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سخن سردبير
به نام آنکه هستی، نام از او یافت 

درنگی بر یک تفسير نادرست

دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در رسیدگی به اعتر اض اشخاصی که خود را مشمول بند )د(1 الحاقی 
1373/04/15 ماده ی 8 الیحه ی قانونی استقالل کانون وکال )مصوب 1333/12/05( دانسته و تقاضاهایشان 
مبنی بر صدور پروانه ی وکالت توسط کانون ها رد شده بود، با استنباطی خاص از بند )د( مورد اشاره، 
اعتراضات را وارد و موجه دانسته و طی احکام صادره، کانون های وکال را به صدور پروانه ی وکالت بنام 

شاکیان مکلف کرد!2
استدالل کانون ها در رد تقاضای شکاه اجماالً اینست که: علی فرض اینکه متقاضیان در دوره ی خدمت سی 
ساله )سمت های حقوقی( هم داشته اند، مادام که دوره ی کارآموزی مقرر- نصف مدت حسب تصریح بند 
د- را مطابق )شرح وظایف(مصوب سپری نکرده و در اختبار کتبی و شفاهی پایان دوره ی کارآموزی قبول 
نشوند، واجد صالحیت علمی برای أخذ پروانه ی وکالت نخواهند بود. در مقابل، استدالل قضات محترم 
دادگاه عالی در نقض دیدگاه کانون ها، معطوف بند )د( و مبنی برِصرف انجام نصف مدت کارآموزی است 

و اینکه: ضرورت قانونی انجام اختبار، در قانون ملحوظ نگردیده است!
اینک قبل از ورود در باب این یا آن استدالل، الزم است ابتدائاً معلوم شود که منظور مقنن از )سمت حقوقی( 
چیست؟ قدر مسلم اینست که موضوع اشتغال متصدیان این سمت، لزوماً باید )اعمال حقوقی( باشد. شاید 
کارشناسان و یا نمایندگان حقوقی ادارات، نزدیکترین مصادیق واجدین )سمت های حقوقی( باشند. چرا که 
حد اقل به نمایندگی، سابقه ی مداخله در دعاوی را دارند. ولی حتی در این فرض نیز، ِصرف مداخالت 

1. ماده ی 8 الیحه قانونی استقالل: )) به اشخاص زیر، پروانه وکالت درجه ی اول از طرف کانون وکال داده میشود:
 ... د )الحاقی 15/ 04/ 1373(: »کلیه ی کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیالت عالیه از حوزه ی علمیه ی قم با حد 
اقل پنج سال سابقه ی کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسه به دولت و نهادها و نیروهای مسلح 
باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه ی خدمت بازنشسته شوند، بدون داشتن شرط سن، با داشتن نصف مدت کارآموزی«

2. الف- دادنامه ی شماره ی 257 مورخ 1388/07/12 مبنی بر محکومیت کانون وکالی همدان
ب- دادنامه ی شماره 74 مورخ 1390/02/24 مبنی بر محکومیت کانون وکالی خوزستان

ج- دادنامه ی شماره ی 441 مورخ 92/09/26 مبنی بر محکومیت کانون وکالی گیالن، بترتیب صادره از شعب اول، دوم و اول دادگاه عالی 
انتظامی قضات. 
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این اشخاص در برخی پرونده ها آنهم با موضوعاتی مشابه، نفساً نمیتواند مثبِت صالحیت و بضاعت علمی 
ایشان باشد. زیرا تحصیل مهارت های علمی و حرفه ای در عرصه ی فراخ و بسیار گسترده ی مباحث و مفاهیم 
پیچیده ی حقوق، مستلزم کسب تجربه ی مستمر و کار عملی است و در قامت یک کارآموز وکالت اینست 
که: فرآیند های علمی و عملی هجده ماه کارآموزی تحت نظارت احد از وکالی مجرب از طریق شرکت 
در انواع محاکمات مدنی و جزائی با موضوعات مختلف طی مدت فوق ضمن تکلیف به تهیه ی گزارش از 
آنها را گذرانده و همچنین با االصاله بعنوان )وکیل( در دعاوی مختلف- البته با رعایت نصاب و محدوده ی 
قانونی مقرر- شرکت کرده ودر نهایت، در آزمون اصلی یعنی اختبار کتبی و شفاهی پایان دوره ی کارآموزی، 
قبول شده باشد. این ترتیب، منطقی ترین طریق تربیت یک وکیل دادگستری و سپس تشخیص وی بعنوان 
متخصصی واجد صالحیت است. استثناء مشمولین بند های الف، ب و ج ماده ی 8 و همچنین تبصره ی1 
ماده ی مرقوم از الیحه ی قانونی استقالل3 از حیثیت عدم لزوم رعایت ترتیبات فوق- انجام کارآموزی- 
بجهت آنست که قضاِت داراِی سابقه ی قضائِی مد نظر قانونگزار، فرایند کسب مهارتهای علمی درما نحن 

فیه را عماًل پشت سر گذاشته اند. 
برمیگردیم به موضوع بحث با طرح این سواالت که: 

1-مراد قانونگزار از دارندگان سمت های حقوقی، چه کسانی هستند؟
2- آیا عدم اشاره به )اختبار( بعد از پایان مدت کارآموزی مشمولین بند )د(، ناشی از:

الف- غفلت قانونگزار است، یا
ب- مفروض دانستن صالحیت علمی مشمولین، و یا

ج- بداهت لزوم شرکت کارآموزدر اختبار و توفیق در آن بعنوان تکلیفی موظف؟
در پاسخ باید گفت: مشمولین بند )د( در حقیقت کارمندان و یا مدیران دفتر ادارات میباشند که تصدی 
امور اداری پرونده های حقوقی سازمانهای متبوع از قبیل ارسال اخطاریه ها، احضاریه ها، دادنامه ها و... رابر 
عهده دارند- مانند آنچه در تشکیالت عدلیه جاری است- یا همانطوریکه در صدر مقال گفته شد، در لباس 
کارشناس یا نمایندگان حقوقی سازمانهای متبوع، در محاکم شرکت میکنند که طبعاً وصف اشتغال در)سمت 
حقوقی( از ایشان ساقط است. زیرا مراد قانونگزار تحصیل تجربه از طریق مباشرت در امر قضا و یا دفاع 
است نه انجام کار اداری ِصرف. این قبیل مداخالت، که وجه اداری آن اساساً غالب بر وجه حقوقی آن است، 
خصوصیتی ندارد که متضمن کسب تجربه و مهارت علمی و عملی در عرصه ی حقوق باشد، مگر آنکه این 

3. بند الف- کسانی که دارای 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب سابقه ی قضائی بوده و ال اقل پنج سال ریاست با عضویت دادگاه داشته باشند. 
ب- کسانی که دارای دانشنامه ی لیسانس بوده و 5 سال سابقه ی خدمات قضائی داشته باشند. 

ج- ) اصالحی 15/ 04 / 1373( نمایندگان مجلس شورای اسالمی با گذراندن یک دوره ی کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی 
پایان تحصیالت سطوح از حوزه ی علمیه ی قم و پنج سال سایقه ی کار قضائی در محاکم. 

تبصره ی 1 ماده 8 الیحه قانونی استقالل: )) کسانی که دارای دانشنامه ی لیسانس بوده و دو سال سابقه ی قضائی داشته باشند، از انجام دوره ی 
کار آموزی معاف می باشند... «
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اشخاص واجد یکی از شرایط ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی بوده و اطالق عنوان )نماینده ی حقوقی( در 
مورد ایشان، محرز و بال شبهه باشد. 

از طرفی، از شأن و مرتبت قانونگزارحکیم و دانشمند دور است که قایل به مفروض بودن صالحیت علمی 
دو گروه فوق الذکر خصوصاً گروه نخست باشد. همچنین غفلت مقنن )موضوع بند الف صدرالذکر( نیز 
بعید و دور ازذهن بنظر میرسد. زیرا نفس تصریح مقنن به )انجام کار آموزی( در بند )د(، بدین معناست 
که قانونگزار بر خالف مشمولین بند های الف، ب، ج و تبصره ی ذیل ماده ی 8 الیحه ی قانونی استقالل که 
عموماًدارای سابقه ی قضائی میباشند، قایل به )کارآموز( بودن مشمولین بند )د( است، و اقتضای کارآموزی- 
ولو به نصف مدت- نیز مطابق مادتین 436 و 544 5 آییننامه ی الیحه ی قانونی استقالل مصوب آذر ماه 1334 
اینستکه کارآموز بر اساس فرایندی مشخص و با ضابطه: ))تکالیف مقرره راانجام داده و از عهده ی اختبار بر 

آید )و تنها در اینصورت است که به وی(، پروانه ی وکالت داده خواهد شد«. 
بعبارت دیگر، بداهت موضوع به حدی است که قانونگزار، تصریح به )اختبار(را با توجه به روند قهری 
)کارآموزی وکالت(، زاید دانسته است. چه، عدم لزوم )اختبار( با وصف تصریح به انجام کارآموزی، در واقع 
وضع تکلیفی عبث و بیحاصل برای مکلف بوده و چنین رویکردی از واضع حکیم، بعید است. زیرا بدون 
)اختبار(، احراز انجام تکالیف مقرره توسط کارآموز و خصوصاً تشخیص صالحیت علمی وی مطلقاً ممکن 
نخواهد بود. نتیجه آنکه، غفلت نه از قانونگزار، که تفسیر نادرست از قانون است، بدون آنکه توجه شود آثار 
خارجی این قبیل تفاسیر چه خواهد بود. بعالوه، نکته ی مطرح شده در بند )د( الحاقی، موضوعی مجرد و 
انتزاعی و جدا از اصول کلی حاکم بر مقررات وکالت در باب کارآموزی نیست و محل مناقشه نیز دقیقاً در 
اختالف این دو نوع نگرش یعنی غلبه ی تفسیر انتزاعی بر تفسیر مبتنی برمنطق حقوق در احکام صادره ی 
دادگاه محترم عالی انتظامی قضات و نتیجه ی آنهم معطل ماندن قانون در قبال تفاسیری نادرست و شاید 

مبتنی بر مصلحت است. 

 والسالم

4. ماده ی 36 آئیننامه ی الیحه ی قانونی استقالل کانون وکالء : ))کارآموز موظف است در دوره ی کارآموزی، تکالیف ذیل را تحت نظر 
کانون انجام دهد:

1- کارهای معاضدت قضائی که از طرف شعبه ی معاضدت قضائی یا رئیس کانون به او ارجاع میشود. 2- حضور در سخنرانی ها 3- 
حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری... 4- تهیه گزارش چند پرونده که به او رجوع میشود 5- کارکردن در کانون... 6- کارکردن نزد 

یکی از وکال ء با سابقه ی دادگستری«
5. ماده ی 44 آییننامه ی الیحه قانونی استقالل کانون وکالء: ))چنانچه کار آموز تکالیف مقرره را انجام داده و از عهده ی )اختبار( برآید، 

پروانه ی وکالت درجه یک به او داده خواهد شد. «
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بهمن اصغری

درآمدی برضرورت دخالت و نظارت وکيل

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مقدمه
فارغ از علت و شیوه و هدف ناظر 
اجتماع،  یک  تشکیل  و  تأسیس  بر 
و  حیات  حق  که  پیداست  ناگفته 
و  آسایش  از  برخورداری  و  آزادی 
و  حقوق  ردیف  در   ، و...  امنیت 
که  است  اشخاص  مسلم  امتیازات 
ارزش های  مغایر  آن ها،  به  تعرض 

انسانی محسوب است. 
می  ایجاب  اجتماعی  زندگی 
اموری  انجام  به  اشخاص  تا  نماید 
منع  امور  برخی  انجام  از  و  مکلف 
و  اجبار  مهم،  این  نتیجه ی  شوند، 
در عین حال آزادی عمل اشخاص 
ممنوعیت ها،  و  وظایف  این  است؛ 
منصرف بر نظم اخالقی و نیز نظم 
عمومی )مبتنی بر اصول و ارزش ها 
و ضامن بقای جامعه( یعنی چرخه ی 
قبال  در  معارض  اقدام  که  تعادلی 
هیجانی  واکنشی  به  منجر  آن، 
آحاد  از سوی  احساسی  وانگیزشی 
و عموم می شود، است که جامعه، 
از  و  نظم  این  به  تعرض  قبال  در 

مجازات ها،  اهداف  به  وصول  باب 
شده  متوسل  کیفری  حقوق  به 
)توسط  کیفری  دخالت  امکان  و 
قالب  در  و  کیفری  عدالت  دستگاه 
اصول و تشریفات قانونی و موسوم 
انتساب  بدو  از  دادرسی(،  آیین  به 
استیفای  مرحله ی  تا  متهم  بر  اتهام 
حقوق جامعه و مالک نظر مقنن را 
مصادیق  از  است؛  کرده  بینی  پیش 
این اصول، می توان به اصل تساوي 
دادگاه ها،  و  قانون  مقابل  در  افراد 
و  رسیدگي  بودن  علني  اصل 
محاکمه، اصل منع شکنجه ی متهم، 
رسیدگي،  بودن  درجه اي  دو  اصل 
برائت، اصل تساوی سالح ها  اصل 
و... و اصل قانوني بودن دادرسي بر 
اشاره  متهم  و  جامعه  حقوق  مبنای 

نمود. 
)و  جامعه  که  رو  آن  از 
دستگاه  و  آن  منصوب  نماینده ی 
عدالت کیفری( در سایه ی حکومت 
و  تعقیب  بر  را  خود  برائت،  اصل 

کیفر محق دانسته و اقدام به اعمالی 
را بر خود جایز مي داند، طبعًا متهم 
نیز  جامعه  بنیادین  اصول  نقض  به 
آن،  مهمترین  و  حقوقی  شایسته ی 
آن،  لوازم  از  و  دفاع  تدارک  حق 
بود؛ زیرا  اختیار وکیل خواهد  حق 
جرم  وقوع  به  وقتي  اصل،  به  بنا 
آن  دالیل  و  شده  حاصل  یقین 
و  فرصت  باید  لزومًا  باشد،  محرز 
تا  شود  اعطاء  متهم  به  الزم  امکان 
] با تدارک دفاع [ برائت خود را به 
اثبات برساند، )بکاریا، 8631 ؛ 07( 
مقابل  نهاد  که  است  درحالي  این 
 ،] آن  ایادی  و   [ دادسرا  یعني  وي 
مجهز به کلیه ي وسایل کشف جرم 
و برخوردار از نیروي انساني بسیار 
و امکانات و تجهیزات عمومي بي 
 )441 ؛   6831 )صابر،  بوده  شمار 
لوازم  این  حداقل  از  بعضًا  متهم  و 
عماًل  هرچند  و  نیست  برخوردار 
دو  این  میان  توازني  توان  نمي 
دادرسي  یک  به  نیل  اما  شد  قایل 
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سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گيالن  راه وکالت

متهم  تا  مي نماید  ایجاب  منصفانه، 
در حالي  و  آزاد  کاماًل  در شرایطي 
که از تمامي تضمین هاي الزم براي 
دفاع برخوردار است، مورد محاکمه 
 )231 ؛   2831 )امیدي،  گیرد.  قرار 
باید  که  است  متهم  این  آنکه،  چه 
با فراغ بال، به دفاع در برابر ادعای 
مطروح علیه خود اقدام نماید و این 
فرض جز در سایه ي اصولی چون 
بهره  در  خاصه  و  سالح ها  تساوی 
مندی متهم از وجود وکیل و نظارت 
و هدایت وی و ارائه ي راهکارهای 
قانونی و  پرتو حقوق  قانونی و در 

انسانی حاصل نخواهد شد. 
حضور  که  نیست  تردیدي 
وکیل در طول یک دادرسي کیفري، 
قانونی  حقوق  تأمین  براي  تضمینی 
ضروریات  و  نتایج  اهم  از  و  متهم 
به  نیل  اساساً  و  عادالنه  دادرسی 
اجتماع  یک  بنیان  که  است  عدالتی 
اعمال  اما،  است  گرفته  قرار  آن  بر 
این حق، به تبع مراحل رسیدگی و 
میزان و معیار تأثیر آن نزد مقنن، مقید 
به شروطی است که نه تنها موجب 
گردش صحیح چرخه ی دادرسی می 
گردد بلکه کفه های ترازوی عدالت 

را به میزان مساوی در اختیار مدعی 
حقوق عمومی و متهم قرار می دهد 
تقابل حقوق، آنچه مورد  این  تا در 
قانون  آن  تبع  به  و  جامعه  اراده ی 
گزار است، اعمال شود که جز آن، 
اساس یک دادرسی معلول و ای بسا 

مخدوش خواهد بود. 
این  در  یاد شده،  مراتب  به  بنا 
اصول  و  مفهوم  بررسی  با  مقاله 
ضرورت  بیان  به  عادالنه،  دادرسی 
یک  در  را  وکیل  حضور  که  هایی 
بلکه  و  ایجاب  کیفری  محاکمه ی 

الزم می نماید، پرداخته می شود. 

