تعزیـري     91کمتـر از در هر مورد که در قوانین حـداکثر مجـازات     .6ـ1
موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جاي حبس و یـا مجـازات تعزیـري حکـم بـه      

  . شود می جزاي نقدي از هفتاد و یک هزار ریال تا یک میلیون ریال صادر
روز حبس و حداقل آن کمتر این باشـد دادگـاه مخیـر    91هرگاه حداکثر مجازات بیشتر از  .6ـ2

ست که حکم به بیش از سه ماه یا جزاي نقدي از هفتاد و یک هزار ریال تا سـه میلیـون   ا
روز است یـا حـبس مربـوط بـه     91ریال دهد ... ولی جرایمی که حداقل کیفر آن بیشتر از

قتل و صدمات بدنی ناشی از تخلفات رانندگی قابل تبدیل به جزاي نقدي نیسـت. بـدین   
در باال محدود به موارد معین و مصرحه در قانون  37 ترتیب تبدیل مجازات موضوع ماده

  گردیده است.  
  

  حبس جایگزین نوینهاي  گونه :بخش پنجم
مطـرح   92اسـالمی   شوند که در قانون جدید مجـازات  میهایی  این دسته از تدابیر شامل جایگزین

ان هـاي   مصداق ترین مهم. توان یاد کرد لذا از انان تحت عنوان جایگزین نوین حبس می. شده است
  : عبارت است از

 محرومیت از حقوق اجتماعی  .1
 المنفعه (رایگان) خدمات عام  .2
  دوره مراقبت  .3
 جریمه روزانه  .4
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  محرومیت از حقوق اجتماعی . 1
شتر یه بکاست  يریاست اما از زمره تداب يفرکیوصف  يهرچند دارا یت از حقوق اجتماعیمحروم
ه در یـ عل ومکـ از سـقوط مجـدد مح   يریشـگ یر پین تـداب یدارد و در واقع هدف عمده ا تأمینیجنبه 
ه جنبه جرم هایی ک طیردن او از محکت مجرمانه و دوریجاد موانع در انجام فعالیق ایاز طر يارکبزه
  . دارند است يو يبرا ییزا

را نـام بـرده و منـع و     یاز حقـوق اجتمـاع   يمـوارد 26در مـاده   صرفاً 1392قانون مصوب  در
   .ده استینام یت از حقوق اجتماعین قانون را محرومیور در اکبازداشتن اشخاص از حقوق مذ

ـ ت یمحـدود  نیگزیبـه عنـوان مجـازات جـا     یت از حقـوق اجتمـاع  یمحروم یگاه قانونیجا ا ی
 مکـ مورد ح یو فرع یاصل يفرکی يتواند به عنوان ضمانت اجرا ی میت از حقوق اجتماعیمحروم
اعـم) در حقـوق    ي(در معنـا  یت از حقـوق اجتمـاع  یـ محروم، گریبه عبارت د. ردیها قرار گ دادگاه
  . افته استیتحقق ها  ران در قالب انواع مجازاتیا يفرکی

  
  یفر اصلکیبه عنوان  یت از حقوق اجتماعیمحروم: بند اول

 یم قطعـ کـ آن به موجـب ح  ين و اجراییهر جرم تع يه قانون براکاست  یمجازاتی، مجازات اصل
ت از اشـتغال در  یر محرومیت از حقوقی نظیمحرومی، اصلهاي  از انواع مجازات . یکیدادگاه است
ران وقوانین موضـوعه  یا يفرکیه در حقوق کاست  یو مالاي  هحرفهاي  تیمحرومی، دولت ينهادها
  . گردد می اعمال
  

   یفرعفر کیبه عنوان  یت از حقوق اجتماعیمحروم: بند دوم
شـتر در قالـب ضـمانت    یعـام) را ب  ی(در معنـ  یت از حقـوق اجتمـاع  یمجازات محروم گذار قانون
  آورده است مانند یو تبع یمیتتم يفرکی ياجراها

(در قالـب   یمـ یو تتم یلـ یمکتهاي  که مصداق بارز مجازات1392ا مصوب .م.ق 24و  23مواد 
  . اعم) است یبه معن یت از حقوق اجتماعیمحروم
  

 رایگان عمومی خدمات. 2
شـرایط اجـراي حکـم خـدمات عمـومی رایگـان توسـط         92قانون مجـازات اسـالمی    84در ماده 
  . علیه را تحت نظارت قاضی اجراي احکام دانسته است محکوم

خدماتی است که بـا رضـایت محکـوم بـراي مـدت      ، خدمات عمومی رایگان«: مطابق این ماده
  : گردد ود و تحت نظارت قاضی اجراي احکام اجرا میش معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می
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  ؛ تا دویست و هفتاد ساعت 1جرایم موضوع بند   .1
  ؛ دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت 2جرایم موضوع بند   .2
  ؛ پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت 3جرایم موضوع بند   .3
  . »شصت ساعت هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و 4جرایم موضوع بند   .4

المنفعه ذکر این نکته ضروري است که صـدور آن منحصـر بـه مرحلـه     ¬در مورد خدمات عام
در . دادرسی نیست و در مراحل پیش دادرسی و همچنین اجـراي احکـام نیـز قابـل صـدور اسـت      

وي را ، بنـدد  تواند با قراردادي که با مـتهم مـی   می، تعقیب متهمین است ولؤمسدادسرا که دادستان 
نمایـد (بنـد ج مـاده     نظر صرفالمنفعه الزام نماید و در ازاي آن از تعقیب وي  انجام خدمات عام به

زمانی که فرد با صـدور حکـم   ، این قانون 529همچنین مطابق ماده  94مصوب . ك. د. قانون آ 81
قطعی به جزاي نقدي محکوم شود ولی آن را نپردازد در مرحلـه اول طبـق قـانون اجـراي احکـام      

در ، علیـه تقاضـاي اقسـاط نمایـد     و در مرحله دوم اگـر محکـوم  شود  می نسبت به وصول آن اقدام
هرگاه اجراي حکم از ایـن طـرق ممکـن    . شود صورت احراز شرایط تقسیط نسبت به آن اقدام می

  : شود به ترتیب زیر عمل می، هاي جایگزین حبس نباشد با رعایت مقررات مربوط به مجازات
هر سی هـزار ریـال بـه یـک سـاعت انجـام خـدمات        ، نقدي تا پانزده میلیون ریالدر جزاي  )الف

  . شود عمومی تبدیل می
همچنین در صورت عدم شرایط اجراي بند (الف) این  درجزاي نقدي باالي پانزده میلیون ریال) ب

  . شود) سیصد هزار ریال به یک وز حبس تبدیل می ماده هر
پیشگیري از تکرار جرم است. تئوري کنترل جرم بستر الزم  واضح است یکی از اهداف مجازات پر

اي  سازد. سلب فرصت ارتکاب به جرم از طریق توسل به کار شـیوه  براي تحقق این هدف را فراهم می
 شـوند تـا در تعطـیالت کـاري و     مناسب و مطلوب است بزهکارانی که اشتغال معینی دارند محکوم می

ر مؤسسات و نهادهاي عمومی بعنوان مجازات بکار و ارائه خدمات بزهکاران در اوقات بیکاري د سایر
به جامعه بپردازند. حضور در محل کار و اشتغال در ایام محکومیت ضمن اداي دین به جامعه نظارت و 

  سازد.  تر می سانآها با هدف جلوگیري از ارتکاب جرایم بعدي را  کنترل رفتار آن
باشد که به  می داراي اهدافی اختصاصی نیز، المنفعه ت عامقرار خدما، عالوه بر این اهداف کلی

  : کنیم می اشارهها  آن چند مورد از
مجـازات خـود را   ، فراهم آوردن این امکان براي مجرم که با حفظ نقش و موقعیت اجتماعی )الف

  . به سهولت به زندگی اجتماعی و عادي خود برگردد، تحمل کرده و با تمام شدن مجازات
، به این صـورت کـه بـا انجـام صـحیح وظـایف محولـه       ، تقویت احساس مفید بودن در مجرم )ب

  . شود می اش بر مقابله با مشکالت دو چندان اراده
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  . افزایش توان و قابلیت مجرمان در تطابق و سازگاري با جامعه )ج
اقتصـادي و  و قـراردادن آن در خـدمت توسـعه    ، جلوگیري از به هدر رفتن نیروي کار مجرمان )د

  . اجتماعی
  .دولتهاي  جویی در هزینه صرفه ه)

نبایـد بـه خـاطر    ، هـا  گونه مجازات ها به استفاده از این ضمناً باید توجه داشت که ترغیب دولت
به ، چرا که ایجاد ارتباط بین اعمال مجازات و تحصیل سود و منفعت؛ باشدها  آن سودآوري محض

امر ، ها بلکه به این دلیل است که چون اعمال این روش. رسد نمی به نظراي  ههیچ وجه کار پسندید
بهتـر و سـریعتر از زنـدان    ، ترین اهداف مجازات زنـدان اسـت   اصالح مجرمان را که یکی از عمده

  . باید مورد تشویق و حمایت قرار گیردها  آن پس استفاده هر چه بیشتر از، گرداند می میسور
هر سـی هـزار ریـال بـه یـک روز حـبس تبـدیل        ، میلیون ریالدر جزاي نقدي باالتر از پانزده 