 الف. مفهوم و اصول ناظر بر دادرسي عادالنه
مقنن، آیین دادرسی کیفری را مجموعه ای از اصول و مقرراتي دانسته که بر کشف و تحقیق جرایم، 
تعیین وظایف و  احکام و  اجراي  نحوه رسیدگي و صدور رأي و تجدیدنظر،  تعقیب مجرمان، 
اختیارات مقامات قضایي حاکم است. 1 قانون گزار در این فروض، اساساً متأثر از برخی از اصول 
تغییر ناپذیر قانون اساسی و در مقام بیان قواعد و ترتیباتی شکلي است که علی االصول می بایست 
ضامن حقوق اصحاب دعوی و خاصه متهم، بر اساس اصل احترام و حمایت از کرامت انساني و در 
قالب یک دادرسي عادالنه باشد؛ بدیهي است، درک این وصف از مقررات، محتاج به فهم مفهوم و 
ماهیت دادرسي عادالنه و بررسي اصول حاکم بر آن است که در این بند مورد بررسي قرار مي گیرد. 

1. مفهوم دادرسي عادالنه
اصول حاکم بر دادرسي کیفري، از یک سو موجب تضمین حقوق و آزادي هاي فردي و رعایت 
حقوق دفاعي متهمان و از سوي دیگر موجب دفاع از حقوق جامعه در برابر رفتار مجرمانه و 
تأمین منافع آن و مآالً، تثبیت نظم عمومي در فرآیند یک دادرسي ضابطه مند مي شود بدین اعتبار، 
دادرسی عادالنه، مجموعه اي از حقوق و تأمینات مربوط به اجراي عدالت اجتماعی ] ناظر بر 
از  این مؤلفه ها [ و  برابری و تساوی حقوقی و تضمین  امکانات و  توزیع عادالنه ی آزادی ها و 
حقوق مسلم شهروندان جامعه محسوب و در حقیقت، فرآیندی است در حوزه ی دخالت حقوق 
کیفری و برای صیانت از حقوق جامعه و کرامت انسانی، بدین بیان، گرچه خصیصه ی ذاتی حقوق 
کیفری، تحدید آزادی های آحاد جامعه است لکن خود محدود به اصول و ارزش های اساسی جامعه 
و متبلور در اساسنامه ی آن یعنی قانون اساسی بوده و دادرسی عادالنه نیز از نتایج مسلم و بدیهی 

1. ماده ي 1 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي  و انقال ب در امور کیفري، 1387
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این محدودیت ها است که امروزه در قوانین اساسی و عادی ملل و اسناد و معاهدات میان آنان 
مشهود بوده و تضمین هایی نیز بر آن اندیشیده شده است؛ این قواعد و اسناد، جهات عدیده ی 
حقوق و آزادي هاي افراد را از جمله تساوي افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم 
و مجازات ها و نتایج حاصل از آن، ممنوعیت شکنجه و آزار و تحمیل مجازت هاي غیرانساني، 
ممنوعیت دستگیري و بازداشت خودسرانه، حقوق ناظر بر وضع بازداشت شده از قبیل اطالع فوري 
از علل دستگیري و بازداشت، حق اطالع از نوع اتهام، حق حضور فوري در برابر دادگاه، حق 
رسیدگي به اتهام در مدت زمان معقول، تساوي افراد در برابر دادگاه، حکومت اصل )مسلم( برائت، 
منصفانه بودن محاکمه، برخورداري از تضمین هاي دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انساني 
متهمان، لزوم جبران زیان هاي وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بي گناه، منع محاکمه و مجازات 
مجدد و حق درخواست تجدید نظر و... شامل است، چنانکه مواد نوزدهم و بیستم اعالمیه ي حقوق 
بشر اسالمي )اعالمیه ي قاهره( مقرر می نماید ؛ متهم، بي گناه است تا این که محکومیتش از راه 
محاکمه ي عادالنه اي که همه ي تضمین ها براي دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد و دستگیري یا 
محدود ساختن آزادي یا تبعید، یا مجازات هر انساني جایز نیست مگر به مقتضاي شرع و نباید او 
را شکنجه ي بدني یا روحي کرد یا با او به گونه اي حقارت آمیز یا سخت یا منافي حیثیت انساني 
رفتار کرد و یا اینکه، برابر ماده ي نهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی )1966( که دولت های 
امضاء کننده، متعهد به اجرای آن هستند هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه 
قرار گیرد و هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین 
دادرسی حکم کند، هر کسی که دستگیر می شود باید در زمان بازداشت، دالیل دستگیری به اطالع 
او رسانده شود و باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطالعش رساند، هر کسی 
که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی 
که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی 
دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده ي عمومی و کلی 
درآید ولی در هر مرحله از رسیدگی قضایی، )متهم( ممکن است با تضمین آزادی )موقت( جهت 
حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد، هر کسی که به موجب دستگیری و یا 
بازداشت از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را با فرض اینکه دادگاه بدون 
تأخیر در مورد غیرقانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی 
است )قاضی( دستور به آزادی او دهد و نیز برابر ماده ي چهاردهم این میثاق، همه افراد در مقابل 
دادگاه ها و دیوان های دادگستری )از حقوق( برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه 
فرد و یا )علیه( حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که )اتهامات او( بوسیله ي 
یک دادگاه قانونی، صالحیت دار، مستقل و بی طرف، بطور منصفانه و علنی رسیدگی شود و وقتی 
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مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی 
بودن )جلسات( را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، )محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا 
قسمتی از دادرسی( امکان دارد اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه 
مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختالفات زناشویی یا سرپرستی 
اطفال باشد، هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا 
مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود، در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با 
تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده ای چون حق آگاهی فوری از اتهام، حق داشتن فرصت 
و مهلت کافی برای تدارک دفاع و حق داشتن وکیل و حق محاکمه ي حضوری و دفاع علی ألرأس 
یا توسط وکیل و چنانچه وکیل ندارد و در صورتیکه مصالح دادگستری اقتضاء می نماید و )نیز( در 
صورتی که توانایی کافی برای پرداخت حق الوکاله نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی 
برای او تعیین گردد، دو مرحله ای بودن رسیدگی و حق تجدید نظرخواهی و اعاده ي دادرسی از 
سوی محکوم، و... ، و در عین حال اعالمیه ي جهاني حقوق بشر )1945( مقرر نموده است؛ تمام 
افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، هر کس می تواند بدون هیچ 
گونه تمایز، خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده ي سیاسی یا هر عقیده ي دیگر 
و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، والدت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه ي 
آزادی هایی که در اعالمیه ي حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد، هر کس حق زندگی، آزادی و 
امنیت شخصی دارد، هیچکس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری تحقیرآمیز، موهن، یا 
خالف انسانیت و شأن بشر قرار داد، همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض 
و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند، در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز 
قرار بدهد و آن حقوق به وسیله ي قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس 
حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد، احدی را نمی توان خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود، 
هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله ي دادگاه مساوی و بی طرفی، منصفانه و علنًا 
رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا 
کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید، هر کس به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد 
تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های الزم برای دفاع از او تأمین شده 
باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد، هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، 
آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است، محکوم نخواهد شد. به 
همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت، درباره 

احدی اعمال نخواهد شد؛ 
این حقوق از ضروریات زندگی بشر در جوامع متمدن تلقی شده و حال سوال اینجاست که آیا 
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همگان آگاه بر این حقوق و آزادی های مقرر در قواعد قانونی اند؟ طبعاً نمی توان انتظار این آگاهی 
را از آحاد مردمان یک جامعه داشت، پس چگونه می توان به تدارک و استیفاي این حقوق در قبال 
دستگاه عدالت کیفری که تمامی امکانات جامعه به وی تفویض و تحویل شده است، نائل آمد؟ 
و چگونه می توان در موارد نقض این حقوق، توسط اشخاصی که خود را مختار در اعمال قواعد 
قانونی فرض نموده و یا احیاناً آگاه بر حدود اختیار خود و حقوق دیگران نیستند، به اعاده ي وصف 
حادث مبادرت نمود؟ و... . قطعاً این امور برای افراد ناآگاه وصول نخواهد شد مگر توسط فردی 

آگاه که جواز دفاع از محق را دریافت نموده است. 

2. اصول ناظر بر دادرسی عادالنه
آنگونه که بیان شد، اصول دادرسي کیفري، 2 از یک سو موجب تضمین حقوق و آزادي هاي فردي 
و رعایت حقوق متهم و دفاع از حقوق جامعه در برابر رفتارهای مجرمانه و از سوي دیگر مبناي 
تدوین و تصویب قواعد قانونی دادرسي کیفري و موجب تثبیت نظم عمومي است. مسلم است که 
منشأء این اصول و قواعد قانونی متأثر از آن در یک جامعه، قانون اساسی است و نه اراده ي نظام 
سیاسی حاکم بر آن چه آنکه در اصل، این قانون مبین حقوق آحاد جامعه و عدالت مورد مطالبه ی 
آن بوده است. بدیهی است، محل و زمان تأثیر و تسری این اصول، در هریک از مراحل یک دادرسی 
متفاوت خواهد بود، بطوری که در مرحله ي تحقیقات مقدماتی، اصولی چون برائت )در سایه ي 
اصولی چون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، حاکم بر جمیع قواعد ماهوي و شکلي و مستند 
و مستدل بودن آرای دادگاه ها( بر وضع یک متهم، لزوم رعایت مواعد توقیف متهم، حق وی بر پیش 
گرفتن سکوت و بر داشتن وکیل و خاصه در جرایم مهم، ممنوعیت اکراه و شکنجه، اصل بی طرفی 
مقام رسیدگی کننده و مصونیت و استـقالل و امنیت قضایي و شغلی وی، قواعد ناظر بر بازداشت 
موقت و دیگر تأمین های قابل صدور در قبال متهم و... ، از اصولی محسوبند که ممکن است رعایت 
یا عدم رعایت آن ها از سوی مقام تحقیق که تمامی امکانات و وجه غالب و نیز اغلب سالح ها را در 
دست دارد، موجب مجازات متهم یا عدم آن شده و از طرفی، اصول دیگری مانند اصل دو درجه اي 
بودن رسیدگي، اصل شخصی بودن مجازات ها و نیز اصل توجه به شخصیت متهم و... ، نیز در 
مرحله ي رسیدگی نزد دادگاه مؤثر خواهد بود، حال سؤال این است که آیا تمامی این اصول را می 
توان پاسداشت یا اجرا نمود؟ آیا رعایت تمامی این قواعد را می توان از متهمي که غالباً مشرف بر 
مقررات و حقوق خود نیست و یا دادرسي که در عین مواجه بودن با تورم قوانین کیفری، در هر 
روز،  ای بسا ده ها پرونده را زیر و رو کرده و با موارد عدیده از رفتارهای ضد اجتماعی و هر آن با 
واقعه ای نامأنوس مواجه است، توقع داشت؟ و... . قطعاً چنین انتظاری مقدور نبوده و بدین سبب 
2. civil procedure principles
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دخالت فرد مؤثر دیگری که با فراغ بال و آسودگی خاطر بیشتری، به تدقیق در موضوع و قواعد 
قانونی مبادرت می نماید، الزم و ضروري مي نماید. طبعاً این وظیفه، متأثر از یکی از اصول بدیهی و 
مسلم دادرسی منصفانه، یعنی حق متهم در برخورداری از وکیل، بر عهده ی وکیل دادگستری متبحر 
و زبردستی است که به امور موکل اهتمام می نماید. بالتردید حضور وکیل در طول یک دادرسي، 
تضمینی براي تأمین حقوق قانونی موکل و اساساً نیل به عدالت است. حاصل اینکه، این حق از 
اهم نتایج و ضروریات دادرسی عادالنه و به بیان بهتر، دادرسی منصفانه است. نتیجه اینکه، مقتضای 
عدالت در دادرسی، وقوف متخاصمین یک دعوی بر حقوق قانونی خویش بوده و امروزه این مهم 

جز با دخالت وکیل بدست نمی آید. 

ب. سابقه ي تقنیني وکالت دادگستری و ضرورت دخالت و نظارت وکیل در دادرسی 
کیفری 

قبل از پرداختن به بحث اصلی، ضروری است تا مختصری در خصوص سابقه ی تاریخی و تقنینی 
مربوط به وکالت در دادگستری بیان شود. 

1. سابقه ي تقنیني وکالت دادگستری
قانون در حل اختالفات  به روزگار شروع حکومت  پیدایش هنر وکالت دادگستری را معطوف 
اشخاص و عدم کارآیی دخالت زور در آن دانسته اند؛ بررسی تاریخ تمدن و سرگذشت تکامل ملل، 
مؤید آن است که همواره کسانی بوده اند که مطابق شرایط و اوضاع جامعه و با آگاهی از قوانین، 
برای دیگری و به نام دیگری، امر دفاع و احقاق حق را به عهده می گرفتند؛ ) کاتبی، بی تا؛ 209( 
 قانون گزار ایرانی، نخستین بار این فرض را در فصل چهارم از قانون اصول تشکیالت عدلیه و 
محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 1290/4/26 مورد توجه قرار داد. مطابق  ماده ی 236 این 
قانون، وکالي عدلیه بر دو قسم بودند؛ رسمي و غیر رسمي و وکالي رسمي اشخاصي محسوب 
می شند که شغل خویش را وکالت در محاکم قرارداده و بدین  صفت معرفي شده  بودند و وکالي 
غیر رسمي کساني بودند که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و اگر وکالتي را مي کردند بر 
سبیل اتفاق بود. برابر این قانون، وکالی رسمی و در اصل وکالی دادگستری واجد صفاتی مشخص 
بوده و از طریق امتحانی که در تهران در وزارت عدلیه و در والیات، در محاکم استیناف با حضور 
مدعي العموم استیناف معمول می شد، تصدیقنامه ی الزم برای این شغل را دریافت می نمودند؛ 
مبحث دوم از مبحث یاد شده اختصاص به تکالیف وکیل در قبال دادگاه و موکل، در حدود وکالت 
و به طوري که در قوانین شرع و نظامات عدلیه مقرر بوده، داشته و بدین ترتیب، یکی از تضمینات 
ضروری دادرسی منصفانه نخستین بار مورد توجه جامعه ی ایرانی و مقنن وقت قرار گرفت. الزم به 
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ذکر است، این قانون به موجب قوانین 25 حمل 1302 و 27 تیر ماه 1307 نسخ و اصالح شد؛ در 
1290/8/18،  قوانین موقتي اصول محاکمات حقوقي

تصویب و حدود دخالت وکیل در دادرسی توسعه یافت. مواد عدیده ی این قانون )هرچند 
در امور حقوقی(، مؤید آن است که مبنای بسیاری از قواعدی که اکنون در مقررات شکلی حاکم، 
دخالت وکیل دادگستری را تجویز می نماید، در این قانون و نیز قانون بعد از آن بنا نهاده شده است؛ 
با تصویب  قوانین موقتي محاکمات جزایي ) آیین دادرسي کیفري( در تاریخ 1291/5/30، )و مطابق 
ماده ی 210 این قانون( مدعیان خصوصي مجاز شدند تا شخصاً یا توسط وکیل شکایت نمایند. برابر  
ماده ی 242 این قانون، طرفین مرافعه، اعم از اینکه محق بودند یا خیر، حق اختیار و تعیین وکیل 
یافتند. مواد دیگری از این قانون نیز مبین حق حضور و دفاع وکیل در دادرسی کیفری پیش بینی 

شده بود؛  قانون موقتي رسیدگي به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه
مصوب 1301/5/27،  قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقي، مصوب 
1302/2/31،  قانون رسیدگي به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه، مصوب 1304/11/21، 
 قانون اصول تشکیالت عدلیه مصوب 1307/4/27،  قانون محاکمات نظامي، مصوب 1307/4/30، 

 قانون تسریع محاکمات، مصوب 1309/4/3،  قانون راجع به محاکمات جنایي
مصوب 1309/5/1،  قانون اعسار و افالس و اصالح قانون تسریع محاکمات، مصوب 1310/8/25، 
 قانون اصالح اصول محاکمات جزایي، مصوب 1311/3/10،  قانون متمم اصالح اصول محاکمات 

جزایي، مصوب 1311/7/12،  قانون وکالت
مصوب 1314/6/20 و اصالحات بعدی آن، هریک نوعاً اصحاب دعوی را مجاز به اختیار وکیل 

دادگستری نمود. 
قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 6/25/ 1318، اصحاب دعوا را مکلف نمود تا بعضاً اقدامات 
خود در محاکم را از طریق وکالی دادگستری معمول نمایند. این مقرره مبنای الزامی شدن حضور 
وکیل در دادرسی در تاریخ دادگستری بوده اما این الزام، به موجب قانون الحاق موادي به آیین 
آیین  مواد  از  قسمتي  اصالح  قانوني  مطابق  الیحه  شد؛  متوقف   1319/10/29 مصوب  دادرسی، 
دادرسي کیفري، مصوب 1335/11/30 متهم مجاز شد تا یک نفر از وکالء رسمي دادگستري را 
همراه خود داشته و وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویي  مي توانست 
مطالبي را که براي روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین الزم بداند به بازپرس تذکر 

دهد.  
در قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، مصوب 1338/9/10، اتخاذ وکیل تسخیری 
برای طفلی که مرتکب جنایت شده بود، تکلیف شده و متعاقباً و برابر قانون اصالح پاره ای از قوانین 
دادگستري، مصوب 1356/3/25، در نقاط مالک نظر وزارت دادگستری، اقامه ي تمام یا بعضی از 
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دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آن ها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل 
دادگستری امکانپذیر و الزامی شده اما بعد از انقالب اسالمی 1357، حضور وکالی دادگستری برای 
دفاع از موکلین خود، دستخوش سلیقه ی محاکم شد آنگونه که، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، 
طی رأی وحدت رویه ی شماره 173 هـ 1363/8/1، ردیف 371/62 چنین اظهار نظر نمود ؛ نظر 
بر این که در اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران، براي حق استفاده از وکیل، اهمیت 
خاصي منظور گردیده و از طرفي با توجه به ماده 9  قانون تشکیل محاکم جنایي و مستنبط از مقررات 
تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 الیحه قانوني تشکیل دادگاه هاي عمومي، مصوب 20 شهریور 1358 
و اصالحیه هاي بعدي آن، با لحاظ بخشنامه مورخ 61/7/17 شوراي نگهبان، داراي اعتبار قانوني 
است، مداخله وکیل تسخیري  در صورتي که متهم شخصًا  وکیل تعیین نکرده باشد، در محاکم کیفري 
و در موردي که مجازات اصلي آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد، ضروري است. بدین جهت و 
هرچند رویه ی قضایی، ضرورت حضور وکیل را مقید به نوع و میزان مجازات رفتار ارتکابی متهم 
نمود با اینحال، برابر بخشنامه ی 1363/9/28 شوراي عالي قضایي، دادگاه ها و دادسراها مکلف به 

پذیرش دخالت این اشخاص، به عنوان وکیل در پرونده هاي مطروحه  شدند؛ 
تصویب مجمع  به  دعوي،  اصحاب  توسط  وکیل  انتخاب  واحده ی  در 1370/7/11،  ماده  اما 
تشخیص مصلحت نظام رسید. 4 مطابق این مقرره، اصحاب دعوي حق انتخاب وکیل داشته و کلیه ی 
دادگاه هایي که به موجب قانون تشکیل مي شوند، مکلف به پذیرش وکیل بوده و نیز اصحاب دعوي 
در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل از میان روحانیون صالح داشته و ضمناً هر گاه به 
تشخیص دیوان عالي کشور، محکمه اي حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد 
اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه 3 و براي مرتبه دوم، موجب انفصال 
از شغل قضایي بوده و نهایتاً وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار 
مي باشد؛ الزم به ذکر است، قوه ی قضاییه از این مقرره به ضرورت پذیرش وکیل دردادگاه ها یاد کرد 
چنانچه در بخشنامه ی لزوم پذیرش وکالي متهمان به خروج غیر قانوني از کشور در مراجع قضایي ، 

ابالغی 1371/9/4 مقرر شده است. 5
3.  منتشره در روزنامه ی رسمي شماره ی 11570 1363/8/24

4.  موضوع  انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوي در تاریخ 11 دي ماه 1369 به تصویب مجلس شوراي اسالمي رسیده و  مورد 
اختالف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسي، در جلسه روز پنجشنبه، 11 مهر ماه 

1370، به تصویب نهایي مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. 
5. در این بخشنامه مقرر شده است ؛ نظر به اینکه حسب اطالع وزارت امور خارجه ، افرادي که به طور غیرقانوني از کشور 
خارج شده اند با مراجعه به نمایندگي هاي جمهوري اسالمي ایران ضمن درخواست بازگشت به کشور، تقاضا دارند مسأله خروج 
غیرقانوني آن ها در مراجع قضایي و اداري با تعیین وکیل رسیدگي گردد، با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
خصوص ضرورت پذیرش وکیل در دادگاه ها و با توجه به مواد 273، 315 و 316 قانون آیین  دادرسي کیفري ، مقتضي است نسبت 
به  اتهام خروج از کشور این قبیل اشخاص در صورت معرفي وکیل ، رسیدگي و حکم قانوني مقتضي صادر گردد. محمد یزدي  

رئیس قوه قضاییه
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  کتاب دوم از قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري در 1378/6/28 
تصویب و تاکنون حاکم است. مطابق ماده ي 128 این قانون ؛ متهم مي تواند یک نفر وکیل همراه 
خود داشته باشد و وکیل متهم مي تواند، 1. بدون مداخله در امر تحقیق و 2. پس از خاتمه تحقیقات، 
3. مطالبي را که براي کشف حقیقت، دفاع از متهم، اجراي قوانین الزم بداند، به قاضي اعالم نماید. 
اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس مي شود. هرچند در این ماده، اظهار وکیل، معلق به ختم 
تحقیق شده لکن مجاز شناخته شده است تا نظارت بر اجرای قوانین نماید. اما در عین اینکه این 
ماده، قدری به نفع متهم تقریر شده است لکن تبصره ي این ماده، اساِس اخذ وکیل در تحقیقات 
مقدماتي را با اشکال مواجه نموده است. برابر این تبصره، در مواردي که موضوع جنبه ي محرمانه 
یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضي، موجب فساد گردد و همچنین درخصوص جرایم  دارد 
علیه ي امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله ي تحقیق با اجازه ي دادگاه خواهد بود که حتی اجازه ي 
مختصر صدر ماده را مقید نموده و همچنان اختیار را بر کف اقتدار دادرس نهاده تا بنا به تشخیص 
عمل نماید و با این وصف، جای تردید کماکان باقی است که چه جایگاهی بر اصل تساوی سالح ها 
در مقررات حاکم متصور است؟ آیا با این اختیار، نظارتی از سوی وکیل ممکن است یا اینکه متهم 
باید به انتظار اتمام زمان نامحدود تحقیقات بماند تا شاید امکان اتخاذ وکیل بر وی فراهم گردد، در 
حالی که عماًل فرصت ها را بر دفاعی صحیح و به حق از دست داده است؟ آیا با وجود این مقرره، 
ورود متعاقب وکیل، مبنا و جایگاهی خواهد داشت؟ و... . بدین بیان و بنا به آنچه در بند آتی عنوان 
خواهد شد، به نظر می رسد دخالت و نظارت وکیل در دادرسی و محاکمه ای کیفری، ضروری 

خواهد بود. 
2. ضرورت دخالت و نظارت وکیل در دادرسی

از وکیل در طول  بر برخورداری  بر استحقاق خود  این ضرورت، آگاهی متهم  ایجاب  مقدمه ي 
دادرسی و خاصه مرحله ي تحقیقات مقدماتی است که خود یکی از حساس ترین و تعیین کننده 
ترین مراحل که غالباً شیرازه ي صحت و قوت یک ادعا در آن بنا نهاده می شود، است. ناگفته 
پیداست که اطالع از این حق، به فرد امکان مي دهد که با استفاده از اطالعات یک مشاور حقوقي، 
دفاعي متناسب تدارک دیده و در جهت رفع اتهامات وارد تالش کند )طه، اشرافي، 1386؛ 13( 
بدین سبب، حضور وکیل در دادرسي کیفري، تضمیني مهم براي تأمین حقوق دفاعي متهم به شمار 
مي آید. امروزه در بیشتر کشورها، دادرسي به دو مرحله ي تحقیقات مقدماتي و مرحله ي دادرسي 
تقسیم شده و تحقیقات مقدماتي، شامل جمع آوري دالیل، جلوگیري از فرار و مخفي شدن متهم و 
اظهارنظر نهایي است. در انجام این سه گونه اعمال در مرحله سرنوشت ساز، باید نقش وکیل مدافع 
را مشخص کرد. ؛ اصل الزامي بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه ي مراحل دادرسي هاي کیفري، در 
مقررات موضوعه ي اغلب کشورهاي جهان، از جمله قوانین عادي و اساسي ایران و به عنوان اساسي 
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ترین تضمین حقوق دفاعي متهم پذیرفته شده است این در حالي است که در برخي از نظام هاي 
حقوقي، محاکمه ي متهم بدون شرکت وکیل مدافع ممکن نیست. در اسناد بین المللي ] آنگونه که 
بیان شد [ که جزء تعهدات بین المللي کشورمان محسوب مي شود، صراحتاً حق داشتن وکیل مدافع 
در مراحل مختلف دادرسي، به منظور تضمین رعایت حق دفاع متهم را پیش بیني کرده است. در 
اسناد مذکور مقرر است که دولت هاي عضو موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول 
هستند. با اینحال، ظاهراً در مرحله ي عمل، با این استدالل که حق مندرج در اصل مذکور، ناظر 
به رسیدگي در دادگاه ها بوده و قابل تسري به تحقیقات مقدماتي که توسط دادسرا انجام مي شود، 

نیست. )آشوري، 1387؛ 29( 
پس از پیروزي انقالب اسالمي، اصل 35 قانون اساسی، به حق افراد در انتخاب وکیل در تمامی 
دادگاه ها تأکید و مقرر نموده است ؛ در همه ي دادگاه ها، طرفین دعوي حق دارند براي خود وکیل 
انتخاب نموده و اگر توانایي انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید براي آن ها امکانات تعیین وکیل 
فراهم گردد؛ با تصویب قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري، نه تنها 
گام مؤثري در جهت تضمین این حق برداشته نشد بلکه دایره ي اجراي آن نیز بسیار محدود شده 
و واضح است که این مقرره، نتیجه اي جز نقض حقوق دفاعي متهم در بر نخواهد داشت؛ به ویژه 
آن که قاضي هیچ الزامي هم در اصدار قراري موجه مبني بر علت جلوگیري از حضور وکیل در 
مرحله ي تحقیقات نداشته و تصمیم او در این زمینه، قطعي و الزم االجرا است؛ متعاقب اجراي 
این قانون و در پي ایرادات مکرري که از سوي حقوقدانان مطرح شد، مجلس شوراي اسالمي با 
تصویب طرحي، در مقام اصالح این تبصره برآمده لکن نتیجه آن شد که با حفظ امکان ممانعت از 
حضور وکیل در مرحله ي تحقیقات مقدماتي، تشریفات آن، خاصه در مواردي که تحقیق بر عهده ي 
مرجعی خاص است، پیچیده تر شده و در نهایت، طرح مذکور به دالیل مختلف، از جمله دخالت 
دادن مقامات اجرایي در تصمیم گیري هاي قضایي از سوي شوراي نگهبان رد شد و تاکنون نیز از 
اصالحات بعدي آن خبري نیست، این در حالی است که بند 3 ماده ي واحده ي قانون احترام به 
آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، مصوب 1383، محاکم و دادسراها را مکلف کرده 
که حق دفاع متهمان و مشتکي عنهم را رعایت و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را براي آنان 
فراهم آورند اما پس از گذشت چند ماه از تصویب این قانون، قانون گزار مجدداً تضییقات مذکور 
در تبصره ي ماده ي 128 قانون آیین دادرسي کیفري را در قالب بند 7 ماده ي 130 قانون برنامه ي 
چهارم توسعه، مصوب 1383، به منظور اعمال در تمامي مراحل رسیدگي قضایي، اعم از تحقیقات، 
رسیدگي و اجراي احکام احیاء کرده و این وجود به نظر مي رسد، الزامات مقرر در قانون حفظ 
حقوق شهروندي، درخصوص حقوق متهم در مرحله ي تحقیقات مقدماتي )ازجمله حق دسترسي 
به وکیل( حکم خاصي دارد که با عام مؤخر )حکم مندرج در ماده 130 ق. آ. د. ک حاکم( نسخ 
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نشده است ؛ )صابر، مأخذ پیشین؛ 164- 163 ( 
فرع بر سابقه ي پیش گفته و گرچه آیین دادرسی کیفری حاکم، ورود وکیل در امور کیفری را 
مقید نموده، با اینحال ناگفته پیداست که در واقع، حق داشتن وکیل براي متهم از زمان کشف جرم 
تا زمان اجراي حکم، از اهم تضمینات حقوق دفاعي متهم بوده و عقل حکم مي کند که با پیچیده 
تر شدن مسائل حقوقي، به ویژه در امور کیفري که با آبرو، حیثیت، جان و مال افراد مرتبط است، 
متهم بتواند در دفاع از خود )که مستلزم آگاهي از قوانین و مسائل حقوقي است(، از وجود وکیل 
مدافع برخوردار شود چه آنکه وکیل با اتکاء به اطالعات و تجارب حقوقي خود و با ارائه ي دفاعی 
مبتني بر اصول و مباني حقوقي در برابر مدعی العموم، موجب رفع اتهامات ناروا از موکل شده و 
در تحقیقات مقدماتي، به طور اعم و در بازجویي ها به طور اخص، رافع ابهامات باشد؛ چنان چه به 
گفته ي داگسو: » شنلی که وکیل مدافع بر دوش می گیرد از همان پارچه ایست که قاضی بر تن می 
 www. ،پوشد و این شنل آن لباس را تکمیل میکند «. )بی نا، تاریخچه کامل وکالت در ایران، بی تا

 ) irbar. com
بنا به آنچه بیان شد، به نظر می رسد، بتوان مبانی و جهات ضرورت دخالت و نظارت وکیل 
در دادرسی را )که در سه فرض مالک نظر در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

انقالب در امور کیفری قرار گرفته است( در چند مورد خالصه نمود؛

1. 1. برقراري توازن )در امکان دفاع( و تحقق اصل تساوي سالح ها
ضرورت حضور وکیل در یک دادرسی را می توان ناشی از اصل و تئوری تساوی سالح ها در 
امکانات دفاع و طرح ادعا دانست؛ این اصل که از برابری و مساوات یاد شده نشأت می گیرد، 
دارای ریشه ي قرون وسطایی بوده و اشاره به ضرورت استعمال سالح هایی از یک نوع در دوئل 
یا پیکار قضایی به منظور اثبات حق دارد ؛ )آشوری، مأخذ پیشین؛ 33( برابر این اصل، تعیین وکیل 
در امور جزایي، اغلب براي دفاع از متهم در مقابل دادستانی است که به نمایندگي جامعه در مقام 
کشف جرم و جمع آوري دالیل و تعقیب و دستگیري متهم برآمده و مجازات او را از لحاظ جنبه ي 
عمومي جرم و براي حفظ نظم اجتماعي، کیفر بزهکار، پیشگیري از وقوع جرم در آینده و یا تسکین 
و رضاي زیان دیده از جرم از دادگاه تقاضا مي کند. در این صورت وکیل دادگستري با آشنایي به 
قوانین، دفاع از متهم را به عهده مي گیرد تا حقیقت امر در شرایطي روشن شود که بین مدعی العموم 
و وکیل، موازنه و تعادل برقرار شده و دادگاه بر مبناي عدالت رسیدگي نماید؛ )حبیب زاده، مسعودي 