  . شود¬می
  

  مراقبتی تعلیق .3
بـه حکـم دادگـاه و تحـت     ، است که طی آن محکـوم اي  هدوره مراقبت دور«: ا.م.ق 83مطابق ماده 

نظارت قاضی اجراي احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویـق مراقبتـی بـه    
  : گردد میشرح ذیل محکوم 

  ؛ تا شش ماه، حداکثر سه ماه حبس استها  آن در جرایمی که مجازات قانونی  .1
نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع ها  آن در جرایمی که مجازات قانونی  .2

  ؛ شش ماه تا یک سال، در قوانین موضوعه تعیین نشده استها  آن و میزان تعزیر
  ؛ یک تا دو سال، بیش از شش ماه تا یک سال حبس استها  آن مجازات قانونیدر جرایمی که   .3
  . دو تا چهار سال، بیش از یک سال استها  آن در جرایم غیرعمدي که مجازات قانونی  .4

این قانون تعویق مراقبتی نیز یکی از اشکال تعویق صدور حکم است که مطابق  42مطابق ماده 
صدور حکم را به مدت شش مـاه تـا   ، مهیا بودن پرونده براي رسیدگی رغم علیتواند  آن دادگاه می

  . دو سال به تعویق اندازد و در این مدت متهم را به انجام یک سري دستوراتی محکوم نماید
توانـد   بنابراین تعلیق اجراي مجازات نهادي است که از سوي دادگاه و به نفع محکوم مـی 

جراي مجازات توصیه مکتب دفاع اجتمـاعی نـوین در   در نظر گرفته شود. در حقیقت تعلیق ا
یکم اسـت کـه بـر اسـاس آن، در صـورتی کـه دادگـاه         و اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست
تواند محکومیـت بـه اجـراي مجـازات را بـا در نظـر گـرفتن         مجرمیت فرد را احراز کرد، می

  شرایطی، معلق کند.  
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  تعلیق ساده و مراقبتی الف)
به بعد قانون سابق مجازات اسالمی وجود داشت که اکنـون نیـز    25مجازات در مواد تعلیق اجراي 

منظور از تعلیق ساده آن . خورد به بعد به چشم می 46از ماده  1392در قانون مجازات مصوب سال 
حکم ، تواند آزاد باشد شخص می، است که در زمانی که اجراي مجازات به مدت خاصی تعلیق شد

در این مدت نیز بنا نیست که دستوري را اجرا یا به محلی مراجعه کند یا از رفـتن   شود و اجرا نمی
در حقیقت تعلیق ساده به معناي آن است که پـس از صـدور حکـم    . به مکان خاصی ممانعت شود
شود و شخص موظف و مکلف به  مجازات در آن ظرف زمانی اجرا نمی، تعلیق در اجراي مجازات
تعلیق مراقبتی به این معنا است که شـخص مکلـف اسـت دسـتوراتی را      اجراي دستوري نیست اما
اگـر شـخص در زمـان تعلیـق     . شود رفع اثر و مجازات اجرا می، تعلیق، اجرا کند که اگر اجرا نکند

سال) مرتکب جرم جدیدي نشود یا دستورهاي دادگاه را اجـرا کنـد و تخلفـی مرتکـب      5(یک تا 
. شـود  در حقیقت به نوعی آثار محکومیت کیفري از او زایـل مـی   یعنیشود  می از او رفع اثر، نشود

اگر شخص دستورات دادگاه ، مفهوم مخالف این موضوع آن است که پس از تعلیق اجراي مجازات
بلکـه  ، شـود  نه تنها مجـازات جـرم جدیـد اعمـال مـی     ، را اجرا نکند یا جرم جدیدي مرتکب شود

علیق هیچ گاه ضرر و زیانی به حق مـدعی خصوصـی   ت. شده نیز اجرایی خواهد شد مجازات تعلیق
دیده باید ترجیح داده شود و اگـر   به این معنا که در تعلیق اجراي مجازات حقوق بزه؛ کند وارد نمی

دیـده نادیـده    به معناي آن نیست که حقوق بـزه ، شود مجازات به عنوان یک حق حاکمیتی معلق می
  . گرفته شود

  
  تعلیق در جرایم تعزیري ب)

تعلیـق  ، پـذیرد  تعلیق را فقـط در جـرایم تعزیـري مـی    ، 1392قانون مجازات اسالمی سال  46ماده 
در حقیقـت  . باید اجرا شـود ، زیرا هنگامی که حد ثابت شد؛ اجراي مجازات در حدود وجود ندارد

م اي که به رج به عنوان مثال در مورد زن حامله. وجود دارد اما تعلیق وجود ندارد، تأخیر در حدود
، توان گفت تا زمان وضع حمل یا زمانی که طفل شـیرخوار بـه او نیـاز دارد    می، محکوم شده باشد

تـأخیر   بنـابراین دربـاره  . توان حکم را تعلیق کرد اما نمی؛ انداختتأخیر  توان حکم حد او را به می
شـرایط  ، اما اگر شخص در مدت تعلیـق شود  می حکم اجرایی، کرد که پس از رفع مانع تأکیدباید 

هاي  تعلیق در اجراي مجازات ناظر به مجازات. شود دیگر حکم او اجرایی نمی، الزم را رعایت کند
همچنـین تعلیـق در همـه    . دیات و حدود وجـود نـدارد  ، بنابراین تعلیق در قصاص؛ تعزیري است

ات سال قانون مجاز 46فعلی در ماده  گذار . قانونبینی نشده است موارد قانون مجازات اسالمی پیش
مفهـوم  . توانـد تعلیـق داشـته باشـد     مـی  8تا  3معتقد است که درجاتی از تعزیر شامل درجه  1392
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شـود و   جرایم درجه یک و دو را شـامل نمـی  ، مخالف این ماده آن است که تعلیق اجراي مجازات
  . تواند اجراي مجازات را معلق کند قاضی در این موارد نمی

  
  . جزاي نقدي روزانه4

با درآمد روزانه مجرم ها  آن شوند که میزان نامیده می» جریمه روزانه«به این دلیل ها  جریمه این نوع
در مرحله اول قاضـی  شود  می روزانه در دو مرحله مشخصهاي  میزان جریمه. ارتباط مستقیم دارد

تعداد روزهاي پرداخت جریمه را در یک محدود قانونی (حـداقل و  ، بر حسب نوع و اهمیت جرم
در مورد تخلفات رانندگی از یک تـا سـی    گذار قانونبراي نمونه اگر . کند اکثر قانونی) معین میحد

، تواند براي فردي که در حال مستی راننـدگی کـرده اسـت    قاضی می، روز جریمه تعیین کرده باشد
ا مبلغ جریمه روزانـه ر ، در مرحله دوم قاضی به تناسب درآمد مجرم. روز جریمه در نظر بگیرد 18

یعنی از مجموع درآمد روزانـه او مقـداري را بـراي فـراهم کـردن مخـارج مجـرم و        . کند تعیین می
سپس مقدار بدست آمده را در شمار روزهایی که از پیش در نظر گرفتـه  . گیرد اش در نظر می عائله

ه که در حال مسـتی راننـدگی کـرد   اي  هبراي مثال اگر درآمد روزانه رانند. کند ضرب می، شده است
ریال را براي فراهم کردن مخارج مجـرم و   000/20از این مبلغ ، ریال فرض کنیم 000/30است را 
روز  18ریال در روز را بـراي چنـین جرمـی کـه      000/10باقی مانده یعنی ، اش کنار بگذاریم عائله

  . ریال جریمه بپردازد 000/180جریمه در نظر گرفته شده ضرب کنیم محکوم باید 
چهارم درآمد روزانـه   هشتم تا یک جزاي نقدي روزانه عبارت است از یک«ق.م.ا.ج:  85مطابق ماده 

  گردد:  شود و با نظارت قاضی اجراي احکام وصول می محکوم، به شرح زیر مورد حکم واقع می
  ؛ تا یکصد و هشتاد روز 83ماده  1جرایم موضوع بند   .1
  ؛ هشتاد تا سیصد و شصت روزیکصد و  83ماده  2جرایم موضوع بند   .2
  ؛ سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز 83ماده  3جرایم موضوع بند   .3
  ؛ هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز 83ماده  4جرایم موضوع بند   .4

محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقـدي روزانـه آن مـاه را     .تبصره
  . »پرداخت نماید

  : حبس به شرح زیر استهاي  میزان جزاي نقدي جایگزین«: قانون مذکور 86مطابق ماده 
  ؛ تا نه میلیون ریال 82ماده  1جرایم موضوع بند   .1
  ؛ از نه میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال 82ماده  2جرایم موضوع بند   .2
  ؛ شش میلیون ریالاز هیجده میلیون ریال تا سی و  82ماده  3جرایم موضوع بند   .3
  . »از سی و شش میلیون ریال تا هفتاد و دو میلیون ریال 82ماده  4جرایم موضوع بند   .4
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 نتیجه
توانـد   مـی  مجازات جایگزین حبس در صورتی که با دقت و ظرافتی که الزمه آن است اجـرا شـود  

که بسیار مهم به اي  هکتباشد اما ن...  افراد جامعه و مجرمین و، بسیار مفید و سودمند به حال جامعه
رسد این است که اگر قرار است مجرمی به هر دلیلی زندانی شود باید به نحوي عمل شـود   می نظر