مقام، 1385؛ 2( 
اصل مذکور معتبرترین تئوري ارائه شده در زمینه ي حق بهره مندي از وکیل است که با تشبیه 
تقابل متهم و مقام تعقیب، به طرف  هاي مبارزه و لزوم در اختیار داشتن امکانات دفاعی مساوي، 
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سعي بر حفظ حقوق متهم از طریق برخورداري از مساعدت وکیل انتخابي یا تسخیري دارد. تعبیر 
دیگر در این خصوص تئوری دوئل است. در این تئوري از باب تشبیه و استعاره، فرآیند بازجویي یا 
تحقیقات مقدماتي و دادرسی دادگاه، دوئل یک حکومت با یک فرد تلقي گردیده است. این فرآیند 
همواره دو طرفه است که یک سوي آن حکومت است که داراي قدرت و قواي قهریه بوده و یک 
سوي آن فرد و گاه افرادي فاقد آن قدرت است. مطابق این تئوری، خصوصاً در مرحله ي بازجویي 
و تحقیقات مقدماتی، نابرابري موقعیت رواني مقام تحقیق و متهم و همچنین این نکته مهم که، این 
مقام آگاه بر آن چیزی است که موضوع مطروح و وی را به مطلوب می رساند، پس اقتدار و اختیار 
بیان کلمات و جمالتی را داراست که در آن امکان مؤاخذه ي همه جانبه ي متهم واجد وجود داشته 
و در این ترازوی عدالت، متهم از این مزیت ها و امکانات محروم بوده و در شرایطي قرار می گیرد 
که او را در محطیی خطرناک و سخت و سرنوشت ساز قرار می دهد، بدین جهت الزم است تا در 
این وصف، تعادلی حاصل گردد تا مقام تحقیق خود را حاکم مطلق فرض ننموده و تنهایي متهم در 
برابر وی موجب احساس ترس، نگراني و ناامني براي متهم و یا موجب تلقین پذیري یا اغفال او، 
به خاطر بي اطالعي از ترفندهاي حقوقي نگردد چه آنکه متهم مانند فردي است که در یک فضاي 
تاریک و خطرناک گام برداشته و همراهي فردي که این فضا را شناخته و بر وی تاریک و مجهول 
نبوده و از افتادن متهم به چاه یا صدمه دیدنش بر اثر برخورد با موانع جلوگیري مي کند، وکیل است 
بدین جهت، این فرض )ضرورت حضور وکیل( به عنوان یکي از حقوق متهم در تمام مراحل 
دادرسي و از جمله مرحله ي تحقیقات مقدماتي و بازجویي بر همین پایه است. )باقي، 1387؛ 148( 
نتیجه اینکه، قانون گزار در حوزه ي حقوق کیفري نمي تواند به بهانه ي حفظ نظم عمومي، تمام 
قیود و آزادي هاي فردي و حقوق انساني متهم یا حتي محکوم را نادیده بگیرد بلکه باید شرایط را 
به گونه اي تنظیم کند که از همان ابتداي طرح دعواي کیفري، نماینده ي جامعه یعنی مدعی العموم 
در تعقیب جرم و فرد متهم، با سالح هاي مساوي و شرایط برابر به نبرد قضایي بپردازند. )بولوک، 
1377؛25- 9 ( بنا به آنچه بیان شد، حضور وکیل در معیت متهم و دخالت او در امر دفاع، موجب 
برقراري توازن و تحقق اصل تساوي امکانات در روند دادرسي کیفري است زیرا، در اکثر جوامع، 
شهروندان بر حقوق قانوني خویش مطلع نبوده و این ناآگاهي موجب تضییع حقوق حقه ي آنان 
مي شود و این در حالی است که غالباً بر متهم برچسب مجرمیت زده شده و صاحب هیچ حقوقی 
نبوده و گویا نفس مجرمیت و متهم بودن، او را از حقوق انساني محروم کرده و مستحق هر گونه 
مجازات، سختي و محرومیت است و بدین ترتیب و نوعاً، زمینه ي امکان دفاع تمام و کامل از وی 
سلب می شود لذا، وصول به عدالت، دفاع از وی را توسط فردی آگاه ایجاب می نماید؛ در واقع 
مقام تحقیق، از همکاري هاي ضروري و کامل و در عین حال، گاه شدید و سخت دستگاه هاي مجهز 
عدالت کیفری، اعم از ضابطین و غیر آن برخوردار است و به این ترتیب مبارزه اي میان دو قوه ي 
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نابرابر آغاز مي شود؛ در یک طرف متهم قرار دارد که هیچ سالحي جز حق دفاع نداشته و در مقابل، 
جامعه قرار مي گیرد که تمام قواي نیرومند و هول انگیز را در اختیار دارد و در این بین و از باب تأمین 
تناسب حداقلی میان قواي دو طرف و تعدیل آن، خاصه فردي که تحت تعقیب است بتواند به طور 
مؤثري به اتهامات وارده پاسخ دهد، دخالت وکیل مدافع ضرورت خواهد داشت، چه آنکه وکیل با 
دانش حقوقي خود مي تواند مطالبي را که براي کشف حقیقت و دفاع از متهم الزم است به قاضي 
اعالم و قسمت هاي تاریک پرونده را با دانش خود روشن کند زیرا به عقیده ي متفق علماي اجتماعي 
و مذهبي، اگر مجرمي تبرئه شود، بهتر است تا بي گناهي محکوم گردد. )علیزاده طباطبایي، 1385؛ 5( 

2. 1. اجرای عدالت و احراز حقیقت
وجود وکیل در کنار قاضی امری ضروری است، چه آنکه این دو، دو بازوی )فرشته ي( عدالت 
محسوبند که در یک جهت و برای رسیدن به یک هدف، مجاهدت و تالش می نمایند وآن اجرای 
عدالت و احراز حقیقت است، پس میان قاضی واطراف یک ادعا )که جز در مواردی نادر آگاه بر 
حقوق قانونی خود نیستند(، وجود فردی آگاه بر قواعد قانونی وفنون دفاع الزم است که حقوق 
واقعی آنان و حقیقت را تبیین و در کارزار یک امر، مالک رسیدگی قانونی، چراغ عدالت باشد ؛ از 
نظر معرفت الروحی نیز وجود وکیل ضروری است زیرا طرفین دعوی به یک محرم اسرار و منتخب 
خود نیازمندند که شنونده ي مشکالت و مأمن و منبع امید و آرامش آنان بوده وآن ها را صمیمانه برای 
مواجهه با چهره ي حقیقت که از نظر ذینفع ممکن است زشت و هولناک باشد، آماده کند؛ وکیل 
برای موفقیت خود، عالوه بر ملکات اخالقی و قانون و مقررات و رویه های قضایی، باید به رموز 
روان شناسی و علم االجتماع و مسائل فنی و علوم مختلفه وقوف و تسلط داشته و اجماالً، مغز او 
باید گنجینه ای باشد تا بتواند برای حل مشکالت و رفع معضالت موکلین خویش مفید واقع شود؛ 
این حقیقت، حائز کمال اهمیت است که، مهمتر از نفس عدالت، شخص دادرس است لیکن قاضی 
هر قدر هم که دانا و توانا و عادل باشد، در تشخیص حق از باطل، محتاج همکاری و مساعدت و 
راهنمایی است که با پرتو نور عدالت خواهی، حقیقت و واقع را در پیشگاه وجدان قضایی او روشن 
و دیده بصیرتش را تقویت نماید. این راهنما، چیزی جز منطق و دانش و شهامت وکیل نیست که 

قدم به قدم، در معیت و همراه قاضی است تا به حقیقت برسد؛ 
3. 1. نظارت و اظهار مطالب الزم برای اجرای قوانین

تردیدی نیست که حجم قوانین کیفری، رو به ازدیاد بوده و درک مفهوم و گستره ی این قوانین 
و نیز شناخت شرایط و وصف شخصی که خواستار استناد به این قوانین در یک محاکمه ی کیفری 
این روست که  از  از حدود صالحیت و بعضاً درک علمی اشخاص عادی خارج است،  است، 
وکالت دادگستری، مصداقی خاص از مفهوم عام وکالت است. طبعاً حصول این مصداق خاص، 
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مستلزم وجود شرایط و شروطی است که در قوانین ناظر بر موضوع و از قانون اصول تشکیالت 
عدلیه، مصوب 1290 تا قوانین بعدی از جمله قانون استقالل کانون وکالی دادگستری، مصوب 
1333 احصاء گردیده است. بدیهی است، بموجب این مقررات، متقاضی وکالت با قرار گرفتن در 
فرآیندی خاص و با داشتن شرایط و اوصافی مشخص و گذران دوره ی کارآموزی نزد خبرگان امر، 
اعم از قضات عالیرتبه و وکالی مجرب، فرآیندی را از باب حصول فنون دفاع طی نموده و عماًل 
و به منظور تضمین حقوق موکل و امکان دفاعی منطبق با اصول دادرسی، مستظهر به دانش حقوقی 
می گردد. این فروض و اموری از این دسته و ناظر بر تدارک قوت دفاع از سوی وکیل، موجبات 
و سازوکارها و پشتوانه ای است بر نظارتی صحیح و منطبق با مقررات پیش گفته از سوی وکیل که 
تکلیف بر تمهید زمینه ی احقاق حق مسلم و موجه و قانونی موکل خود دارد. نتیجه ی این وصف، 

اظهار مطالب الزم در اجرای قوانین و نظارت بر دادرسی کیفری است. 

نتیجه گیری
دادرسی عادالنه، مجموعه اي از حقوق و تأمین ها و تضمین های ناظر بر اجراي عدالت اجتماعی، 
در مقام برابری و تساوی حقوقی و حافظ توازن میان مصالح جامعه و متهم است بطوری که نه تنها 
در شرایطي کاماًل آزاد محاکمه گردد بلکه حقوق بزه دیده، شهود و مطلعان نیز در این فرآیند تأمین 
گردد؛ دادرسی عادالنه متأثر از اندیشه ها و نظام های کیفری و اصول ناظر بر دادرسی های کیفری 
مانند اصل قانونی و علني بودن رسیدگي، اصل منع شکنجه، اصل تساوی سالح، واعطاي فرصت 
دفاع ودادخواهي به طرفین دعوي، دو درجه ای بودن رسیدگی و... ، است؛ از این جهت الزم است تا 
دادخواهی و نیز استحقاق مدعی بر مورد ادعا، مطابق قانون احراز شده و به بیان دیگر، طرفین دعوي 
می بایست در یک فرآیند دادرسي منطبق با قانون، آگاه بر انطباق ادعا و دفاع خود با قواعد قانونی 
باشند، بدیهي است در این فرآیند، دخالت و نظارت وکیل به عنوان فردی شایسته ی آن و آگاه بر 
قواعدی که تعیین و تبیین کننده ي حقوق افراد است، سیر جریانی یک دادرسی منصفانه را تسهیل 
می نماید. اما مطابق مقررات سابق و حاکم، امکان این نوع دخالت و نظارت، دستخوش تغییرات 
و ای بسا تفسیر بوده و نهایتاًَ معلق به شرایط خاص شده است. درهرحال پیشنهاد می گردد تا مقنن 
محترم، با اصالح ماده ی 128 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري و 
از باب تضمین حقوق متهم، امکان دخالت و نظارت وکیل دادگستری را از بدو و آغاز تشریفات 

تحقیق کیفری تجویز نماید. 
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لطیفه اهل سرمدی
دکتر محمد مهدی الشریف

قرارداد استفاده از رحم جایگزین و تعرض به حقوق اشخاص ثالث

- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان(

- دکترای حقوق خصوصی و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان

استفاده از فناوریهای نوین در حیطه 
علم پزشکی، مانند دیگر عرصه های 
زندگی انسان، امکانات جدید و پر 
و  داده  قرار  وی  اختیار  در  ثمری 
افقهای تازه ای پیش روی او گشوده 
یا  و  درمان  مقابله،  امکان  که  است 
اي  نمونه  بیماریها  از  بسیاری  مهار 
جمله  از  »ناباروری«  آنهاست.  از 
این بیماریهاست که به دلیل اهمیت 
بسیار زیاد آن، از دیرباز، کانون توجه 
داشته  قرار  محققان  و  دانشمندان 
مقابله  برای  جدیدی  تکنیکهای  و 
امروزه  است.  شده  پیشنهاد  آن  با 
به  توجه  با  ناباروری،  درمان  برای 

علت ایجاد آن، از روشهاي درماني 
این  مي شود.  استفاده  جدیدي 
تکنیکها که تحت عنوان »تکنیکهاي 
کمکي تولید مثل« شناخته میشوند، 
موارد  وشامل  بوده  متنوع  بسیار 
متعددي چون: تلقیح اسپرم به داخل 
 I.( 1، لقاح خارج رحمی)IUI( رحم
لولۀ  داخل  به  نطفه  تلقیح   ،2)V. F
بارور  نطفۀ  انتقال   ،3)GIFT( رحم 
 ،4)ZIFT( شده به داخل لوله رحم
یا  تخمک  داخل  به  اسپرم  تزریق 
استفاده   ،5)ICSI( میکرواینجکشن 
از تخمک6، اسپرم7 یا جنین اهدایی8 
و باالخره استفاده از رحم جایگزین9 

میگردد10. 
مورد اخیر که به عنوان یکي از 
جدیدترین شیوه هاي کمک باروري، 
در سالهاي گذشته مورد توجه ویژه 
عرف  در  و  گرفته  قرار  متخصصان 
و  رحم«  »اجاره  عنوان  تحت  عامه، 
یا »رحم اجاره اي« از آن یاد میشود، 
براي  زني  آن  طي  که  است  روشی 
به ثمر رساندن جنین زوجین دیگر 
در  بهتر،  عبارت  به  میشود.  باردار 
باروري،  کمک  نوین  تکنیک  این 
زوجۀ  جای  به  را  جنینی  زن،  یک 
نابارور در رحم خود حمل می کند و 
متعهد می گردد که پس از طی دوران 

مقدمه

1. insemination
2. in virto fertilization
3. gamete intrafallopia tube transfer
4. zygote intrafallopian tube transfer
5. intracytoplsmic sperm in jection
6. donor eggs
7. donor sperm
8. donor embryo
9. surrogacy
10. براي آشنایي بیشتر با روشها و تکنیکهاي کمکي تولید مثل ر. ک: » آشنایي با لقاح طبیعي، لقاح خارج رحمي و ضرورت استفاده 
از گامت جایگزین در درمان ناباروري«، محمد مهدي آخوندي و همکاران، ، 1386، فصلنامه پایش، ص 310و 311 ؛ »ضرورت 
بکارگیري تکنیکهاي باروري کمکي درتولید مثل انسان«، محمد مهدي آخوندي و محمد رضا صادقي، روشهاي نوین... ... تولید مثل 
انساني)مجموعه مقاالت(، 1382، ص 24-28 ؛ »روشهاي پیشرفته در درمان نازایي«. معرفت غفاري. 1382. روشهاي نوین تولید مثل 
انساني از دیدگاه فقه وحقوق )مجموعه مقاالت(. ص 17-7؛ »مشاوره، ارزیابي سالمت و تطابق مشخصات اهداکننده و دریافت کننده 
در درمان باروري جایگزین«، زهره بهجتي اردکاني، محمد مهدي آخوندي، علیرضامیالني فر، یونس مدبري. 1385. اهداي گامت و 

جنین در درمان ناباروري )مجموعه مقاالت(، ص60-66. 



22

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گيالن  راه وکالت

قرارداد  براساس  زایمان،  و  بارداری 
منعقد شده ای، نوزاد را به زوجین 
نابارور متقاضی تحویل دهد )بهجتي 
اردکاني و همکاران، 1386، ص16(. 
از این شیوه در شرایطي استفاده 
در  نه  ناباروری  مشکل  که  میشود 
اسپرم، نه در تخمک و نه در جنین 
داشتن  با  زن  بلکه  باشد،  حاصله 
طبیعی،  عملکرد  با  تخمدانهایی 
فاقد رحم باشد یا به دلیل بیماری، 
او  رحم  و  شده  هیستروکتومی 
برداشته شده باشد و یا نقایصی در 
ساختمان رحم او وجود داشته باشد. 
بروز  امکان  صورت  در  چنین  هم 
نگرانی و تهدیدهای جدی پزشکی 
سالمت  که  حاملگی،  دوران  در 
زن را به خطر بیاندازد و یا مانع از 
جایگزینی جنین در رحم یا حمل آن 
راه حل  شود، رحم جایگزین، یک 
خواهد  فرزند  داشتن  برای  انتخابی 
 ،6831 همکاران،  و  بود)آخوندي 

ص713(. 
از  گفت  باید  خالصه  طور  به 
استفاده  هنگامي  رحمي  جایگزیني 
میشود که زن، بنا به دالیل مختلف، 
براي نگهداري و  توانایي الزم  فاقد 
پرورش جنین در رحم خود باشد. 11

اصطالح  در  بدانیم  است  الزم 
که  را،  رحم  صاحب  بانوی  رایج، 
است،  زایمان  و  بارداري  دار  عهده 

و  جانشین«  یا  جایگزین  »مادر 
داشتن  متقاضي  که  نابارور  زوجین 
حکمي«  »والدین  را،  هستند  فرزند 

مي نامند. 
از  رحمي  جایگزیني  تکنیک 
جهت چگونگی ارتباط ژنتیکی مادر 
با جنین  والدین حکمی  جانشین و 

حاصله، به سه نوع تقسیم میشود:
یا  بارداری  در  جانشینی   -
جنین  آن،  در  که  کامل:12  جانشیني 
حاصل از لقاح بین اسپرم و تخمک 
دیگر  زن  رحم  به  نابارور،  زوجین 
دوران  طی  از  پس  تا  میشود  منتقل 
به  فرزند  تولد،  زمان  در  و  حمل 

صاحبان گامت برگردانده شود. 
در  رحم:13  سنتی  جانشینی   -
این قسم از جانشینی، جنین توسط 
مرد  اسپرم  و  جانشین  مادر  تخمک 
به  سپس  و  میشود  تشکیل  نابارور 
میگردد.  منتقل  جانشین  مادر  رحم 
. بنابراین در این حالت زن صاحب 
که  میکند  حمل  را  جنینی  رحم، 
متشکل از تخمک خود و اسپرم مرد 

نابارور است. 
- جانشینی با استفاده از تخمک 
14 یا جنین اهدایی15: در این حالت، 

برای عمل تلقیح مصنوعی و باردار 
یا  تخمک  از  جانشین،  مادر  نمودن 
میشود)نایب  استفاده  اهدایی  جنین 

زاده، 0831، ص08و97(. 