که زندان محیط پاك و مناسب براي مجرم باشد نه محیطی کـه او را نسـبت بـه ارتکـاب جـرم در      
ی و المللـ  بـین چه از نظـر  ها چه از نظر داخلی  تر کند و تدوین مقرراتی در زمینه زندان آینده جري
  . هاست دهندة شناخت تحوالت و اجراي آن در همۀ زندان مختلف امیدهاي  نامه ایجاد آیین

  
  هاي جایگزین حبس بعد از وقوع جرم  راهکارهاي عملی جهت انتخاب مجازات

هـا و راهبردهـاي مناسـب جهـت انتخـاب      راهکاربعـد از وقـوع جـرم از     گـردد  میپیشنهاد الف) 
 : ن توسط قضات محترم استفاده گرددیگزیجا يها مجازات

تعویق تعقیب توسط دادستان که به نوعی اعطاي فرصت به متهم جهت سازگاري با هنجارهاي   .1
 .اجتماعی است

ي گسـترده صـدور قرارهـاي قبـولی      ي قراردادهاي بازداشت موقت و توسـعه  تجدید دامنه  .2
گـردد و آثـار مثبـت     تا زمان محاکمـه مـی  کفالت و وثیقه که موجب زندانی نشدن متهمین 

توان به جلوگیري از آثار و تبعات سـوء ناشـی از    فراوانی را در پی دارد که از آن جمله می
عدم تفکیک محکومین و متهمین و همچنین امکـان برائـت متهمـین پـس از طـی مراحـل       

 .  تحقیقات مقدماتی اشاره کرد
، تخفیـف و تبـدیل مجـازات   ، اننـد تعلیـق مجـازات   ات نوین و کارسازي متأسیساز  گیري بهره  .3

تعلیــق مراقبتــی ســاده و فشــرده تقســیط ، آزادي بــه شــرط ســپردن ضــمانت، آزادي مشــروط
مردمـی و مسـاعدت بخـش    هـاي   پرداخت دیات و جزاهاي نقدي با کمـک ، نقديهاي  جریمه

قبـال  توانـد در   می خصوصی و موردي که هر یک به نوبه خود، اعمال عفو عمومی، خصوصی
 . مجرمینی که حائز شرایط الزمه هستند

دوران محکومیـت و در حـین آزادي بـا بـه کـارگیري      هـاي   زندان بانی صحیح و اجراي طرح  .4
تـرویج و اشـاعه   ، آمـوزي  حرفـه ، آمـوزي  سـواد ، ابزارهایی مانند آموزش زندانبان و مـددکاران 

زندانی را در طول مدت تحمـل   تواند می احکام و قرآن و امثالهم نیزهاي  هنر و کالس، ورزش
متحول ساخته و او را براي زندگی سالم و شـرافت مندانـه در محـیط اجتمـاعی آمـاده      ، حبس
 . نماید
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  ب) بعد از اجراي حکم
توان با اتخاذ تدابیر صحیحی به شرح ذیـل اهـداف اصـالحی و تربیتـی      بعد از اجراي حکم نیز می

  :ها را تأمین کرد مجازات
 
 از خروج . مراقبت پس1

لیکن در همان بادي امر آثار مثبت فراوانـی را از خـود برجـاي    ، است تأسیساگرچه این نهاد تازه 
حـاکی از اثـر گـذاري فـراوان ایـن نهـاد       ، گذارده و آمار و ارقام ارائه شده از سوي مسؤلین زندان

  . مند است ارزش
 
  . اعاده حیثیت و حذف سابقه محکومیت از سجل کیفري محکومیت2

با توجه به رویه نادرستی که امروزه در کشورمان حاکم است، افراد بـه صـرف محکومیـت بـه     
زندان یا اساساً داشتن هر نوع محکومیتی، از اشتغال به کار و بسیاري از حقوق قانونی محـروم  

شوند، در حالی که براساس مبانی شرعی، افراد بالفاصـله پـس از اجـراي حکـم، بـه اعـاده        می
هـا عـالوه بـر آن کـه فاقـد وجاهیـت        شوند و تحمیل هر نوع محکومیتی بر آن میحیثیت نایل 

شود و لذا بحث حذف سابقه محکومیت  قانونی است، برخالف موازین شرعی نیز محسوب می
از سجل کیفري و اعاده حیثیت درباز اجتماعی کردن افراد و جلوگیري از تکـرار جـرم بسـیار    

  .  مؤثر است
 
   جتماع براي پذیرش زندانیانایجاد زمینه در ا .3

جامعـه بایـد   . مورد نیاز بعد از آزادي زندانی پذیرش وي در اجتمـاع اسـت  هاي  از دیگر ضرورت
آغوش پر مهر خود را به روي زندانی بگشـاید تـا سـرخوردگی و سرشکسـتگی ناشـی از تحمـل       

موجـب  ، توانـد  مـی  آلـود  زیرا برخوردهاي قهري و بغض. باعث طرد مجرم از جامعه نگردد، حبس
 . بازگرداندن بزه کار به سوي جرم و گناه و تکرار بزه گردد

که پیشگیري از وقوع جـرم و کـاهش آمـار جـرایم موجـود و حـل معضـالت         نهایتاً این
ها و تحقق اهداف تربیتی کیفرها تنها و تنها در گرو همـاهنگی، همـدلی، صـمیمیت و     زندان

و بدون این هماهنگی و اتفـاق بـا توجـه بـه وضـع      اراده واقعی و عملی قواي سه گانه بوده 
ها و تراکم جمعیت کیفري موجود، اهداف اصـالحی و تربیتـی بـه هـیچ نحـوي       فعلی زندان

  . تحقق نخواهد یافت
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 پیشنهاد
 . بازنگري در قوانین موجود و انجام اصالحات الزم و کاهش عناوین مجرمانه  .1
 . مدت کوتاههاي  حبس جایگزین کردن جزاي نقدي و غیره به جاي  .2
 . ها استفاده از آزادي مشروط براي زندانیان واجدشرایط وکاهش جمعیت کیفري زندان  .3
 . 94ك مصوب . د. نظارت بر اجراي فصل پنجم قانون ا  .4
تسریع در رسیدگی و صدور حکم اعسار براي زندانیان مفلس و معسـر از پرداخـت و تقسـیط      .5

 . خت جریمهجزاي نقدي محکومین به پردا
، آمـوزي و اشـتغال یـا مؤسسـات صـنعتی      آموزي زندانیان در مراکز حرفـه  اشتغال بکار و حرفه  .6

هـاي الزم و تشـخیص اسـتعداد و ذوق و     کشاورزي و خدماتی خارج از زندان پس از آزمایش
 . ها تخصص آن

هـا و اقـدامات    نامـه سـازمان زنـدان    آیین 122اعطاي مرخصی به زندانیان خصوصا اعمال ماده   .7
 . تأمینی و تربیتی

 . ها ها و افزایش اعتبارات آن تقویت ستادهاي مردمی رسیدگی به امور دیه مستقر در استان  .8
 . تقویت مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان خصوصاً در زمینه اطفال بزهکار  .9

 . حمایت از زندانیانهاي  تقویت انجمن  .10
نهادهاي قضایی حکمیت و معاضـدت  ، مودن شوراهاي حل اختالفتوسعه و تقویت و فعال ن  .11

 . قضایی
هـاي   تا در مناسبت، عفو و بخشودگیهاي  معرفی و پیشنهاد زندانیان واجد شرایط به کمیسیون  .12

 . مورد بخشش واقع شوند، یهیمختلف از طریق اداره کل عفو و بخشودگی قوه قضا
کشور کمتـر از یکمـاه و بـا    هاي  ز جمعیت ورودي زنداندرصد ا 05حدود که  این با عنایت به  .13

مهلـت  ها  گونه افراد به زندان شود قبل از انتقال این می برند توصیه می قرار کفالت در زندان بسر
 . الزم جهت معرفی کفیل به متهم از سوي قضات داده شود

هاي فردي و خانوادگی مـددجویان   تقویت واحدهاي مددکاري و مشاوره به منظور مبارزه با بحران  .14
کمک به تحکیم مبانی خانوادگی زندانی و مذاکره و مشاوره با شکات جهت اخذ رضایت و ایجـاد  

 ارتباط با مراجع قضایی در جهت استیفاي حقوق قانونی مورد تقاضاي زندانیان. 
، در قالب محورهاي مذهب درمـانی ها  امات فرهنگی و تربیتی و آموزشی در زندانبر اقد تأکید  .15

فرآیندهاي اصالحی  تأثیرقطعاً محکومی که تحت که  این ورزش درمانی باتوجه به، هنر درمانی
تربیتی و اجتماعی وي اقدام شده باشـد عمـداً   هاي  و تربیتی درون زندان پیرامون ترمیم کاستی

 . شد مرتکب بزه نخواهد
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جلوگیري از ورود معتـادان بـه زنـدان البتـه بایـد دقـت الزم در تفکیـک معتـادان و خریـد و            .16
 موادمخدر به عمل آید کنندگان فروش

شـود و همچنـین خـودداري از     مـی  محدودیت در مواردي که منتهی به قرار بازداشـت موقـت    .17
   .سنگین جز در مواردي که الزم و ضروري باشدهاي  صدور وثیقه

  
  
 منابع

  ترمینولوژي علم حقوق / تألیف: دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي.   .1
  محشاي قانون مجازات اسالمی / تألیف: دکتر ایرج گلدوزیان.   .2
  ، 2، ج1368دکتر علی آبادي، عبدالحسین (حقوق جنایی)، تهران، انتشارات فردوسی،   .3
  1ج دکترگلدوزیان، ایرج، (حقوق جزاي عمومی ایران)  .4
  ، 1384، ، 8مکارم شیرازي، ناصر، مقاله تاریخچه ماجراي زندان در اسالم، مذکور در مجله کتب اسالمی، شماره   .5
 1376آشوري، محمد، عدالت کیفري (مجموعه مقاالت) چاپ اول انتشارات گنج دانش، سال   .6
 1381ایش، تهران، سال هاي بینابین، نشر گر هاي زندان یا مجازات دکتر آشوري، محمد، جایگزین  .7
 1361باقري، بیدهندي، ناصر، زندانی از دیدگاه اسالم، قم، نشر محمد،   .8
 7673/80/1روزنامـه رسـمی شـماره     1380ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصـوب   نامه اجرایی سازمان زندان آیین  .9

 31/4/1380مورخ 
 1389بهار  38حقوقی دادگستر قوه قضاییه، ش هاي مجازات زندان، مجله قضایی و  وارسی جایگزین  .10
  38هاي جایگزین مجازات زندان ـ مجله حقوقی دادگستري شماره  المللی بررسی راه گزارش همایش بین  .11
  

  هاي اینترنت ـ مقاالت گرفته شده از سایت
www. lawyer. com 
www. Iran bar. com 
www. Hoghooghdan. com 
www. Dadgostary. tehran. com 

  
   



  1397سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

135 

  
  
  
  

  
  وکیل پایه یک دادگستري و کارشناس ارشد حقوق خصوصی  زاده   حسین رسول

 
  

هاي حقوقی، تصرفات غیرمأذون در ملک مشاعی، اگرچـه از سـوي    مطابق بدیهیات و بایسته
اسـت. حـال   یک یا تنی چند از مالکین مشاعی، در حکم غصب بوده و متضمن آثار غصـب  

اي  گونـه  باشد، بهي منزل مسکونی خود، در جایی که مالک قطعی آن میاگر کسی در محوطه
اي سم شیمیایی در هوا پخش کند به طوري که این سم شـیمیایی   و به طریق و ابزاري، توده

با هوا بیامیزد و شعاع خاصی از هوا را تحت تـأثیر خـود قـرار دهـد و موجـب مسـمومیت       
  طقه گردد، مرتکب جرم شده یا تصرفی غاصبانه انجام داده است؟ ساکنین آن من
تواند بر آن شود به تصرفات یا مایملک کسی، تجاوز نکرده و تنها در محدوده آیا او نمی

ملک شخصی و قانونی خود، اقدامی به عمل آورده است و قصد تجاوز بـه حـریم کسـی را    
  هم نداشته تا مورد سؤال قضایی قرار گیرد؟ 
اي که  که هرچند او در محدوده و فضاي محوطه شکی نیست دفاع او مؤثر نیست. چه این

لکـش    مالکیت قطعی بر آن دارد، عملی را انجام داده لیکن دامنه تأثیر عمل او از محـدوده م
فراتر رفته و اثر مخرب خود را در محدوده و قلمروي که او مالکیتی بر آنجا ندارد، در ملک 

  وجان دیگران باقی گذاشته است. ام، در جسم نامیده» هواي مشاعی«را دیگران که آن 
تواند اعمال حق در محـدوده مالکیـت خـود را،    کس نمیعالوه بر این مطابق قانون، هیچ
کـس  هـیچ «که اصل چهلم قانون اساسی صـراحت دارد:   مبناي تضرر دیگري قرار دهد. چنان

  ». تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهدنمی
دهد و بـدین سـبب   که در ملک خود، تصرفی را انجام می بنابراین اگر کسی به تصور این

ولیت بداند اما تصرفات او در ملک خود، موجب ضرر به دیگران شـود،  ؤخود را بري از مس
  گوي فعل خود باشد. هد شد و باید پاسخولیت از وي ساقط نخواؤمس

حال با این پرسش مواجهیم که هرگاه کسی در ملک خود مشـغول سـاخت بنـایی باشـد     
وسـازها در سـطح شـهر و    که در این روزها ما شاهد روند پایـان ناپـذیري از سـاخت    (چنان

 هواي مشاعی

 دیدگاه حقوقی
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و وسـاز، باعـث ایجـاد آلـودگی صـوتی      روستاها هستیم ...) و سروصداي ابزارهاي سـاخت 
ولیتی متوجه کارفرما یا ؤمزاحمت براي آرامش همسایگان و مجاوران گردد، آیا ضمان و مس

گردد؟ آیا او با اتهام مزاحمت و ایجاد آلودگی (صـوتی)   پیمانکار و به طور کلی سازنده نمی
توانـد مـانع عملیـات    و تجاوز به هواي مشاعی، مرتکب جرم شده است؟ و آیا متضـرر مـی  

  به سببی که گفته شد او را مورد پیگیري جزایی قرار داد؟  سازنده گردیده و
هـاي   در قوانین کالسیک معموالً از موارد ملموس و سـنتی، بحـث شـده اسـت و نمونـه     

قانون  353که ماده  اند. چنان ها عقوبت کیفري تعیین نموده اي را بیان و براي آن شناخته شده
ی در ملـک خـود آتـش روشـن کنـد کـه       هرگاه کس«داشت ) بیان می1370مجازات اسالمی(

نماید یا بداند که به جاي دیگر سرایت خواهد کـرد ودر اثـر   عادتاً به محل دیگر سرایت می
دار آن خواهد بود گرچه به مقـدار نیـاز خـودش    سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده

کنـد و   هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن«همان قانون:  354یا ماده » روشن کرده باشد.
هـاي   آتش به جایی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلـف و خسـارت  

  »باشد اگرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد.وارد می
 521هرچند این دو ماده در قانون جدید، گنجانیده نشده است با این حال مطـابق مـاده   

ود یا مکان مجاز دیگـري آتـش روشـن    هرگاه شخصی در ملک خ«) نیز 1392قانون جدید(
کند و غالباً نیـز سـرایت نکنـد لکـن اتفاقـاً بـه جـایی        کند و بداند که به جایی سرایت نمی

سرایت نماید و موجب خسارت و ضرر گردد ضمان ثابت نیسـت و در غیـر ایـن صـورت     
  »ضامن است

آن اسـت،  بر اساس مواد مذکور، اگر شخصی در ملک خود یا ملکی که مجاز در تصرف 
آتشی روشن نماید که موجب آسیب بـه اشـخاص در خـارج از آن ملـک گـردد، در مقابـل       

  گو باشد. آسیب دیدگان، ضامن بوده و باید پاسخ
تـوان از منطـق   نام برده اما مـی » آتش«گذار در حوزه مواد یادشده صرفاً از  هرچند قانون

کـردن آتـش، تصـرف    اي روشنحاکم بر آن مواد به خوبی استنباط کرد که اگر شخص به ج
دیگري را هم بنماید که سرایت آن باعث خسارت و آسیب در افراد خـارج از ملـک گـردد،    

) هـر اقـدامی کـه    92قانون مجازات اسالمی( 688که بر اساس ماده  گو باشد. چنانباید پاسخ
و ماده مذکور،  2زیست را تهدید کند، جرم محسوب شده و تبصره بهداشت عمومی و محیط
زیست را پخش یا آمیختن مواد خارجی بـه آب یـا هـوا یـا خـاك و       منظور از آلودگی محیط

زمین به میزانی که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهـان ... مضـر باشـد تعریـف     
  کرده است. 
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دهیم. حال موردي مشخص و شایع را در جامعه امروزي کشورمان، مورد بررسی قرار می
هـاي   نوسازي در مفهوم لغوي ونـه لزومـاً بـر اسـاس دگرسـازي زیرسـاخت      روند نوسازي (

بنیادین جامعه بر اساس رویکردي علمی و فنی) در سطح جامعه که مبتنی بر سرعتی کنتـرل  
هـا   ها و بلندسازه ناشده و رها از نظارت، سیماي جوامع شهري و روستایی ما را به ساختمان

هـاي   روز شـاهد آلـودگی  ، موجب شده در طی شـبانه دهدهاي نوساخت تغییر می و آپارتمان
هاي صوتی عمدتاً ناشی از صـداي بسـیار    صوتی در هر کوچه و خیابانی باشیم. این آلودگی

ه هاي سرامیک و در و پنجره ناهنجار بریدن کاشی هاي برقی است که در  هاي فلزي توسط ار
تحت پوشش خود را  همه منطقهگیرد و بناهاي در دست احداث مورد استفاده وسیع قرار می

  آالید. آور میبه آلودگی صوتی زیان
توان از چنین عملیاتی جلوگیري به عمل آورد؟ آیا اساسـاً قـانون خاصـی وجـود     آیا می

  دارد که در چنین مواقعی بتوان به آن استناد نمود؟ 
ملی کـه  ) اقدام به هرگونه ع1371زیست (قانون حفاظت و بهسازي محیط 9مطابق ماده 

زیست را فراهم نماید، ممنوع است و پخش یا آمیختن مواد خـارجی  موجبات آلودگی محیط
  به هوا از مصادیق این آلودگی شناخته شده است. 