از  آگرچه  بدانیم  است  الزم 
سه  انواع  تئوري،  و  علمي  لحاظ 
رحمي  جایگزیني  براي  فوق  گانه 
عملي،  لحاظ  به  اما  است،  متصور 
عین  در  و  پرکاربردترین  بارزترین، 
از  استفاده  ترین مصداق  رایج  حال 
رحم جایگزین، تنها نوع اول، یعني 
»جانشیني کامل«مي باشد. بطوریکه 
که  متعددي  تالیفات  و  مباحث  در 
توسط نویسندگان و صاحب نظران 
گوناگون  زمینه هاي  در  مختلف، 
فلسفي،  رواشناسي،  حقوقي، 
موضوع  این  پیرامون  و...  اجتماعي 
از  مقصود  همواره  گرفته  صورت 
»جایگزیني رحمي«، همین نوع کامل 

و شایع آن بوده است. 
از  حاصل  جنین  قسم،  این  در 
زوجین  تخمک  و  اسپرم  بین  لقاح 
منتقل  دیگر  زن  رحم  به  نابارور، 
حمل  دوران  طی  از  پس  تا  میشود 
به صاحبان  تولد، فرزند  و در زمان 
این  برای  شود.  برگردانده  گامت 
منظور، اسپرم شوهر و تخمک همسر 
او به روش لقاح خارج رحمی و در 
تا  میشود  تلقیح  آزمایشگاه  محیط 
جنین،  یا  )زیگوت(  تخم  سلول 
از گذشت سه  تشکیل شود و پس 
روز، یعنی هنگامی که جنین شش تا 
هشت سلولی شد، جنین حاصله به 
رحم زنی غیر از زوجۀ نابارور منتقل 

 --براي آگاهي بیشتر از موارد استفاده از تکنیک درماني »استفاده ازرحم جایگزین« ر. ک: »رحم جایگزین، عوارض و انتخاب 
داوطلبین«، محسن معیني، 1386. رحم جایگزین)مجموعه مقاالت(. ص 30-28؛ » بررسي حقوقي روشهاي نوین باروري مصنوعي 
)مادر جانشین- اهداء تخمک / جنین(«، عباس نایب زاده 1380، ص90-88 ؛ » صحت قرارداد استفاده از رحم جایگزین«، محمد 

جاللیان، 1386، رحم جایگزین )مجموعه مقاالت(، ص321. 
12. (Gestational surrogacy
13. (traditional surrogate)
14. (Egg Donation surrogacy)
15. (Embryo Donation surrogacy)



23

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گيالن  راه وکالت

میشود تا مراحل رشد و نمو خود را 
به صورت طبیعی در آنجا سپری کند. 
این روش،  شایان ذکر است که در 
مادر  رحم  به  جنین  انتقال  از  قبل 
جانشین باید سیکل بانوی نابارور و 
بانوی صاحب رحم با هم هماهنگ 
بانوی  برای  منظور  این  به  که  شود 
توسط  هورمونهایی  رحم،  صاحب 
و  میشود  تجویز  متخصص  پزشک 
بدین ترتیب رحم او همزمان با رحم 
زوجۀ نابارور برای انتقال جنین آماده 
نوع درمان که مستلزم  این  میگردد. 
است   ISCI یا   FVI عمل  انجام 
در  جانشینی   « روش  عنوان  تحت 
بارداری«، »جانشینی کامل« یا »مادر 

جانشینی کامل« شناخته میشود. 
استفاده  هنگامی  شیوه  این  از 
مي شود که سیستم تناسلی زن از لحاظ 
تخمک گذاری مشکلی نداشته و قادر 
به تولید اوول )تخمک(سالم و مناسب 
باشد، ولی زن به دالیل مختلف قادر به 
نگهداری جنین در رحم خود و تحمل 

دوران بارداری نباشد. 
فرزند حاصل از این شیوه هیچ 
صاحب  بانوی  با  ژنتیکی  ارتباط 
رحم ندارد زیرا این زن صرفاً حامل 
جنین است و فقط جنین متشکل از 

اسپرم و تخمک زوجین نابارور را، 
تا مرحلۀ نهایی حمل می کند. اما در 
مقابل، ارتباط ژنتیکی بین این کودک 
و  است  برقرار  نابارور  زوجین  با 
زوجین نابارور، »والدین بیولوژیکی« 
و  )آخوندي  میشوند  محسوب  او 

همکاران، 6831، ص713(. 
نوین  تکنیک  این  است  بدیهي 
کمک باروري مانند سایر موضوعات 
فواید  علیرغم  نوظهور،  و  جدید 
ارمغان  به  بشر  براي  که  فراواني 
آورده، ابهامات و پرسشهاي متعددي 
را نیز با خود به همراه داشته است. 
به ویژه از آنجا که این تکنیک نوین 
مهم و حساس  به موضوع  درماني، 
»تولید مثل« مربوط میشود، چالشها 
زمینه هاي  در  را  فراواني  بحثهاي  و 
فقهي و حقوقي ایجاد کرده است که، 
جواز یا ممنوعیت شرعي استفاده از 
رحم زن دیگر برا ي بارداري، اعتبار 
سیستم  در  مربوطه  توافق  حقوقي 
نمودن  روشن  نیز  و  ما  حقوقي 
شیوه  این  از  متولد  اطفال  وضعیت 
ارث،  نسب،  چون  اموري  لحاظ  از 
این  جمله  از  و...  نفقه  حضانت، 

موارد هستند. 
امکان تعرض قرارداد استفاده از 

اشخاص  حقوق  به  جایگزین  رحم 
ثالث و در مقابل، ضمانت اجرایي که 
این اشخاص براي حمایت از حقوق 
از  دیگر  یکي  دارند،  اختیار  در  خود 
جنبه ها و ابعاد مبهم ناشي از استفاده 
از این تکنیک درماني است، که علیرغم 
اهمیت بسیار زیاد آن، تا کنون نسبتا 
مغفول مانده و چندان که شایسته است 
صاحب  و  اندیشمندان  توجه  مورد 
نظران قرار نگرفته است. بطوریکه با 
و  تألیفات  به  نگاهي هر چند گذرا، 
مباحث حقوقي موجود در خصوص 
موضوع جایگزیني رحمي در مییبایم، 
نظر،  مورد  موضوع  اینکه  رغم  علي 
به عنوان مسئله اي نوظهور و جنجال 
و  کارشناسان  توجه  مورد  برانگیز، 
نویسندگان حقوقي قرار گرفته و تدوین 
مقاالت و رساالت متعددي را در این 
باره سبب شده است، ولي تا کنون این 
حقوق  به  تعرض  زاویه  از  موضوع 
اشخاص ثالث آنطور که شایسته یک 
بحث حقوقي دقیق و تخصصي است، 

مطمح نظر قرار نگرفته است. 
تا  شدیم  برآن  اساس  برهمین 
زوایاي  و  ابعاد  حاضر،  نوشتار  در 
حقوقي این موضوع را بطور مفصل 

مورد بحث و بررسي قرار دهیم. 

1-1-تعریف »قرارداد استفاده از رحم جایگزین«
پیش از آنکه به بحث پیرامون تعرض قرارداد استفاده از رحم جایگزین به حقوق اشخاص ثالث را 

مورد بررسي قرار دهیم، الزم است تعریفي از »قرارداد استفاده از رحم جایگزین« ارایه دهیم. 
در طول سالیان متمادی که از ابداع این تکنیک درمانی می گذرد، تعاریف مختلفی از این قرارداد 
به  از دیگري،  متفاوت  از دریچه اي  توسط صاحب نظران و کارشناسان مطرح گردیده و هریک 

تشریح و تبیین این قرارداد پرداخته اند. 
اما نکته  حایز اهمیتي که در تمامي تعاریف ارائه شده از این قرارداد مغفول مانده و باید به آن 
دقت کرد اینکه، این قرارداد برخالف قراردادهایي مانند بیع، اجاره، ودیعه و... ناظر به عقد خاصي 
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نیست، بلکه عنوان عامي است براي هرگونه توافقي که در خصوص استفاده از رحم زن دیگر انجام 
پذیرد. 

به بیان دیگر این عنوان، هر گونه توافق عقدي )معوض یا غیر معوض( و نیز توافقات غیر عقدي 
)در قالب استیفاء( که با موضوع استفاده از رحم زن دیگر براي بارداري، انجام مي شود را، شامل 
مي شود. پس آنچه باید به دقت معلوم گردد، مراد از »استفاده از رحم جایگزین« به عنوان »موضوع 
قراداد« است و اال توافق ناظر به استفاده از چنین موضوعي، ممکن است اشکال متنوعي داشته باشد. 
از آنچه گفته شد نتیجه مي شود، ارائه تعریفي کلي و عمومي از این قرارداد، که بتواند کلیه 
توافقات انجام شده در این زمینه را دربرگیرد ممکن نیست. زیرا این قرارداد بسته به اینکه در چه 
قالب حقوقي انجام شود تعاریف، احکام و نیز آثار متفاوتي خواهد داشت؛ کما اینکه ممکن است 
چنین توافقي اساساً چهره عقدي نداشته باشد ودر قالب استیفاء از عمل غیر انجام شود. بر همین 
اساس است که یکي از مباحث بسیار مهم در حوزه جایگزیني رحمي، که همیشه مورد توجه 
صاحب نظران علم حقوق بوده قالب هاي حقوقي مختلفي است، که براي این توافق مناسب و قابل 

استفاده است. 
بنابراین به منظور تعریف این قراداد باید به توضیحي مجمل و مختصر که بتواند کلیه توافقات 
ناظر به استفاده از رحم زن دیگر را، در برگیرد بسنده کرد و گفت: »جانشینی در بارداری توافقی 
است که بر پایۀ آن، زنی )مادر جانشین( می پذیرد تا با روشهای کمکی تولید مثل و استفاده از اسپرم 
و تخمک والدین حکمی یا اشخاص ثالث که در آزمایشگاه بارور شده و یا به جنین تبدیل شده، 
باردار شود و در حالی که ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد، فرزند ناشی از آن تخمک بارور شده یا به 
جنین تبدیل شده را حمل کند و پس از تولد، او را به زوج طرف توافق )والدین حکمی یا متقاضی( 

تحویل دهد« )علیزاده، 1385، ص180(. 

2-1- بررسي امکان تعرض قرارداد استفاده از رحم جایگزین به حقوق اشخاص 
ثالث

طرح بحث
همانطور که میدانیم، براساس ماده 231 قانون مدنی، اثر هر عقد تنها محدود به کسانی است که در 
تراضی دخالت داشته اند و نسبت به اشخاص ثالث هیچ حق یا دینی ایجاد نمی کند. این نتیجه که 
»قاعده یا اصل نسبی بودن قراردادها« نام دارد، یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است )کاتوزیان، 

1383، ص172و171(. 
بر این اساس و با توجه به اینکه طرفین عقد در قرارداد استفاده از رحم جایگزین، زوجین نابارور 
و مادر جانشین هستند پس بنابر اصل نسبی بودن قراردادها، آثار این قرارداد باید صرفاً متوجه آنها 
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باشد. ولی اشخاص دیگری نیز هستند که در عین حال که جزء طرفین قرارداد نیستند، ولی به نحوی 
درگیر با قرارداد بوده و یا در رابطه با انجام تعهدات مندرج در قرارداد باید با آنها هماهنگی به عمل آید. 
یکی از این اشخاص، شوهر مادر جانشین است، که به نظر می رسد قرارداد استفاده از رحم 
جایگزین به نوعی با حقوق او در تعارض باشد. بطوریکه تعیین جایگاه اذن یا اجازه شوهر مادر 

جانشین در این قرارداد، همواره از مسائل مهم و اساسي در این زمینه بوده است. 
همچنین حقوق طفل شیرخوار و ولی قهری مادر جانشین نیز ممکن است در اثر این قرارداد 

متأثر شود. 
اکنون چگونگی تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق هر یک از این اشخاص را 

مورد مطالعه قرار خواهیم داد:

2-1-1- تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق شوهر مادر جانشین
بدیهي است برقراري عقد نکاح بین مادر جانشین و شوهرش )مانند هر زوج دیگری( باعث می 
شود که این دو، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا کنند. یکی از حقوقی که به 
موجب قانون برای شوهر به رسمیت شناخته شده »حق ریاست بر خانواده« است. در حقوق ایران 
مانند حقوق بسیاري از کشورها، ریاست خانواده بر عهده مرد گذاشته شده است. ماده 1105 قانون 
مدني که مبتني بر آیات قرآن1 و نیز مباني فقه اسالمي است در این زمینه مي گوید:»در روابط زوجین 

ریاست خانواده از خصایص شوهر است«. 
حق ریاست شوهر برخانواده در حقوق ما خود دربردارنده آثار و نتایج متعددي است از جمله 
اینکه: اقامتگاه زن اصوال همان اقامتگاه شوهر است)ماده 1005قانون مدني(. والیت قهری نسبت 
به اطفال از آن پدر بوده و همچنین اوست که هزینه اداره خانوده را بر عهده دارد)مواد 1180 و 
1199 قانون مدني(. عالوه بر این چون شوهر رئیس خانواده است، اختیار تعیین مسکن اصوال با 
اوست)ماده 1114قانون مدني(. همچنین زن مکلف به تمکین از شوهر بوده و نیز شوهر می تواند 
زن را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی است، باز دارد(صفایی و امامی، 1380، ج1، 

ص138و139(
در میان این موارد، »تمکین زن از شوهر« و »حق منع زن از حرفه و صنعتی که منافی مصالح 
از رحم  استفاده  قرارداد  انعقاد  اثر  در  میرسد  نظر  به  که  است  از جمله حقوقی  است«،  خانواده 
جایگزین توسط مادر جانشین و اجراي تعهدات ناشي از آن توسط وي، میتواند مورد تعرض قرار 

گیرد:

1. الرجال قوامون علي النساءبما فضل اهلل بعضهم علي بعض و بما انفقو من اموالهم)نساء آیه 34(
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الف(تمکین
یکی از آثار ریاست مرد بر خانواده، تکلیف تمکین برای زن است )ماده 1108 ق. م(تمکین در عرف 

حقوقی ما دو معنای عام و خاص دارد:
تمکین عام:

به معنی قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن ارادۀ او در تربیت فرزندان و ادارۀ مالی و 
اخالقی خانواده است )کاتوزیان، 1383، ج1، ص228(. تمکین به معنی عام، آن است که زن وظایف 
خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او، در حدود قانون و متعارف اطاعت کند و ریاست شوهر 

را در خانواده بپذیرد)صفایی و اسدا... امامی، 1380، ج1، ص 147و146(. 
با »عرف«  باشد  داشته  انتظار  از زن  تواند  اموری که شوهر می  تمییز  معیار  عام،  تمکین  در 

است)کاتوزیان، همان، ص228(. 
بنابراین اگر شوهر توقعات نامشروع یا نامتعارفی از زن داشته باشد زن مکلف به اطاعت از او 
نیست. به عبارت بهتر، ضابطۀ تمکین، رفتار انسانی متعارف است که در آن شرایط خاص زندگی 

می کند)همان(. 
»قانون مدنی تمکین به معنای عام را به وظایف زوجیت در ماده 1108 تفسیر نموده است«)حسن 

امامی، 1375، ج4، ص448و447(. 
اما در مورد قرارداد استفاده از رحم جایگزین به نظر میرسد، انعقاد این قرارداد توسط مادر 
جانشین، با توجه به ماهیت و طبیعت تعهدی که او ضمن این قرارداد بر عهده می گیرد، عرفاً از 
اموری است که زن در مورد آن ها باید از شوهر کسب اجازه کند و در صورت اختالف، از نظر او 
پیروی کند. چراکه مادر جانشین، بواسطه اجراي تعهدات ناشي از این قرارداد حداقل در مراحلی از 
دوران بارداری، از عهدۀ انجام تکالیفی که عرفاً در داخل خانواده بر عهدۀ اوست باز می ماند، و به 
طور کلی مجبور به انجام امور و ترک کارهایی می شود که از یک طرف، مقتضای طبیعی حاملگی 

است و از طرف دیگر، نظم محیط خانواده و آرامش زندگی مشترک را بر هم می ریزد. 
مادر  تمکین  با وجود مخالفت شوهر، موجب عدم  قرارداد  این  انعقاد  میتوان گفت  بنابراین 
جانشین به معنای عام از شوهرش می شود )نایب زاده، همان، 248و247؛ حمداللهی و روشن، 

1388، ص 132و131؛ سیفی، 1386، ص416-419(. 
تمکین خاص:

او  مشروع  خواسته های  به  دادن  پاسخ  و  شوهر  با  زن  جنسی  رابطۀ  به  ناظر  خاص  »تمکین 
است«)کاتوزیان، 1382، ج1، ص228( به موجب این تکلیف زن باید »نزدیکی جنسی با شوهر به 
طور متعارف را بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او 
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سر باز نزند«)صفایی و امامی، همان، ص146(. 2
اکنون سوال این است که آیا اقدام مادر جانشین به پرورش جنین دیگران در رحم خود، موجبات 
عدم تمکین وي در معناي خاص را در مقابل شوهرش فراهم مي نماید؟به عبارت دیگر آیا باردار 

بودن مادر جانشین، مانع برقراري روابط زناشویي متعارف با همسرش میگردد؟ 
براي پاسخ به پرسش فوق باید به بررسي این مطلب پرداخت که آیا بطور کلي و صرف نظر از 
موضوع مورد بحث، آیا آمیزش جنسي با زن باردار جایز است و علم پزشکي در خصوص آمیزش 

جنسي در زمان حاملگي چه دیدگاهي دارد؟
در این مورد نظرات متفاوتي توسط کارشناسان و متخصصان علم پزشکي مطرح شده است:برخي 
معتقدند از همان ابتداي بارداري و به محض اینکه زوجین از انعقاد نطفه اطمینان حاصل کردند، 
مي بایست از برقراري رابطه جنسي خودداري نمایند؛ زیرا چنین رابطه ای پس از این زمان، موجب 
نیز گاهي موجب سقط جنین  مهبل و رحم(و  )زهدان،  تناسلي زن  اندامهاي  به  صدمه رساندن 
مي گردد. نظر دیگر این است که تا شروع حاالتي مانند ویار و یا سایر نشانه هاي حاملگي، تمکین 
متخصصان  از  بیشتري  تعداد  تایید  مورد  که  سوم  نظر  اساس  بر  است.  بالاشکال  زوجه  خاص 
ابتدایي  و کارشناسان قرار دارد، محرومیت زوجین از برقراري رابطه زناشویي از همان ماههاي 
بارداري، از توجیه علمي الزم برخوردار نبوده و بیشتر، نوعي احتیاط افراط گونه است. البته بر اساس 
این دیدگاه نیز، برقراری رابطه در تمام طول دوران باداري جایز نیست، بلکه زوجین حداکثر تا سه 
ماه قبل از زایمان، مجاز به انجام این کار هستند، که این امر نیز بایستي همراه با مراقبت هاي ویژه 
و رعایت نکات خاصي در زمان نزدیکي باشد. البته باید دانست که این امر مشروط به آن است که 
در امر بارداري، مشکل خاصي بوجود نیامده باشد و بنا به تشخیص و تأیید پزشک متخصص زنان، 

بارداري زن، یک بارداري کامال طبیعي و بدون خطر تشخیص داده شود)دژکام، 1384، ص99(. 
با جمع بندي نظرات متفاوتي که در خصوص جواز یا ممنوعیت برقراری رابطه زناشویي در 
دوران حاملگي وجود دارد، این مطلب نتیجه میشود که از نظر علم پزشکي، حتي در یک بارداري 
سالم و ایمن نیز با توجه به وضعیت خاص و ویژه جسمي زن در طول دوران بارداري، و به دلیل 
حفظ سالمت جنین یا مادر و یا هردو، امکان برقراري روایط زناشویي حداقل در مراحلي از دوران 
بارداري، آن گونه که پیش از این دوران وجود داشته، امکان پذیر نیست. صرف نظر از اینکه در 
بسیاري از موارد که بارداري زن توسط پزشک خطرناک تشخیص داده شود، این ممنوعیت به تمامي 
دوران بارداري سرایت کرده و زوجین از برقراري چنین رابطه ای در تمامي طول این مدت محروم 

میگردند. 