مضـر  » آورایجاد صـداهاي زیـان  «قانون مذکور  12و  11و  10همچنین بر اساس مواد 
صـالح   اخطـار کتبـی مقامـات ذي   ها که با  چه صاحبان کارگاه زیست بوده و چنان به محیط

نسبت به رفع موجبات آلـودگی، اقـدام نکننـد تعطیـل و متوقـف و تحـت مجـازات قـرار         
  گیرند.   می

) آلـودگی  1378نامه اجرایی نحوه جلوگیري از آلـودگی صـوتی(  بر اساس ماده یک آیین
صوتی عبارت است از پخش و انتشار هرگونه صوت و صدا و ارتعاش بیش از حد مجـاز و  
مقرر در فضاي باز عامل آلودگی صوتی عبـارت اسـت از هـر شـخص حقیقـی کـه اداره یـا        
تصدي منابع ثابت و هدایت منابع سیار مولد آلودگی صوتی را خواه براي خود یـا از طـرف   
شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بر عهده داشته و یا شخصاً به طرق مختلف عامل 

  ایجاد آلودگی است. 
نامه اجرایی یادشده، مبادرت به هرگونه اقدامی کـه موجبـات آلـودگی    آیین 2 بنا به ماده

زیست پـس از شناسـایی منـابع و    صوتی را فراهم آورد، ممنوع است. سازمان حفاظت محیط
هاي آلودگی، مراتب را به عامل یا عاملین منابع مذکور اعالم و مهلتی مناسب را بـراي   کانون

- هاي صوتی مکلفند در ظرف مهلـت تعیـین   املین منابع آلودگیکند. عرفع آلودگی تعیین می
در صـورتی کـه   «گویـد:  نامـه مـذکور مـی   آیین 4شده نسبت به رفع آلودگی اقدام کنند. ماده
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ها در پایان مهلـت مقـرر نسـبت بـه رفـع آلـودگی        عاملین آلودگی در کارخانجات و کارگاه
  »انعت به عمل خواهد آمد.گونه منابع مم صوتی اقدام ننمایند، از فعالیت این

هاي صوتی صرفاً  نامه چنان تنظیم شد که گویا ممانعت و جلوگیري از آلودگیآیین 4ماده
ها سـرایت   گونه آلودگی هاي ایجاد این ها بوده و به دیگر کانون ناظر به کارخانجات و کارگاه

در صورتی «دارد: میقانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا نیز اشعار  16که ماده  ندارد. چنان
کننـده ظـرف مهلـت    هـاي آلـوده   ها و نیروگـاه  والن کارخانجات و کارگاهؤکه صاحبان و مس

شده، مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه ننمایند، ... تعیین
  »آمد.کننده جلوگیري به عمل خواهد هاي آلوده از کارو فعالیت کارخانجات و کارگاه

- گـذار و منطـق حقـوقی قـوانین و آیـین      اما چنین خوانشی از متن قانون، با نیت قـانون 
با مراجعه به قانون » کارگاه«که مفهوم  نظر از این هاي مصوبه، سازگار نیست. زیرا صرف نامه

گـردد،  شود که کار و موضوع پروژه در آنجـا انجـام مـی    کار شامل هر سازه و ساختمانی می
هـا و کارخانجـات (بـه مفهـوم عـرف       هاي صوتی در کارگاه توان پذیرفت آلودگیاساساً نمی

ها در مرکز  کلمه) که عموماً دور از اماکن سکونت نیز هستند ممنوع باشد ولی همین آلودگی
 شود. زیست و سکونت، جایز و مرسوم تلقی محیط

یـات سـاختمانی از   هاي صوتی ناشـی از عمل  توان نتیجه گرفت ایجاد آلودگیبنابراین می
ها و کارخانجات معمول و چه بناهـاي سـاختمانی و    هر کانون یا منبعی که باشد (چه کارگاه
دهد که بـا توسـل بـه مجموعـه مقـررات و قـوانین       مانند آن) به هر متضرري این حق را می

یادشده، توقف و تعطیلی منبع آلودگی صوتی را درخواست و مطالبه نماید. متأسفانه شیوع و 
هاي صوتی هسـتند، ایـن تصـور را در بـین عامـه       رواج عملیات ساختمانی که منشأ آلودگی

هـا، نـاگزیر و    گونه سروصداها و آلودگی بوجود آورده است که گویا سازندگان در ایجاد این
ربط نیز ایـن تلقـی را    هاي ذي به تبع آن بر حق هستند. عدم نظارت از سوي نهادها و ارگان

بایسـت در  ها و مانند آن مـی  هاي مربوط به سرامیک ده است. اساساً برشقوام و تقویت نمو
هاي زیست مسـکونی صـورت گرفتـه و صـرفاً عملیـات       هاي مربوطه و دور از محیط کارگاه

  ها انجام گردد تا مزاحمتی براي همسایگان و ساکنین فراهم نشود.  نصب در داخل ساختمان
ست. شنویم، هوایی مشاعیکنیم، صداها را میکشیم، زندگی میهوایی که در آن نفس می

ي حیوانـات و گیاهـان و تمـامی    هـا بلکـه همـه    ي انسـان متعلق به همه است و نه حتی همه
ي جانـداران  محیطـی همـه   زیستمندان. هرگونه تصرف در آن مبتنی بر اذن و رضایت زیست

نـی بـر اصـول و    محیطـی ـ رضـایی نانوشـته امـا مبت      است. مطابق این اذن یا رضاي زیسـت 
آور به محیط زیست و هواي طبیعی که جانداران را هاي طبیعی آفرینش ـ تصرفات زیان  بنیان
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دهد، تجاوز به هواي مشاعی و ملک دیگران بوده و بسانِ تصرفات در معرض آسیب قرار می
  ید گردد. غاصبانه بر اراضی، باید از متجاوز خلع

زیسـت و  شـمردن محـیط  توجـه بـه ضـرورت محتـرم    گذار است که با  رو بر قانوناز این
عمال آن زندگی، قوانین بازدارنده گونـه   ها از القیـدي و شـیوع ایـن    اي را تصویب کند تا با ا

ي خـود را  تصرفات و تجاوزات جلوگیري به عمل آید. الزم اسـت بـراي کسـانی کـه پیشـه     
هـاي فنـی خاصـی     ه یا کارتاند، پروان سازي قرار داده وساز و ساختمان سازي یا ساختانبوه

سـازي در  صادر گردد و در صورت تخلف و تخطی از اصول اساسـی و بهداشـت سـاختمان   
هاي بعدي جلوگیري  ها در پروژه روند کار، ضمن توقف عملیات ساختمانی، از ادامه کار آن

  شود و تمهیداتی از این دست ... 
ـ  ه دلیـل تصـرفات نابخردانـه و    به راستی موجبی ندارد مالکان و ساکنان هواي مشاعی، ب

سازي اسـت، ایـن چنـین در    ها مشغول ساختمان غاصبانه فرد یا شخصی که در مجاورت آن
ي سـاختمانی خـود   محیطی قرار گیرند و سازنده، پروژه هاي صوتی و زیست معرض آلودگی

  ي تخریب و آسیب و مزاحمت براي ساکنان بنا سازد. را بر پایه
اعی، تجاوز به حریم خصوصی و حتی حقوق شهروندي افراد تجاوز صوتی به هواي مش

اي سم در هوا، پذیرفته نیست، ایجاد آلـودگی صـوتی نیـز     گونه که انتشار توده است و همان
  تفاوت گذشت ... اقدامی علیه بهداشت اساسیِ عمومی بوده و نباید از کنار آن چنین بی
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  شناسی و وکیل پایه یک دادگستري (کانون گیالن) کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم    فرزانه زارع

 
  

 نوجوانـان و جوانـان  ، اجتمـاعی کودکـان  اي  هنهاد خانواده فاکتوري کلیدي در توسعه رفتـار حرفـ  
ي اولیـه و  تـأثیر نتایج قابل توجه بسیاري از تحقیقات نشان داده است که نقـش خـانواده   . باشد می

هاي  و بزهکاري، انتخاب دوست، روابط در مدرسه، اختالالت رفتاري، ماندگار بر روابط خانوادگی
 Latimer 2001;Henggeler 1989; Loeber and Dishion 1983; Loeber and) .متـوالی دارد 

Stouthamer-Loeber 1986;Barnes et al. 2006 ; Knoester and Haynie 2005) 
 اولیـه هـاي   نهاد خانواده اهمیتی حیاتی دارد زیرا به عنوان واحـد اجتمـاعی اصـلی در طـول سـال     

خانواده منبـع  ، سازي نیازهاي فیزیکی اساسی همزمان با فراهم. دوران کودکی نقش دارد گیري شکل
اخالقی و توسعه عـزت  هاي  و راهنماییها  شناخت فرصت، حمایت عاطفیاولیه و گاهی تنها منبع 

موفـق  هـا   ولیتؤمسـ  که خانواده در برآوردن این هنگامی. باشد می نفس و ارائه ضروریات فیزیکی
  (Kesler et al. 2010 ; Ku,pfer and Alvarado 1997) .برند می کودکان به نوعی رنج، نیست

برخوردهاي مساعد نسبت به ، مثال تاریخچه خشونت خانوادگی (براي اختالل عملکرد خانواده
، تربیــت نامناســب، نظــارت ناکــافی، آمــوزش ضــعیف رفتاراجتمــاعی، رفتارهــاي مشــکل آفــرین

مهمی بـر بزهکـاري در آینـده و و رفتارهـاي      تأثیراختالفات خانوادگی) ، خانوادگیهاي  نابسامانی
 روبـرو هایی  و موقعیتها  کودکان را با مدل، خانوادهاختالل عملکرد در . مخالف اصول جامعه دارد

براي مثال وجود اعتیاد در خانواده اغلـب منجـر   . کند که با رفتارهاي دردسر آفرین مواجه شوند می
  . )Barnes et al. 2006گردد( می به اعتیاد در نوجوانی

تري دارد کـه رفتارهـاي   هایشان طالق یا جدایی اتفاق افتـاده، احتمـال بیشـ    کودکانی که در خانواده
هاي فقیر، مثل  ). رفتارهاي مدیریتی خانوادهWells and Rankin 1993مشکل آفرین از خود نشان دهند (

عدم تعیین انتظارات و توقعات مشخص براي رفتار کودکان، کنترل و نظارت ناکافی و اصول انضـباطی  
و مصرف / سوء مصرف مواد در آینده  سختگیرانه و متناقض به طور معمول منجر به پیشبینی بزهکاري

  ). Hawkins ،Arthure ،and Catalano 1995؛ Capaldi and Patterson 1996شود ( می

 پیشگیري از گرایش اطفال و نوجوانان به ارتکاب بزهنقش خانواده در 

 دیدگاه حقوقی
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دهد که بهبود عملکرد خانواده باید بـه نوبـه خـود، رفتارهـاي مشـکل       این تحقیق نشان می
هستند کاهش دهـد  هایشان دچار اختالل عملکرد  آفرین را در کودکان و نوجوانانی که خانواده

)Kumper and Alvarado 2003 بنـدي عمـده از مـداخالت (اقـدامات)      ). امروزه چندین طبقـه
براي تقویت عملکرد خانواده و بنابراین جلوگیري از رفتارهاي مشکل آفرین در آینده طراحـی  

هـاي خـانواده،    کننده خانواده شامل تعلـیم مهـارت   شده است. این مداخالت و اقدامات تقویت
  باشد.   هاي صیانت از خانواده می آموزش خانواده، خانواده درمانی، خدمات به خانواده، و برنامه

  
  مبناي نظري 
زیـرا اداره خـانواده مفهـوم اولیـه     . چشمگیري بر خطر بزهکاري نوجـوان دارد  ، تأثیراداره خانواده

 Simons et al. 1998; Patterson, Reid, andکنـد (  مـی  اجتمـاعی شـدن را بـراي کودکـان ارائـه     

Dishion 1992; Knoester and Haynie 2005( .        بـه طـور کلـی مبنـاي نظـري ایـن ارتبـاط در
شـود   مـی  کنترل اجتماعی این است که احتمال وقوع رفتارهاي بزهکارانه هنگامی بیشترهاي  تئوري

، رچوب نظـري به موجب این چـا . )Hirschi 1969که رابطه فرد با جامعه ضعیف یا شکننده باشد (
تئـوري  . کنـد  می از جامعه عملاي  هقرادادي به عنوان نمایندهاي  خانواده با تعلیم هنجارها و ارزش

تـرین   بین کودك و والدین یکی از اساسـی  آمیز کند که رابطه قوي و محبت می کنترل اجتماعی ادعا
نوجـوان را از   نتیجـه اجتمـاعی را ایجـاد و در   هـاي   توان پیوند می است که از طریق آنهایی  روش

 Broke et al. 1998;Knoester andآفرین باز داشت ( درگیري با بزهکاري و دیگر رفتارهاي مشکل

Haynie 2005( .کنـد یـا کودکـان در     می کند وقتی عملکرد خانواده کاهش پیدا می این تئوري ادعا
ایـن امـر   . یابد می کاهشبه والدین ها  آن وابستگی، شوند می ساختارهاي خانوادگی غیرسنتی بزرگ

بـه  هـا   آن موجـب تشـویق  ، درونـی هـاي   و نبود این کنتـرل ، کند می را با جامعه سستها  آن پیوند
شـوند تـا    مـی  این افراد جوان بسیار بیشتر جذب رفتارهاي بزهکارانه. گردد می رفتارهاي بزهکارانه

  اند.  هیافتدرونی قوي پرورش هاي  و با کنترلاند  هنوجوانانی که اجتماعی شد
کنند که در نتیجه سرپرستی  می ادعا) Gottfredson and Hirschi) (1990گاتفردسن و هرسچی(

، (رفتارهاي بدون فکر قبلی و با انگیـزه آنـی)   برخی نوجوانان تمایل به رفتارهاي تکانشی، غیرموثر
 ;Stewart et al, 2002پرخاشگري فیزیکی و شرکت در رفتارهاي ریسک طلب دارند(، ناسازگاري

Conger,Patterson, and Ge 1995 (  
 ;Thornberry 1978شـود (  مـی  به عنوان نتیجـه دو عامـل در نظـر گرفتـه     مؤثر سرپرستی غیر

Simons , Chao, and Conger 2001( .شخصــیت و ، والــدین و کودکـان در خلـق و خـو   ، اول
 احتمال، بنابراین. )Plomin,Chipuer,and Loehlin 1990شناختی تقریبا مشابه هستند (هاي  توانایی
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که کودکانی با رفتارهاي تکانشی تهاجمی، داراي والدینی با این خصوصیات باشند وجود دارد کـه   این
دهـد کـه تعـامالت والـد ـ کـودك فرآینـدي         ها نشان می تداخل دارد. دوم، پژوهش مؤثر با سرپرستی

احتمال اختالالت رفتاري کودك را افزایش  ثرمؤ دوسویه است. به عبارت دیگر، نه تنها سرپرستی غیر
و لجوجانـه کـودك اغلـب از پاسـخ منفـی والـدین ناشـی         آمیز دهد، بلکه همچنین رفتار خشونت می
). Patterson, Reid, and Dishion 1992گـردد (  ثر درآینـده مـی  ؤشود که منجر به سرپرستی غیرمـ  می

ثبـات از روابـط    ر پیچیـده کـودك ترکیبـی بـی    هاي شخصیتی والدین بـه همـراه رفتـا    بنابراین ویژگی
  دهند.   را تشکیل می آمیز مخالفت
تـري مفیـت   . کننـد  مـی  دیگر به ترکیب رشد عصبی و فاکتورهاي اجتماعی اسـتناد هاي  تئوري

)Terrie Moffittرا ارائـه داد کـه ژنتیـک واجتمـاعی شـدن را ترکیـب      هایی  ) یکی از اولین تئوري 
شوند تفاوت دارد کـه در ابتـدا سـراس     می مجرم متولد، ایده که مجرمانپژوهش او با این . کند می

 آن را ارائه داد و مفیت به جـاي آن ایـن ایـده را ارائـه     19) در قرن Cesare Lombrosoلمبروس (
هرچند . )Moffit 1993شوند ( می کند که کودکان با کمبودهاي روانشناسی عصب شناختی متولد می

 »بـد «و بنـابراین مجرمـان    ـتواند تغییر کنـد    نمی دهد که زیست شناسی یم اعتقادات ژنتیکی نشان
 نسبت دادن رفتـار مجرمانـه بـه کمبودهـا نشـان      ـشوند و براي کل زندگیشان بد هستند   می متولد
. توانند جایگزین شوند یا با مداخالت درست از بین بروند می هستند کههایی  ویژگیها  دهد این می

کند که رشد مغزي به خاطر فاکتورهاي مختلفی مثل تغذیه ضـعیف مـادر یـا     یم تئوري مفیت بیان
توانـد   مـی  ایـن امـر  . )Moffit 1993تواند در رحم به خطر بیفتد ( می استفاده از مواد مخدر یا الکل
از . خیرهایی در رشد کودك شودأعملکردي کودك یا موجب تهاي  منجر به کمبودهایی در مهارت

، شـود  نمـی  به طور مستقیم منجر به رفتارهـاي جامعـه سـتیز یـا مجرمانـه     ها  دکه این کمبو آنجایی
یا تربیت سختگیرانه از جانب ، عملکرد اجتماعی ضعیف، آفرین توانند منجر به رفتارهاي مشکل می

در . )Cullen and Jonson 2012والدین به عنوان پاسخی به رفتارهاي مشکل سـاز کـودك شـوند (   
هـاي اجتمـاعی در مسـیر زنـدگی      به دلیل سرپرستی ضعیف، همساالن و زمینـه مواردي که نوجوانان 

شـوند.   جامعه ستیز قرار دارند، این نوع کمبودها موجب استمرار شدید شرایط انجام عمل مجرمانه می
شـود   کند که رفتارهاي مشکل آفرین کودکان همیشه منجر به زندگی مجرمانه نمی این تئوري تأیید می

که کودکان داراي رفتارهاي مشکل آفـرین بـه نوجوانـان دردسـر      کند احتمال این ول میاما همچنین قب
آفرین تبدیل شوند به طور چشمگیري زیاد است. به منظور تالش براي جلـوگیري از شـرایط پایـدار    