2. البته الزم است بدانیم که این وظیفه، ویژه زن نیست، بلکه شوهر نیز موظف است در حدود متعارف با زن رابطه جنسي داشت 
باشد و در غیر این صورت برخالف وظیفه حسن معاشرت، رفتار کرده است. )صفایي و امامي، 1380، ج1، ص146(
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الزم است بدانیم این مسئله تنها به دوران بارداري محدود نمیشود، بلکه بنا به نظر اکثریت 
پزشکان و متخصصان، بعد از زایمان و تولد کودک نیز بهتر است براي مدت حداقل 2 ماه از 
برقراری رابطه، خودداري شود تا اندام هاي تولید مثل زن و نیز اندام هاي داخلي درگیر با زایمان، به 

شکل و حالت طبیعي خود بازگردند)همان(. 
 با توجه به آنچه بیان شد باید گفت تعهدی که مادر جانشین به موجب این قرارداد بر عهده می 
گیرد، باعث می شود حداقل در مراحلی از دوران بارداری و همچنین در زمان زایمان و تا مدتي 
پس از آن، پذیرش درخواستهای جنسی شوهر برای او، سخت یا غیرممکن گردد. محرومیت شوهر 
از تمتع جنسی در فرضی که حاملگی همسر وی برای فرزند خود اوست، امری طبیعی و مبتنی 
بر خواست خود مرد می باشد. اما تحمیل این محرومیت بر شوهر در فرضی که همسر او فرزند 
دیگری را حمل می کند و به عبارت دیگر در حالتي که بارداري همسرش براي فرزند او نیست، 

قابل توجیه نخواهد بود)سیفی، 1386، 416-419(. 
 بنابراین مي توان گفت انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین و بدنبال آن اجراي تعهدات 
ناشي از این قرارداد، موجبات عدم تمکین مادر جانشین به معنای خاص از شوهرش را در آینده، 

فراهم مي آورد. 

ب(پذیرش محدودیت شغلی توسط زن
بدیهي است انجام تکالیف زناشویي مانع از آن است که زن بتواند آزادانه و مانند یک زن مجرد، به 
هر شغلي اشتغال ورزد. برهمین اساس در حقوق ما، شوهر- از آنجاکه ریاست خانواده را برعهده 
دارد-این حق را دارد که در راه مصلحت خانواده و با وجود پاره اي از شرایط مقرر در قانون، از 
حرفه و کار زن جلوگیري کند. این حق به موجب ماده 1117 قانون مدنی، براي شوهر به رسمیت 
شناخته شده است. به موجب این ماده، شوهر حق دارد از اشتغال همسر خود به حرفه یا صنعتی که 

منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا همسر باشد جلوگیری کند. 3
حقوقدانان معتقدند هدف مقنن از وضع این ماده »حفظ مصالح خانوادگی و حیثیت طرفین«است 
و اموری با مصالح خانوادگی منافی است که، سبب سستی بنیان آن یا اخالل در نگاهداری و تربیت 

3. الزم است بدانیم این حق یک طرفه نیست ؛چراکه قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1353 به زن نیز این اجازه را داده است 
که منع اشتغال شوهر از شغلي که منافي مصالح خانوادگي یا حیثیت خود یا شوهر باشد را، از دادگاه تقاضا کند. لیکن چون ممکن 
است جلوگیري از شغل شوهر اختاللي در معیشت خانواده ایجاد کند، قانون اختیار دادگاه در این زمیه را محدود کرده و فقط در 
موردي که اختاللي در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، منع شوهر را از اشتغال به شغل خود مجاز دانسته است؛ این تنها فرقي است 
که قانونگذار بین زن و مرد در این زمینه قایل شده است. در ماده 18 این قانون در این خصوص چنین آمده است: »شوهر مي تواند 
با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي که منافي مصالح خانوادگي یا حیثییت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز مي تواند از 
دادگاه چنین تقاضایي را بنماید. دادگاه در صورتي که اختاللي در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور 

منع میکند«)صفایي و امامي، 1380، ج1، ص144و143(. 
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فرزندان یا حیثیات اجتماعی زن و شوهر یا برهم زدن نظم حاکم بر خانواده باشد)کاتوزیان، 1383، 
ج1، ص233(. 

اما تشخیص اینکه شغل زن منافي مصالح خانوادگي یا حیثیت مرد است یا نه، با دادرس است 
و دادرس باید در این زمینه به »عرف« مراجعه کند. به عبارت بهتر، برای تشخیص این مهم که چه 
شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زن و مرد است، ضابطه کلی نمی توان بدست داد، بلکه 
این امر برحسب زمان و مکان و وضع هر خانواده متفاوت بوده و تشخیص آن با عرف است)صفایی 

و امامی، همان، 142و144(. 
با توجه به مطالب فوق در خصوص موضوع مورد بحث باید گفت، با استفاده از وحدت مالک 
این ماده، در صورتی که تعهداتی که مادر جانشین به موجب قرارداد استفاده از رحم جایگزین بر 
عهده می گیرد، مانع از انجام وظیفۀ او در تربیت فرزندان و اداره امور خانواده گردد و اختالل و 
نابساماني در وضع خانواده پدید آورد یا با مصالح خانوادگی و یا حیثیت شوهر یا زن منافات داشته 

باشد، شوهر می تواند زن را از انجام این عمل منع کند. 
اما باید دانست به موجب ماده 15 قانون حمایت خانواده، شوهر برای اعمال حق خود در این 
خصوص، باید ابتدا ادعای خود را دایر بر منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی و یا حیثیات 
خود یا زن، در دادگاه ثابت کند و آنگاه منع زن را از دادگاه بخواهد، که در صورت صدور حکم به 
منع زن از اشتغال به آن شغل، تمامی تعهداتی که زن به مناسبت شغل خود بر عهده گرفته است، 
ابطال می گردد. ولی خساراتی که از این بابت به اشخاص ثالث وارد می شود باید توسط خود زن 
جبران شود. زیرا مانعی که او را از ایفای تعهدات خود باز داشته، علت خارجی نیست، بلکه ناشی 

از وضعی است که او در اثر عقد نکاح پیدا کرده است )کاتوزیان، همان، ص234-236(. 
با توجه به مراتب فوق، همسر مادر جانشین می تواند منع زن را از انعقاد قرارداد استفاده از 
رحم جایگزین )پیش از انعقاد قرارداد توسط مادر جانشین( و یا منع او را از انجام تعهدات ناشیه 
از قرارداد مزبور )پس از انعقاد قرارداد( از دادگاه مطالبه کند)نایب زاده، همان، ص 251-247؛ 

حمداللهی و روشن، 1388، ص131-133(. 
ممکن است ایراد شود که »مادر جانشینی«، »شغل و حرفه«محسوب نمی شود تا مشمول ماده 

1117 ق. م باشد!! در پاسخ به ایراد مذکور توجه به دو نکته ضروري به نظر میرسد:
اوالً؛ هدف اصلی مقنن از اعطای اختیار به شوهر در ممانعت از شغل همسر، جلوگیری از 
اموری است که باعث ایجاد اختالل و نابسامانی در خانواده و برهم زدن نظم حاکم بر آن یا کوتاهی 
در نگاهداری از فرزندان و... می شود. که مسلماً این نتیجه با انعقاد قرارداد مادر جانشینی توسط زن 
نیز محقق خواهد شد؛مضافا برآنکه آثار و تبعات این امر برخالف بسیاری از مشاغل، صرفاً محدود 
به دورۀ اشتغال زن)در مورد بحث، حمل جنین و زایمان( نیست و بسیاری از عوارض روحی و 
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جسمی ناشي از آن، نه تنها در طول دوران بارداري بلکه تا مدتها پس از زایمان نیز ادامه می یابد و 
مانع از انجام وظایف زن در خانواده میگردد. 

ثانیاً؛ قانون گذار در ماده 1233 ق. م قبول سمت »قیومت« توسط زن را منوط به اجازۀ شوهر 
کرده است، در حالیکه واضح است »قیومت«، یک شغل یا حرفه محسوب نمی شود. علت این 
حکم قانون گذار این است که پذیرفتن این سمت، موجب اشتغال و گرفتاری زن و سلب فرصت 
از او برای رسیدگی به امور خانواده می گردد، نتیجه ای که در صورت بارداری زن با شدت و قوت 

بیشتری حاصل میگردد)سیفی، 1386، ص420-422(. 
بنابراین باید پذیرفت اگرچه »پرورش جنین دیگران در رحم خود«، »شغل« به معناي دقیق لغوي 
و عرفي رایج محسوب نمیشود، اما این مسئله نمیتواند مانعي بر سر راه اجراي حکم ماده 1117 

قانون مدني در این مورد ایجاد نماید. 

2-1-1-1- ضمانت اجرای عدم اذن یا اجازه شوهر مادر جانشین به انعقاد قرارداد
با توجه به مطالب فوق و با در نظر گرفتن مقررات حاکم بر معامالت فضولی در قانون مدنی )مواد 
247تا263(و با توجه به متن و روح مواد این قانون که به موجب آن، در هر مورد قراردادی به حق 
شخص ثالث لطمه اي وارد آورد نفوذ آن منوط به تنفیذ صاحب حق خواهد بود، در خصوص 
موضوع مورد بحث این نتیجه حاصل میگردد که، قرارداد استفاده از رحم جایگزین، بدون اذن یا 
اجازۀ شوهر مادر جانشین نافذ نیست و در صورت انعقاد چنین قراردادی بدون رضایت وی، تنفیذ 
قرارداد منوط به اجازۀ او خواهد بود. بنابراین در صورت عدم تنفیذ قرارداد یا رد آن توسط شوهر 
مادر جانشین، قرارداد منعقده باطل می گردد و در نتیجه مادر جانشین مجاز به ادامۀ اجرای تعهدات 
قراردادی خود در برابر والدین حکمی نخواهد بود )نایب زاده، همان، ص249؛ حمداللهی و روشن، 

همان، ص131-133(. 
نکته حایز اهمیت این که ابطال قرارداد از سوی شوهر مادر جانشین، بنا به هر کدام از دو 
مالک فوق الذکر )عدم تمکین زن یا عدم پذیرش محدودیت شغلی( که صورت گیرد، شخص 
مادر جانشین را از پرداخت خسارت به والدین حکمی معاف نمی کند، زیرا علتی که او را از انجام 
تعهدات خود بازداشته، علت یا حادثۀ خارجی نیست بلکه ناشی از رابطۀ زوجیت او با همسرش 
مي باشد)کاتوزیان، همان، ص236( بنابراین مادر جانشین موظف به جبران تمامي خسارتهایي است 

که از این بابت به زوجین نابارور وارد میگردد. 
به همین دلیل است که اکثر صاحب نظران علم حقوق و نیز بسیاری از فقها و مراجع تقلید، استفاده 
از رحم زن برای پرورش جنین دیگران را منوط به اجازه شوهر او کرده اند )قربان نیا، 1382، ص366؛ 

شهیدی، 1387، ص196؛بطحایی گلپایگانی، 1382، ص384؛ موسوی بجنوردی، 1386، ص105(
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در پایان الزم است به نظر کساني اشاره کنیم که براین باورند، عدم صدور اذن یا اجازۀ شوهر 
مادر جانشین یا عدول از آن، موجب عدم نفوذ یا بطالن قرارداد استفاده از رحم جایگزین نمی شود، 
بلکه این امر تنها منجر به پیدایش برخی ضمانت اجراهای حقوقی به سود شوهر می گردد. ضمانت 
اجراهایی چون:عدم تکلیف زوج به پرداخت نفقه، حق درخواست گواهی عدم امکان سازش و حق 
مطالبه خسارت از این جمله اند)سیفی، 1386، ص427و426(، این نظر هرچند با توجه به آنچه در 
خصوص حکم قانون مدني در خصوص معامالت فضولي بیان گردید صحیح به نظر نمیرسد، لیکن 

تنها به منظور آشنایي با آن به توضیح مختصري پیرامون آن پرداخته میشود:
-عدم تکلیف زوج به پرداخت نفقه

اینان معتقدند از آنجا که اقدام زوجه به انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین بدون اجازۀ شوهر، 
از مصادیق عدم تمکین )عام و خاص( از شوهر به شمار می آید، موجب سقوط حق نفقه او می 

گردد و شوهر می تواند از پرداخت نفقه به او خودداری کند)ماده 1108ق. م(. 
- درخواست گواهی عدم امکان سازش

با توجه به اینکه پذیرش جانشینی در بارداری از طرف زن برخالف رضایت شوهر، از مواردی است 
که باعث ایجاد عدم تفاهم و سازش بین آنها می شود، شوهر می تواند دادخواست طالق دهد و 

دادرس به آسانی گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد. 
 - مطالبه خسارت

به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدني، شوهر مادر جانشین می تواند خسارت معنوی وارده به 
خود، که ناشی از جریحه دارکردن احساسات و عواطف او و اقدام خودسرانه مادر جانشین در 
انعقاد این قرارداد بدون توجه به نظر او میباشد را، از دادگاه مطالبه کرده و محکوم نمودن همسرش 

به پرداخت این خسارت را خواستار شود. 

2-1-2- تعارض قرارداد با حق طفل شیرخوار مادر جانشین
با توجه به این که اگر مادر جانشین دارای طفل شیرخوار باشد، بارداری وی باعث قطع شیر و 
ناتوانی او در شیردادن به کودکش حداقل درمدتي از دوران بارداري میگردد، این پرسش به میان 
مي آید که آیا نمیتوان گفت انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین توسط این زن، باعث تعارض 

به حق طفل شیرخوار وي می شود؟؟
الزم است بدانیم طبق مقررات قانون مدنی )ماده 1176( مادر، مجبور به شیردادن به کودک خود 
نیست. در فقه نیز بیشتر فقها شیردادن مادر به کودک را امری مستحب دانسته و معتقدند مادر در این 

باره مختار است و حتي میتواند براي شیر دادن به طفل خود از شوهر، مطالبه اجرت کند. 4

4. فال یجب علي االم ارضاع الولد و ال یجوز إجبارها علي ذلک)سبزواري، کفایۀ االحکام، 1423ه. ق، ج2، ص228( ؛ فال یجب علي 
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بنابراین باید گفت براساس مقررات فقهي و حقوقي ما، شیردادن به کودک در واقع »حق«مادر 
است، نه »تکلیف«او و بنابراین اگر مایل نباشد از حق خود استفاده کند، اجبار او به این امر امکان 

ندارد)کاتوزیان، 1385، ص143(. 
پس در خصوص موضوع مورد بحث باید گفت از آنجا که در شیردادن مادر به کودک، حقی 
برای طفل ایجاد نمی گردد، اقدام زن به انعقاد قرارداد رحم جایگزین به مثابه این است که، مادر 
جانشین قصد امتناع از اعمال حق خود را در آینده )دوران بارداری ناشی از لقاح مصنوعی(را دارد 

و بنابراین، نمی توان این قرارداد را باعث تعرض به حق شخص ثالث )طفل شیرخوار(دانست. 
اما باید دانست اختیار مادر نسبت به شیر دادن به فرزند خود، در موردي است که تغذیه کودک 
به وسایل دیگر ممکن باشد. بنابراین هرگاه از نظر پزشکي، شیر مادر تنها وسیله تغذیه طفل باشد 
یا به دلیل عسرت پدر و مادر یا حوادث قهري دیگر، امکان تهیه غذاي مناسب دیگر وجود نداشته 

باشد، شیر دادن »تکلیف« مادر است و حق ندارد از آن امتناع کند)همان، ص144(. 
براین اساس باید گفت، در شرایطي که تنها وسیله تغذیه طفل شیرخوار مادر جانشین شیر مادر 
باشد و در اثر انعقاد قرارداد جانشینی در بارداری، امکان شیر دادن به نوزاد حتي براي مدتي از مادر 
جانشین سلب شود، حقوق طفل شیرخوار در معرض آسیب قرار می گیرد؛ در این صورت با توجه 
به آنچه در قسمت تعارض قرارداد با حق شوهر مادر جانشین مطرح کردیم نفوذ قرارداد منوط به 

اجازه ولی یا نمایندۀ قانونی طفل شیرخوار خواهد شد. 