هاي مداخالتی زودهنگام براي کمک به کودکـان داراي   صدمه زننده در این دوره زندگی؛ ایجاد برنامه
شود تا بتوان با ساخت و مسـتحکم کـردن پیونـدهاي بـین کودکـان بـا        آفرین پیشنهاد می مشکلرفتار 

  ). Cullen and Jonson 2010ها کمک کرد ( والدین، همساالن و جامعه به آن
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کنـد تـا بـدین     مـی  کودك را تقویـت  ـپیوند والد  ، جلوگیري از بزهکاريهاي  برنامه، در نتیجه
کـاهش  ، کـودك  ـتقویت رابطه والد  هاي  یکی از راه. نه جلوگیري شودوسیله از رفتارهاي بزهکارا

فاکتورهاي خطر و افزایش فاکتورهاي حفاظتی بـراي رفتارهـاي بزهکارانـه از طریـق آمـوزش بـه       
 ;Development Services Group, Inc. 2014باشـد   مـی  تقویـت خـانواده  هـاي   والـدین و برنامـه  

Kumpfer and Alvarado 1995;Huizinga,LOeber,and Thornberry 1995) . 
محیطـی کـه نوجوانـان در آن    هـاي   نوجوانانه یا ویژگیهاي  فاکتورهاي خطر عبارتند از ویژگی

فاکتورهـاي خطـر نسـبت بـه     . دهنـد  مـی  هستند و امکان شرکت نوجوان را در بزهکاري افـزایش 
برخـی از  . خشـونت) رفتارهاي مشکل آفرین متغیر هستند (به ویژه بزهکـاري از نـوع تخلـف یـا     

الگوهـاي تعرضـات شـدید    ، آمیـز  فاکتورهاي خطر شامل شـروع اولیـه رفتـار خشـونت    هاي  نمونه
درگیري گروهـی و در دسـترس بـودن    ، مشکالت مربوط به مدرسه مثل مدرسه گریزي، خانوادگی

(بـه مقـاالت انتقـادي راهنمـاي      باشـد  مـی  مواد مخدر یا اسلحه گرم در محـل زنـدگی نوجوانـان   
  . مدل درباره فاکتورهاي خطر مراجعه کنید)هاي  مهبرنا

محیطی که نوجوانـان در آن  هاي  نوجوانانه یا ویژگیهاي  فاکتورهاي حفاظتی عبارتند از ویژگی
تواننـد احتمـال شـرکت در     مـی  باشـند و  مـی  در تضاد با فاکتورهـاي خطـر  ها  هستند و این فاکتور

فاکتورهـاي حفـاظتی شـامل    هـاي   برخی از مثال. هندبزهکارانه یا مجرمانه را کاهش دهاي  فعالیت
باشد (به مقاالت انتقادي راهنماي  می وابستگی به والدین و در نتیجه تربیت والدین، نظارت والدین

  . مدل درباره فاکتورهاي حفاظتی مراجعه کنید)هاي  برنامه
  

  انواع خانواده درمانی 
کند کـه   ها تمرکز می ناسازگارانه، تعامل و ارتباط در خانوادههاي تقویت خانواده بر تغییر الگوهاي  برنامه

). بـه  Kumpfer and Alvarado 2003انـد (  در آن نوجوانان از قبل مشکالت رفتاري از خود نشـان داده 
هاي تقویت خانواده از مداخالت چند جزیی شامل، تعلیم رفتـاري والـدین، تعلـیم     عالوه، برخی برنامه

هاي چنـد جزیـی بـه عنـوان      کنند. این برنامه ودك و خانواده درمانی استفاده میهاي اجتماعی ک مهارت
هایی انجام  هاي تقویت خانواده معموال براي خانواده شوند. برنامه شناخته می هاي خانواده تعلیم مهارت

شود که تشخیص داده شده کودکان و نوجوانان شان مشکالت هیجانی و رفتاري مالیم دارند، مثـل   می
). این Kumpfer and Alvarado 2003اي یا اجتماعی ( تالالت رفتاري، افسردگی، و مشکالت مدرسهاخ

ها معموال توسط درمانگران آموزش دیده در شرایط کلینیکی با حضور والـدین و کودکـان انجـام     برنامه
کنـد کـه    یهاي تقویت خانواده را تعریف م ) انواع مختلفی از تکنیکKumpfer) (1999شود. کامفر( می

  شامل موارد زیر است: 
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) بــر Szapocznik et al. 1983; Powell and Dosser 1992خــانواده درمــانی ســاختاري ( •
 . کند تأکید میجدید پاسخ دهی هاي  خانواده و همچنین یادگیري روشاي  همقابلهاي  مهارت

کـاربردي و  هـاي   ) بر مبناي روشSzapocznik and Kurtines 1998خانواده درمانی راهبردي ( •
، )Stanton and Todd 1982راهبـردي (  ـخـانواده درمـانی سـاختاري     . هـدف گرایانـه اسـت   

ترکیبی از تمرکز بر الگوهاي تعامالتی خانواده به همـراه  ، که از نامش مشخص است طور همان
 . دار و مشخص است راهکارهایی هدف

کند) یا تعلیم  می انگر با یک خانواده کارخانواده درمانی رفتاري (براي زمانی که درمهاي  برنامه •
کند) شـامل   می رفتار خانواده (براي زمانی که درمانگر با چند خانواده مختلف در یک گروه کار

 Rosenthal andسازي جداگانه به والدین و کودکـان در مـدتی از جلسـه اسـت(     تعلیم مهارت

Bandura 1978,Gurman and Kniskern 2014 ( .بخش هاي  براي انجام فعالیت سپس خانواده
 . شوند می آخر جلسه درمانی باهم جمع

) راهکاري کوتاه مدت است FFT) (Alexander and parsons 1982خانواده درمانی کاربردي ( •
که براي جذب کردن و انگیزه دادن به کودکان و نوجوانان طراحی شده تا اثرات منفی را تغییـر  

 . )Alexsander et al. 2000; Sexton and Alexander 2000دهد (
، ) رفتارهـاي بزهکارانـه نوجوانـان را در محـیط خـانواده     MST-FTخانواده درمانی چندگانـه (  •

باشـند و بـر افـزایش     مـی  مداخالت بر مبناي هـدف . دهد می مدرسه و جامعه مورد توجه قرار
 . ) (MST Services 2014 ; Henggeler and Borduin 1990 کنند تأکید میقدرت خانواده 

  
   گیري شواهد نتیجه

در کاهش اخـتالل  ها  خانواده درمانی وجود دارد که اثربخشی این برنامههاي  انواع مختلفی از برنامه
عملکرد خانواده و کاهش رفتارهاي مشکل آفرین کودکان و نوجوانان از جملـه بزهکـاري و نـرخ    

 در ادامه به تشریح چند نمونه از مداخالت خانواده درمانی مبتنی بـر شـواهد  . دهد می جرم را نشان
هـاي   خانواده درمانی که در راهنماي برنامـه هاي  دیگر مربوط به برنامههاي  لینک سایت. پردازیم می

  . شود می نیز ارائهاند  هبودن کسب کرد »ثرؤم«مدل امتیاز 
هـاي   سال درنظر گرفته شده و در محیط 11ـ18خانواده درمانی کاربردي براي کمک به نوجوانان 

هایشـان آزمـایش شـده اسـت.      چند ملیتی و چند فرهنگی براي درمان کودکان و نوجوانان و خـانواده 
گیرنـد کـه در خطـر شـرکت در رفتارهـاي       معموال نوجوانانی هدف خانواده درمانی کاربردي قرار می

اند رفتارهایی مثل خشونت و سوء مصرف مـواد   هکارانه هستند یا در این نوع رفتارها فعالیت داشتهبز
اي یا اختالل رفتار مخرب  مخدر. همچنین نوجوانانی که داراي اختالل رفتاري، اختالل نافرمانی مقابله
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انواده درمـانی  هاي خـانواده درمـانی کـاربردي شـرکت کننـد. مـدل خـ        توانند در برنامه هستند نیز می
کاربردي بر کاهش فاکتورهاي خطر و بر افزایش فاکتورهاي محافظتی که مسـتقیما بـر نوجـوان تـأثیر     

اي بر فاکتورهاي خانوادگی دارد. این مـداخالت شـامل    کند و همچنین تأکید ویژه گذارد تمرکز می می
اد داراي مشکالت بیشـتر  جلسه براي افر 30جلسه یک ساعتی براي موارد خفیف و بیشتر از  12تا  8
) 2010) و سکسـتن و ترنـر (  Gordon) (1988باشد. مطالعات انجام شـده گـردن و همکـارانش (    می

)Sexton and Turnurدهد که خانواده درمانی کاربردي موجـب کـاهش چشـمگیر تکـرار      ) نشان می
ان پیگیـري  جرم در نوجوانان متخلف شده است. گردن و همکارانش متوجه شدند در کل مـدت زمـ  

ماه) نوجوانان در گروه ِدرمانیِِ خانواده درمانی کاربردي تا پنج درصد اعمال بزهکارانه خـود را   5/51(
اي بودند (تحت خانواده درمـانی کـاربردي    اند، در حالی که نوجوانانی که در گروه مقایسه تکرار کرده