2-1-3- تعارض قرارداد با حق ولی قهری مادر جانشین
از آنجا که به موجب ماده 1043 ق. م نکاح دختر باکره موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است، 
ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر دختر دوشیزه ای، بخواهد طي قراردادي جنین دیگران را 
در رحم خود نگه دارد، آیا صحت این قرارداد، مانند نکاح دختر باکره، موقوف به اجازۀ پدر یا جد 

پدری خواهد بود؟ )سیفی، 1386، ص430-433(
به نظر مي رسد پاسخ به این سوال منفي است. زیرا صرف نظر از اختالف عمیق فقهای امامیه، 
در خصوص شرط بودن اجازه اولیای قهری در نکاح دختر باکره و مخالفت آشکار بسیاری از 

االم ارضاع الولد و لها المطالبۀ بأجرۀ إرضاعه)محقق، شرایع االسالم، ج2، ص289( ؛ براي دیدن عبارات سایر فقها در این خصوص 
ر. ک:محمدحسن نجفي، جواهرالکالم، ج31، 

ص272 ؛ سید علي طباطبایي، ریاض المسایل، 1418ه. ق، ج12، ص145 ؛بحراني، 1405ه. ق، ج25، ص73و72(
تنها بعضي از فقها دادن شیري را که هنگام تولد در پستان مادر جمع میشود )لبأ(و بطور معمول تا سه روز به بچه داده میشود را 
واجب دانسته اند)عالمه حلي، قواعد االحکام، ج3، ص101؛ شهید ثاني، شرح لمعه، ج2، ص112 به نقل از ناصر کاتوزیان، حقوق 

مدني خانواده، جلد دوم، 1385، ص143(
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اندیشمندان حقوق اسالمی با این نظر، 5 قانون مدنی نیز این اختیار را تنها مختص پدر و جدپدری 
دانسته و آن را به افراد دیگری )همچون مادر و سایر خویشان دختر، و یا وصی منصوب از طرف 
ولی قهری(سرایت نداده است)کاتوزیان، 1387، ص73(. چراکه دخالت در ازدواج دختري که به 
سن بلوغ رسیده و به تعبیري والیت بر او در ازدواج، طبق اصل عدم والیت بر دیگران، امري خالف 
اصل است و به همین دلیل است که قانونگذار به تبعیت از فقه امامیه، حدود و شرایط زیادي براي 

آن قائل شده است. 
به عنوان نمونه، در شرایطی که به علت محجوربودن پدر یا جد پدری، دختر باکره تحت قیومت 
باشد، اجازه شخص دیگر مانند قیم برای نکاح دختر الزم دانسته نشده است. چرا که والیت پدر 
و جد پدري در نکاح باکره رشیده یک قاعده استثنایي و مختص به آنان است و نمي توان آن را به 
اشخاص دیگر تعمیم داد. هم چنین در صورت فوت پدر و جدپدری، دختر برای نکاح خود مکلف 

به کسب اجازه از شخص دیگری نیست )صفایی و اسدا... امامی، 1380، ج1، ص81-82(. 6
بنابراین باید گفت از آنجا که اجازۀ ولی قهری دختر باکره برای ازدواج او یک حکم کاماًل 
در  )مانند جانشینی  مشابه  موارد  رابه  آن  توان  نمی  است، پس  اصل  برخالف  امری  و  استثنایی 

بارداری( تعمیم داد. کما اینکه این مطلب با اصل عدم والیت بر دیگران نیز سازگار خواهد بود. 
بنابراین باید گفت دختر باکره براي انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین و پذیرفتن جنین 

دیگران در رحم خود، نیاز ي به اجازه پدر یا جد پدري خود نخواهد داشت. 

نتیجه
در این نوشتار دانستیم که، اگرچه طرفین قرارداد استفاده از رحم جایگزین تنها زن صاحب رحم 
و زوجین نابارور هستند که به موجب اصل »نسبي بودن قراردادها« آثار این قرارداد باید محدود به 
آنها باشد، اما اشخاص دیگري نیز هستند که اگرچه جزء طرفین قرارداد مزبور نیستند، به نحوي 
درگیر با آن بوده و ممکن است در اثر انجام تعهدات ناشي از این قرارداد، به حقوق آنها لطمه اي 
وارد شود. همسر مادر جانشین، طفل شیرخوار وي و نیز ولي قهري او، از جمله این افراد هستند. 
در این میان موقعیت همسر مادر جانشین، به دلیل وجود رابطه زوجیت میان او و همسرش که 

5. باید دانست که در فقه امامیه نسبت به لزوم دخالت اولیاي قهري در نکاح دختر بالغ باکره اتفاق نظر وجود ندارد: در مقابل برخي 
از فقها که در این خصوص، اجازه پدر و جد پدري را شرط میدانند، جمعي معتقدند دختر بالغ در این زمینه آزاد است و به استقالل 
مي تواند همسر خود را انتخاب نماید هرچند هنوز شوهر نکرده و اصطالحا باکره باشد::]وال والیۀ علي البالغ الرشید الحر احماعا و ال 
علي البالغۀ الرشید الحرۀ و إن کانت بکرا... [ )محقق ثاني، جامع المقاصد، ج12، ص122 ؛ فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج3، ص20 

؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج3، ص31(. 
6. براي دیدن سایر حدود و شروطي که قانونگذار با درج آن اختیار پدر و جد پدري را در این زمینه محدود نموده است ر. ک:حسین 

صفایي و اسدا... امامي، حقوق خانواده، جلد اول، نکاح و انحالل آن)فسخ و طالق(، 1380، ص81-84. 
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خود در بردارنده حقوق و تکالیف متعددی میان آنهاست، حساس تر بوده و نیازمند بررسی بیشتری 
است. چرا که به علت داشتن حق »ریاست برخانواده«، بیم تعرض به حقوق او در اثر انعقاد قراداد 
استفاده از رحم جایگزین توسط همسر وی بیش از دیگران وجود دارد. در میان این موارد، »تمکین 
زن از شوهر« و »حق منع زن از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانواده است«، از جمله حقوق 
شوهر است که می تواند در اثر انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین توسط همسر وی)مادر 

جانشین( و اجراي تعهدات ناشي از آن توسط وي، مورد تعرض قرار گیرد. 
با در نظر گرفتن مقررات حاکم بر معامالت فضولی در قانون مدنی )مواد  بر این اساس و 
247تا263(و با توجه به متن و روح مواد این قانون که به موجب آن، در هر مورد قراردادی به حق 
شخص ثالث لطمه اي وارد آورد نفوذ آن منوط به تنفیذ صاحب حق خواهد بود، میتوان گفت 
قرارداد استفاده از رحم جایگزین، بدون اذن یا اجازۀ شوهر مادر جانشین نافذ نیست و در صورت 
انعقاد چنین قراردادی بدون رضایت وی، تنفیذ قرارداد منوط به اجازۀ او خواهد بود. بنابراین در 
صورت عدم تنفیذ قرارداد یا رد آن توسط شوهر مادر جانشین، قرارداد منعقده باطل می گردد و در 
نتیجه مادر جانشین مجاز به ادامۀ اجرای تعهدات قراردادی خود در برابر والدین حکمی نخواهد 

بود. 
نکته حایز اهمیت این که ابطال قرارداد از سوی شوهر مادر جانشین، بنا به هر کدام از دو 
مالک فوق الذکر )عدم تمکین زن یا عدم پذیرش محدودیت شغلی( که صورت گیرد، شخص 
مادر جانشین را از پرداخت خسارت به والدین حکمی معاف نمی کند، زیرا علتی که او را از انجام 
تعهدات خود بازداشته، علت یا حادثۀ خارجی نیست بلکه ناشی از رابطۀ زوجیت او با همسرش 

مي باشد. 
همچنین دانستیم که شبهه تعرض به حقوق طفل شیرخوار مادر جانشین در اثر این قرارداد 
بی اساس است مگر در شرایطي که تنها وسیله تغذیه طفل شیرخوار مادر جانشین، شیر مادر باشد و 
در اثر انعقاد قرارداد جانشینی در بارداری، امکان شیر دادن به نوزاد حتي براي مدتي از مادر جانشین 
سلب شود؛در این صورت نفوذ قرارداد منوط به اجازه ولی یا نمایندۀ قانونی طفل شیرخوار خواهد 

بود. 
در مقابل به علت استثنایی بودن حکم لزوم اجازه ولی قهری در نکاح دختر باکره و عدم امکان 
تعمیم این حکم به موارد مشابهی چون جانشینی در بادرای، شبهه تعرض به حقوق ولی قهری مادر 

جانشین در اثر انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین توسط وی باطل خواهد بود. 
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حسین جوادی
دکتر مهرداد رایجیان اصلی

مطالعه تطبيقی اصل تقصير در حقوق جنایی و قواعد آن در سامانه های 
حقوقی ایران و انگلستان

- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

- استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

امروزه با مطرح شدن گسترده جهانی 
به دنبال طراحی و  سازی، کشور ها 
اجتماعی، سیاسی،  الگوی های  ارایه 
به جهانیان   . و...  اقتصادی  حقوقی، 
سهم  بتوانند  طریق  این  تا  هستند؛ 
ایفا  جهانی  مدیریت  در  بیشتری 
کنند. یکی از ابعاد بسیار مهم مورد 
کشورهای های  ساختار  در  توجه 
آن  بر  حاکم  حقوقی  رژیم  مدرن، 
در  تنها  نه  مساله  این  است.  کشور 
کشور  یک  مرزهای  محدوده ی 
حائز اهمیت است بلکه دارای ابعاد 
کارآمدی  هست.  نیز  المللی  بین 
حقوقی  سامانه  یک  ثمربخشی  و 
پردازی های  تئوری  نتیجه  عمل  در 
نظری  مرحله  در  حقوقی  دکترین 
سامانه  چنانچه  است  بدیهی  است. 
ساختار  و  الزم  انسجام  از  حقوقی 
تواند  نمی  نباشد  برخوردار  مناسب 
حال  زمان  در  که  آن  بر  عالوه 
است،  جامعه  نیاز های  گوی  پاسخ 
پیش  نیز  را  آتی  پدیده های حقوقی 

بینی نماید. حقوق کیفری به عنوان 
یکی از بنیادی ترین شاخه های علم 
حقوق از این قاعده مستثنی نیست 
بلکه به واسطه ی ارتباط این شاخه از 
حقوق با نظم عمومی از یک سو و 
حقوق و آزادی های اساسی از سوی 
دیگر از اهمیت دو چندان برخوردار 
است. وظیفه اساسی حقوق کیفری 
انگاری  جرم  طریق  از  جرم  کنترل 
که  رو  آن  واز  است  کیفرگذاری  و 
و  حقوق  تهدید  با  بالذات  امر  این 
وکار  سر  مردم  آزادی های  تحدید 
است  حساس  بسیار  مساله ای  دارد 
و نظریه پردازی دقیق و عالمانه در 
حقوق  طلبد.  می  را  نظری  حوزه 
کیفری عمومی به منزله ی خواستگاه 
اصول و قواعد کلی ناظر بر حقوق 
جزا، عهده دار نظریه پردا زی در این 
زمینه است. امروزه با عبور از ادبیات 
گسسته و غالبا نا هماهنگ حقوقی 
در ده های گذشته می توان صحبت 
از نظریه عمومی حقوق کیفری کرد. 

نظریه عمومی حقوق کیفری متشکل 
از اجزایی است که در راس آن ابر 
اصل یا کالن اصل قرار می گیرد. فرا 
اصل نظریه عمومی حقوق کیفری با 
حقوقی  مختلف  نظام های  به  توجه 
در حقوق  باشد.  متفاوت  تواند  می 
مذهبی  آموزه های  به  توجه  با  ایران 
راس  در  آزاد  انتخاب  اصل  کالن 
آن  از  و  دارد.  قرار  عمومی  نظریه 
قانونمندی،  )دومین(  ثانویه  اصول 
مجرمیت، رفتار، مسئولیت شخصی 
قواعد  این  از  ناشی می شود. یکی 
اصل  کالن  دراستای  شده  ناشی 
انتخاب آزاد، اصل تقصیر است. به 
یا مجرمیت  تقصیر  اصل  کلی  طور 
ظهور  یا  نمود  از  است  عبارت 
انتخاب  اصل  ابر  روانی  یا  ذهنی 
از نمود ذهنی  آزاد. وانگهی منظور 
است  آن  انتزاعی  جنبه ی  درونی  یا 
؛  بیرونی  یا  مادی  جنبه ی  نه  و 
غرض از نمود این نیست که ذهن 
پیدا  ظهور  فیزیکی  عمل  وسیله  به 

مقدمه
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می کند بلکه منظور آن چیزی است 
یا  معیار  آن  اساس  بر  دادرس،  که 
شاخص قائل به رکن روانی خاص، 
و  شود  می  خطا  و  عمد  همچون 
برای احراز آن باید به دنبال کشف 
باشد؛  مسئولیت  سزاوار  ذهنیت 
روانی  نمود  از  منظور  بنابراین 
در  سرزنش  سزاوار  ذهنیت  کشف 
است.  مرتکب  فرد  روان  و  فکر 
اصولی  توان  می  ایران  حقوق  در 

و  جرم  بودن  عمدی  اصل  قبیل  از 
بودن  عامدانه  غیر  استثنایی  قاعده 
جرایم را که از اصل تقصیر ناشی می 
این  بر  عالوه  کرد.  شناسایی  شوند 
هر کدام از قواعد پیش گفته از زیر 
مجموعه هایی تشکیل شده اند. اصل 
دارای  خود  جرایم  بودن  عمدی 
از  است  عبارت  که  است  ارکانی 
علم و آگاهی، اراده ارتکاب، قصد 
اجزای  طور  همین   . و...  مجرمانه 

رکن روانی در جرایم غیر عمدی 
در  عمد  و  اراده  احتمال،  و  علم 
انجام عمل است. در حقوق قدیم 
عنصر  به  اصل  این  از  انگلیس 
 mens( است  شده  تعبیر  معنوی 
rea( و معموال تحت چهار عنوان 
عبارت  که  شود  می  داده  توضیح 
تفاوتی)بی  از1-نیت2-بی  است 
پروایی یا سهل انگاری(3- غفلت یا 
مسامحه4- سهو غیر قابل سرزنش. 

1- بیان مساله
حقوق جنایی یکی از گرایش های اصلی علم حقوق است. و بدین سان بر پایه اصولی تعریف می 
شود که منطبق با ساختار کلی علم حقوق است. رابطه ی میان اصول کلی حقوقی و شاخه های مختلف 
علم حقوق از جمله حقوق جنایی را می توان در قالب نظریه ای عمومی تبیین کرد. که از دریچه 
حقوق تطبیقی در همه ی سامانه های حقوقی تصور پذیر است. در یک تقسیم بندی، سامانه های 
حقوقی به سامانه های نوشته و نانوشته تقسیم می شوند. مطالعه اصل تقصیر )اصل مجرمیت( در 
حقوق ایران به عنوان یکی از نظام های حقوقی رومی- ژرمنی)نوشته( و حقوق انگلستان که نمونه 
بارز خانواده حقوقی کامن ال است. می تواند وجوه شباهت و تفاوت این دو سامانه حقوقی را در 
رابطه با یکی از شرایط اساسی تحقق جرم که بیانگر رابطه ی ذهنی مرتکب با عمل ارتکابی است را 
به نمایش گذارد. از این رو تنها در صورتی امکان مطالعه ی تطبیقی و مقایسه ای سامانه های حقوقی 
یاد شده فراهم می آید که مطالعه هر یک از اجزای نظریه عمومی حقوق کیفری از جمله اصل 
مجرمیت به صورت نظام مند و در قالب اصول و قواعد و بالخره مقرره ها صورت پذیرد. هرچند به 
علت تفاوت ماهیتی سامانه حقوقی رومی- ژرمنی با سامانه حقوق کامن ال امکان تطبیق و مقایسه 
قواعد حقوقی در همه موراد امکان پذیر نیست. قدر متیقن در هردو نظام حقوقی جرایم بر پایه 
عمدی و غیر عمدی بودن تقسیم بندی شده اند و بر همین پایه هریک شرایط و اصول متفاوتی 
دارند. تحلیل رکن روانی)اصل مجرمیت( به معنای اعم کلمه در قالب نظریه عمومی حقوق کیفری 
می تواند با توجه به این تقسیم بندی مشترک در هردو نظام حقوقی صورت پذیرد. در جرایم عمدی 
نیز سامانه حقوقی کامن ال در لزوم آگاهی مرتکب نسبت به حکم و موضوع و همچنین اصل عمدی 
بودن جرایم با خانواده حقوقی مشترک است. هرچند در مورد قاعده عدم موضوعیت انگیزه در جرم 
ارتکابی و توجه استثایی به آن با احراز شرایط ویژه به نظر می رسد. خانواده حقوقی کامن ال و از 
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جمله حقوق انگلیس متفاوت از سامانه حقوقی نوشته است و در این زمینه اهمیت بیشتری به انگیزه 
مرتکب برای جرم ارتکابی می دهد. در زمینه جرایم غیر عمدی اصل علم و احتمال و همچنین 
قاعده خطا در هردو نظام حقوقی مطرح شده است با این تفاوت که به نظر می رسد قواعد اصل 
خطا از جمله بی احتیاطی، بی مباالتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت در سامانه حقوقی 
کامن ال به صورت گسترده تر و مبسوط مورد توجه قرار گرفته است تا آن جا که می توان ادعا کرد 
طرح این موارد در سامانه های حقوقی نوشته متاثر از خانواده حقوقی کامن ال است. در مجموع هر 
چند امکان شناسایی اصول متعدد ناشی از اصل مجرمیت امکان پذیر است ولی طرح این قواعد از 
آن جهت که ویژه ی نظا م حقوقی خاص است و مشابه آن در سامانه های حقوقی دیگر کشور ها 
قابل مشاهده نیست نه تنها به درک و فهم موضوع منجر نمی شود. بلکه نهایتا ذهن مخاطب را از 

نتیجه گیری نظام مند نا توان می سازد. 