انـد. سکسـتن و    کارانه خـود پرداختـه  درصد به تکرار اعمال بزه 25نبوده اند) به طور قابل توجهی تا 
) متوجه شدند هنگامی که پایبندي به مدل خانواده درمانی کاربردي باال بوده، ایـن برنامـه   2010ترنر (

درصد) همچنین کاهش چشـمگیري   9/34نتایج قابل توجهی در کاهش جرایم تبهکارانه داشته است (
  درصد).   0/30ار داشته است (براي نوجوانان بزهک آمیز نیز در تکرار جرایم خشونت

هـاي   اي اسـت کـه المـان    ) برنامه درمـانی مبتنـی بـر خـانواده    MDFTخانواده درمانی چند بعدي (
جلوگیري از سوء مصرف مواد را با مشکالت مرتبط با مواد، مشکالت رفتاري یا بزهکـاري نوجوانـان   

ط با چهار زمینه اصلی (نوجوان، والدین، ها و مداخالت مرتب کند. ترکیبی از ارزیابی مورد نظر ترکیب می
ها با والدین، جامعه و گروه  ها و پیوند خانواده و جامعه) از نوجوان براي گسترش و نگهداري وابستگی

، 2008، 2001) و همکـاران مخـتلفش (  Liddleکند. مطالعات انجام شـده لیـدل (   همساالن پشتیبانی می
درصد، مصرف مواد را در نوجوانان  45جهی یعنی بیشتر از به طور قابل تو MDFT) نشان داد که 2009

مـاه   12هاي کنترل، با گذشت  دهد در مقایسه با گروه کاهش داده است. اطالعات بررسی شده نشان می
هاي مصرف مواد بسیار کـم یـا اصـال نبـوده      ازمداخالت، نتایج همچنان قابل توجه باقیمانده و گزارش

تواند به بهبود عملکـرد خـانواده، بهتـر     نشان داد که این برنامه می MDFTاست. عالوه بر این، مطالعات
  ها کمک کند.  شدن درجات اکادمیک، کاهش بزهکاري و کاهش امتیازات پریشانی در خانواده

) نوعی از مداخالت مبتنی بر خانواده است کـه بـراي   BSFTخانواده درمانی مختصر راهبردي (
کوتاه اي  همداخل. مشکل آفرین کودکان و نوجوانان طراحی شده استجلوگیري و درمان رفتارهاي 

. کنـد  مـی  بـراي تغییـر ایـن رفتارهـا تمرکـز     هایی  مدت است که بر شناسایی مشکالت و یافتن راه
ایـن برنامـه از   . باشـند  اي می هدقیق 90تا  60جلسه  16تا  12ماه با متوسط  4تا  3بیشتر از ها  درمان
شکل دهی دوباره براي کمک به خانواده به عنـوان کـاهش کلـی الگوهـاي      بازسازي وهاي  تکنیک
حـل  هـاي   نظارت و مهارت، دهد چگونه ارتباطات می یادها  کند و به خانواده می دار استفاده مشکل
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کند که در آن درمـانگر   می این برنامه از تکنیک توافق درمانی استفاده. را توسعه دهندها  ناسازگاري
 کند و از احترام هر عضو خانواده براي نهاد خـانواده حمایـت   می عضو خانواده ایجادروابطی با هر 

متناقضـی  هـاي   یافته، هرچند، ادعاهایی شده است BSFTنتایج تحقیقات  درباره مفید بودن. کند می
) هـیچ تفـاوت قابـل    2011) و همکارانش ((Robbins رابیز. نیز براي برخی از متغیرها وجود دارد

امـا  . پیـدا نکردنـد   BSFTاي مصرف مواد نوجوانان یا عملکرد خانواده بعد از مداخالت توجهی بر
) و همکـارانش  Coatsworthکتسـورس ( . یافتنـد هـا   آن ات مثبت را بر تعهدات و حفظتأثیربرخی 

که چندي بعـد  اي  همطالع. ات مثبتی را بر تعهدات و حفظ تعهدات مشاهده کردندتأثیر) نیز 2001(
، کاهش مشکالت رفتـاري  دهنده نشان، ) انجام دادند2003) و همکارانش ((Santistebanسنتیستبان 

  . کاهش در برخی رفتارهاي مصرف مواد و بهبود عملکرد خانواده بود
اي است براي نوجوانانی که تشخیص اولیه اختالل  ) برنامهPLLنظارت والدین با عشق و محدودیت (

گـروه و خـانواده درمـانی را در     PLLها داده شده است. برنامـه   اي یا اختالل رفتاري در آن نافرمانی مقابله
گیرنـد و   هاي جدید یاد می کند. نوجوانان و والدینشان در گروه درمانی مهارت سیستمی مراقبتی ترکیب می

ها و تمرین در مدت جلسات خانواده درمانی خصوصـی اسـتفاده    ها براي ایفاي نقش مهارت سپس از این
کنند. این برنامه چهار تا شش جلسه را براي نوجوانانی که در معـرض خطـر کـم تـا متوسـط هسـتند        می

لسـه  ج 20هایشـان بیشـتر از    کند، درحالی که براي نوجوانان با خطر متوسط تا زیاد و خـانواده  پیشنهاد می
هاي محلی، درمانی و خانگی اجرا شده است. مطالعـاتی کـه    کند. این برنامه در محیط درمان را پیشنهاد می

و همچنـین سـلز و همکـارانش     Smith (2011)) و اسمیتWinokur-Early) وینکور ـ ارلی ( Sellsسلز (
هـاي انجـام شـده در     پیگیري بزه ماه 12و در  PLL(آماده ارائه) انجام دادند نشان داد که بعد از اتمام دوره 

درمان شده بودند در مقایسه با گروه کنترل به طور قابل تـوجهی کمتـر بـوده     PLLنوجوانانی که به روش 
تواند موجب بهبود نظـارت و ارتباطـات و کـاهش     می PLLاستفاده از برنامه  است. همچنین مشخص شد

  پرخاشگري نوجوانان بزهکار شود. 
کـه امتیـاز   هـایی   توصیف شده در باال و همچنین دیگر برنامههاي  ره برنامهاطالعات بیشتر دربا

  : باشند می زیر قابل دسترسیهاي  از طریق لینکاند  هبودن را کسب کرد »ثرؤم«
 )Functional family therapyخانواده درمانی کاربردي ( •
 ) Multidimensional Family Therapyخانواده درمانی چند بعدي ( •
 ) Brief Strategic Family Theapyخانواده درمانی مختصر راهبردي ( •
 )®Parenting with Love and Limitsنظارت والدین با عشق و محدودیت ( •
 )AIM) (Adults in the Makingنقش بزرگساالن در ایجاد روابط ( •
 )FAST) (Families and Schools Thgetherخانواده و مدرسه با یکدیگر ( •



  1397سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

147 

 )Family Mattersانوادگی (مسائل خ •
 )First Step to Successاولین قدم براي موفقیت ( •
 )Guiding Good Choicesخوب (هاي  راهنماي انتخاب •
 )LIFT) (Linking the Interests of Families and Teachersها و معلمان ( پیوند عالیق خانواده •
 )Multidimentional Treatment Foster Care-Adolescentsدرمان چند بعدي مراقبت و پرورش نوجوانان ( •
 )MST) (Multisystemic Therapyدرمان چندگانه ( •
 )Multisystemic Therapy-substance Abuseدرمان چندگانه سوء مصرف مواد ( •
 )NFP) (Nurse-Family Partnershipمشارکت پرستار خانواده ( •
 )Perry preschool Projectپروژه پیش دبستانی پروري ( •
 )PFS) (Positive Family Supportحمایت مثبت از خانواده ( •
 )SNAP® )SNAP® Under 12 Outreach Projectسال  12پروژه زیر  •
 Strengtheningسـال (  14ــ 10و نوجوانان  براي والدین و کودکان: خانوادههاي  تقویت برنامه •

Families program: For Parents and Youth 10-14( 
 )SAAF) (Strong African American Familiesافریقایی امریکایی (هاي  تقویت خانواده •
 )The Incredible Yearsآور ( شگفتهاي  سال •
 )Triple P- Positive Prenting Programبرنامه نظارت مثبت والدین (ـ  Pبرنامه سه گانه  •

 
   گیري نتیجه

هـایی   (در مقایسه با برنامه که ابتکارات تقویت خانوادهمبتنی بر خانواده نشان داد هاي  تحلیل برنامه
، تري بر بهبـود روابـط خـانواده    تر و مستقیم سریع تأثیرکه تنها بر والدین یا کودکان متمرکز بودند) 

 Bruner 2004; Kumpfer and Alvaradoحمایت و ارتباطات و کـاهش درگیـري خـانواده دارد (   

1997; Szapocznik and Kurtines 1989; Szapocznik 1997( . کـه بـراي تقویـت    هـایی   برنامـه
هـا   که بر ایـن کیفیـت  هایی  در مقایسه با برنامه کنند می خانواده بر مبناي اصول حمایتی خانواده کار

با در ها  این برنامه. )Bruner 2004احتمال بیشتري دارد که نتایج مثبتی داشته باشند (، ي نداردتأکید
توانایی بهتري براي تعیین ریشه رفتارهاي مشـکل آفـرین و   ، به عنوان یک نهادنظر گرفتن خانواده 
 . تغییر این رفتارها هم در کودکان و نوجوانان و هم در والدین دارندهاي  همچنین روش
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