2-ضرورت و اهمیت پژوهش
نظام حقوقی ایران تحت تاثیر آموزه های فقهی و شرعی از یک سو و سامانه های حقوقی رومی- 
ژرمنی به ویژه فرانسه و خانواده کامن ال از سوی دیگر، به طور کلی سامانه ای نامنسجم و ناهماهنگ 
چه در مرحله نظری و چه در عرصه عمل است. این مساله نه تنها در نوشتگان و دکترین حقوقی 
معاصر، که هریک سامانه حقوقی ایران را از دریچه ی خود و بر پایه حقوق اروپایی مورد بررسی 
قرار داده است نمایان است؛ بلکه فقیهانی که در حیطه حقوق کیفری قلم زده اند نیز حقوق ایران را 
یک سره وام دار اصول و قواعد فقهی دانسته اند. گویا اصوال سامانه ای به نام نظام حقوقی ایران و به 
صورت ویژه سامانه ی حقوق کیفری در ایران وجود ندارد و هرچه هست یا نشات گرفته از اصول 
فقهی است و یا نظام های حقوقی بیگانه. بر همین پایه قوانین موضوعه نیز خالی از ایراد یاد شده 
نیستند. گاه آن چنان با رویکرد فقهی نگاشته شده اند که از تحوالت بشری به دور افتاده اند و گاه 
قالب و محتوای نظام های های حقوقی بیگانه عینا اقتباس شده که نه تنها غیر شرعی و غیر دینی اند 
بلکه اصوال وجود سامانه حقوقی ایران را زیر سوال می برند. این معزل بیش از آن که به دلیل 
عدم تخصص و تجربه قانونگذار باشد ناشی از عدم وجود ساختار منسجم در منابع فقهی، حقوقی 
نگاشته شده حقودانان و فقها است. از این رو طرح نظریه عمومی حقوق به معنای اعم کلمه و 
نظریه عمومی حقوق جنایی از اهمیت به سزایی برخوردار است. نظریه عمومی حقوق جنایی تمامی 
قواعد و اصول پراکنده و نامنسجم را در رابطه ی با یکدیگر و به مثابه یک سامانه مورد مطالعه قرار 
می دهد. از این رهگذر شناسایی اصول ناظر بر پدیده مجرمانه، قواعد ناشی شده از اصول بینادین 
و همچنین مقرره های ویژه که چگو نگی کاربرد هریک از این قواعد را نشان می دهد فراهم می 
آید. در این رویکرد در ابتدای سامانه، کالن اصل یا فرا اصل قرار می گیرد که با توجه به نظام های 
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حقوقی مختلف متفاوت است برای مثال می توان در سامانه حقوقی ایران از ابر اصل انتخاب آزاد 
یاد کرد. در وهله دوم اصول بنادین هستند که چگونگی کاربرد ابر اصل را نشان می دهند. به صورت 
خالصه اصول ناشی شده از ابر اصل انتخاب آزاد عبارت اند از اصل قانونمندی، اصل رفتار، اصل 
مجرمیت)تقصیر( و اصل مسئولیت شخصی است. در مرحله بعدی اصول ثانویه ناشی شده از این 
اصول بنادین قرار دارند و در مرحله ی آخر می توان مقرره های مربوط به هریک از این قواعد را 
نام برد. پژوهش حاضر بر آن است که با توجه به اهمیت اصل مجرمیت در ساختار نظریه عمومی 
حقوق جنایی به شناسایی قواعد ناشی شده از این اصل پرداخته، این قواعد را به صورت نظام مند 
در سامانه حقوقی ایران و انگلیس مورد مطالعه قرار دهد. این مساله از آن جهت حایز اهمیت است 
که در صورت عدم شناسایی اصل مجرمیت و قواعد ناشی از آن که صورت بازمفهوم سازی شده 

رکن روانی است و بر احراز ذهن
سزاوار سرزنش داللت دارد. امکان انتساب عمل مجرمانه به مرتکب فراهم نمی آید. و این بدان 
معنا است که حقوق و از جمله حقوق کیفری در انجام رسالت خود که ترمیم عدالت مخدوش 

شده است ناتوان است. 

 3-پیشینه پژوهش
با توجه به نوآوری صورت گرفته در مورد طرح نظریه عمومی حقوق کیفری از جانب دکترین 
معاصر حقوقی1، پیشینه قابل توجهی در حقوق داخلی در این زمینه وجود ندارد. هرچند می 
توان به صورت اجمالی نمونه هایی از آن را در نوشتگان حقوقی دیگر کشورها مورد شناسایی 
قرار داد. ازجمله جرج پی. فلچر حقوقدان آمریکایی در کتاب مفهوم های بنیادین حقوق جنایی 
بنیادی در حقوق  پایه شناخت دوازده مفهوم  بر  را  نظریه ای  از چنین  تا شمائی  کوشیده است 
جنایی که می توان آن ها را در همه سامانه های حقوقی یافت ارایه کند. 2 نتایج جستجوی صورت 
گرفته در میان منابع غیر مستقیم در رابطه با موضوع حاکی از قلت منابع موجود در این زمینه 
است. در ادامه به تعدادی از پژوهش هایی که به طور ضمنی با پژوهش حاضر مرتبط است اشاره 

می گردد:
محمدی )1374( در پژوهشی تحت عنوان» بررسی تطبیقی عمد در حقوق جزای ایران و 
و  مطلق  به صورت  انگلیس هرچند  در حقوق  که  نتیجه رسید  این  به  انگلیس«  حقوق جزای 
گسترده قاعده عدم رفع مسئولیت به واسطه ی جهل پذیرفته شده است، تصمیمات دادگاه با توجه 

1. از جمله ر. ک. رایجیان اصلی، مهرداد، جزوه حقوق جزای عمومی)2(، دانشگاه تربیت مدرس، 1391
2. فلچر، جورج)جرج( پی، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی، انتشارات دانشگاه علوم انسانی، مشهد، 

1384
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به بعد اخالقی به نحوی است که حقوقدانان قابلیت سرزنش را معیاری برای مجازات و مسئولیت 
می شناسند. و به تناسب درجه سرزنش افراد را قابل مجازات می دانند وحتی به سنجش میزان 

توانایی متهم در تبعیت از قانون می پردازند. 3
عبدالهی)1386( در تحقیقی با عنوان» مسئولیت کیفری بدون تقصیر در نظام های حقوقی« 
مسئولیت کیفری را در رابطه با رکن روانی مورد بررسی قرار داده است و ارتباط و وجوه شباهت 
و تفاوت آن را بیان کرده است. 4 همچنین امیرحاجلو )1378( درپژوهشی با عنوان »تشخیص 
و احراز قصد مجرمانه )مقایسه تطبیقی حقوق ایران وانگلیس(« به شناسایی عنصر معنوی جرم 

عمدی- قصد مجرمانه- پرداخته است. 5

4-وجه تسمیه اصل تقصیر)مجرمیت(
وجه  مورد  در  است.  مجرمانه  عمل  ارتکاب  شرایط  ترین  بنیادی  از  یکی  تقصیر  اصل  وجود 
تسمیه این اصل دیدگاه های مختلفی وجود دارد از جمله دکتر صانعی در مورد علت انتخاب 
واژه عنصر روانی که بیانگر اصل تقصیر در ادبیات سنتی حقوقی است می نویسد:»غالب مؤلفین 
ایرانی حقوق جزا با اقتباس از حقوق فرانسه  عبارت )element moral( را که سومین عنصر 
تشکیل دهنده جرم است عنصر معنوی ترجمه کرده اند. در حقوق جزای فرانسه استعمال کلمه 
)moral( نتیجه همبستگی نزدیکی است که مخصوصا در دورانهای اولیه تکامل حقوق جزا، 
میان حقوق و اخالق وجود داشته است لکن بکار بردن تعبیر)معنوی(در زبان فارسی صحیح 
بنظر نمی رسد، زیرا چنانچه "عنصر معنوی "را در مقابل"عنصر مادی" جرم بکار برده باشیم، این 
اشکال پیش می آید که از این منظر عنصر قانونی هم جنبه معنوی دارد. 6 بعضی از حقوقدانان، از 
جمله مرحوم سمیعی به جای  واژه )moral(کلمه اخالقی را بکار برده اند. این تعبیر نیز درست 
نیست، زیرا دامنه حقوق جزا و اخالق در بسیاری از موارد با یکدیگر تطبیق نمی کند، و عمل 
مجرمانه لزوما جنبه ضد اخالقی ندارد، همچنین واژه عنصر نیز تعبیر دقیقی نیست، چه عناصر 
خود برگرفته از ارکان هستند. گذشته از نکته یاد شده می توان گفت به طور کلی رکن روانی 
یعنی آن چه که مربوط به ذهن سرزنش پذیر فرد می شود و می تواند وضعیت های روانی خاصی 
را در ذهن مرتکب ایجاد کند. که بدون احراز این حالت اصوال تحقق عمل مجرمانه محال است 

3. محمدی، ولی، بررسی تطبیقی عمد در حقوق جزای ایران و حقوق جزای انگلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا 
و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1374

4. عبدالهی، اسماعیل، مسئولیت کیفری بدون تقصیر در نظام های حقوقی، پایان نامه دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه 
شهید بهشتی، 1386

5. امیرحاجلو، فضل ا... ، تشخیص و احراز قصد مجرمانه)مقایسه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس(، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته 
حقوق جزا، دانشگاه امام صادق، 1378

6. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 1، چاپ پنجم، تهران، گنج دانش، 1372، ص 174
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از این رو به نظر می رسد با توجه به اهمیت این اصل در ساختار نظریه حقوق جزای عمومی 
می توان برای رکن روانی شان یک اصل بنیادی قائل شد و از آن با عنوان اصل تقصیر یا"اصل 

مجرمیت " نام برد. 

5- سیر تحوالت مفهوم اصل مجرمیت در مکاتب حقوق کیفری
مکاتب کیفری در مورد مبنای"عنصر روانی جرم"دیدگاههای مختلفی دارند؛ در عین حال همه 
مبنای  بر  را  مجازات  اساس  که  نئوکالسیک  مکتب  هستند.  معتقد  آن  لزوم  به  موجود  مکاتب 
اختیار و آزادی انسان استوار می کند و مکتب تحققی که جرم را از لحاظ خطرناکی فاعل آن قابل 
مجازات می داند رکن روانی را یکی از عناصر ضروری جرم دانسته اند که بدون آن جرم تحقق 
پیدا نمی کند. 7 مکتب کالسیک طرفدار آزادی اراده و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است. 
از نظر این مکتب"مبنای عنصر روانی"همان آزادی اراده است. 8 مکتب تحققی که قائل به مجبور 
کیفر و مجازات"می باشد،  تامینی و تربیتی"به جای"  انسان و طرفدار جایگزینی"اقدامات  بودن 
معتقد است:}رکن روانی همان "حالت خطرناک"مجرمین است نه قصد مجرمانه یا آزادی اراده 
به همین علت مکتب تحققی معتقد است که میزان عکس العملهای اجتماعی در مورد افراد باید 

متناسب با این حالت خطرناک باشد نه عمد و اراده مجرمانه{. 9
مسئولیت  و  روانی  عنصر  مبنای  "نئوکالسیک"نیز  مکتب  نوین"و  اجتماعی  مکتب"دفاع   
را"آگاهی و شعور انسان به نتایج اعمال ارتکابی دانسته اند. این مکاتب بدون آنکه خود را مقید به 
قبول نظریه اولیه مکتب کالسیک در مورد آزادی اراده یا تابع نظریه اجبار مکتب تحققی قلمداد 
نمایند، معتقدند که همان آگاهی و شعور انسان به نتایج اعمال ارتکابی کافی است که کسی از 
جهت قانونی مسئول رفتارش شناخته شود. تصور می شود همین نظریه، الاقل در خصوص تحقق 
رکن روانی مورد تائید بسیاری از قوانین دنیا قرار گرفته باشد، زیرا به هنگام تعریف جرائم و 
برده اند.  بکار  را  امثالهم  قبیل"عالما"یا"عامدا"یا"سوءنیت"و  از  کلماتی  اغلب  مجازات  تعیین  یا 
مقنن ما نیز به هنگام اصالح قانون مجازات عمومی سال 1352 از جمله در ماده 36، صراحتا 
کلمات»فقدان شعور«یا»اخالق نسبی شعور«را از موارد زوال مسئولیت بکار برده است. استعمال 
کلمات»شعور«و یا»قوه تمیز و اراده«در قانون مذکور حاکی از آن است که مقنن مبنای مسئولیت 

را همان»آکاهی و شعور«به نتایج اعمال ارتکابی دانسته است. 10

7. علی آبادی، عبد الحسین، پیشین، ج 1، ص 61
8. ر. ک: محسنی، پیشین، ج 2، ص 205؛صانعی، پرویز، پیشین، ج 1، صص 62-64

9. ر. ک:کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، ج 1، دانشگاه تهران، 1370
10. ر-ک:محسنی، مرتضی، پیشین، ج 2، صص 206-207
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5-1تعریف اصل تقصیر)مجرمیت(
الف( در حقوق کیفری ایران

. دکتر صانعی در خصوص"عنصر روانی"چنین می نویسد:»برای آنکه رکن روانی تحقق پیدا کند 
وجود دو عامل ضرورت دارد:یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه)یا خطای جزایی(. 

اراده ارتکاب آن است که شخص بخواهد عمل مجرمانه ای را انجام دهد. پس اگر شخصی 
دیگری را بشدت بطرف جلو براند و در نتیجه این عمل مشت شخص اخیر به چشم شخص ثالثی 
اصابت کند و او را مجروح نماید، چون عملی که علی االصول جرم است، بدون اراده ارتکاب 
صورت می گیرد، جرم شناخته نمی شود و مسئولیتی برای شخص دوم بوجود نمی آورد. از طرف 
دیگر عملی که با اراده ارتکاب انجام می یابد، چنانچه با قصد مجرمانه با خطا توأم نباشد، باز به این 
خاطر که فاقد رکن روانی است، جرم تلقی نمی شود. فرض کنیم شخصی برای شکار به جنگلی 
که برای این کار اختصاص یافته می رود و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شکار می پردازد و 
رعایت همه احتیاطهای الزم را می کند. با این وصف تیر او به شخص دیگری که بدون اجازه وارد 
جنگل شده می خورد و او را می کشد. عمل ارتکابی با اراده ارتکاب صورت گرفته یعنی شخص 
خواسته است که تیراندازی کند. ولی قصد مجرمانه ندارد یعنی خواستار کشتن دیگری نبوده است. 
بعالوه خطایی هم از او سر نزده، یعنی از یک طرف رعایت کلیه ضوابط و مقررات را کرده و از 
طرف دیگر مرتکب بی احتیاطی و بی مباالتی هم نشده است. در این شرایط باز می گوییم عمل بعلت 
فقدان رکن روانی جرم نیست و مجازات ندارد. دکتر محسنی در این زمینه می نویسد:»منظور از رکن 
روانی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با"قصد مجرمانه انجام داده"و 
یا آن که در ارتکاب آن عمل"مرتکب خبط و تقصیر جزایی"شده باشد. هرگاه قصد مجرمانه و یا 
خطای جزایی وجود نداشته باشد کسی را نمی توان تحت تعقیب و مجازات قرارداد. در هر محاکمه 
کیفری باید ثابت گردد که مجرم عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی یا بی مباالتی مرتکب عملی گردیده 
که قانونا ممنوع بوده است. و از انجام عملی که قانون او را مکلف نموده بوده امتناع کرده است. به 
بیان دیگر رکن روانی رابطه روانی است که بین مجرم و اعمال ارتکابی وجود دارد. «11 بر اساس 
مطالب مذکور استنباط می شود: رکن روانی جرم عبارت است از رابطه ذهنی فاعل با جرم؛شرایط 
تکلیف یا اهلیت جزایی در تحقق رکن روانی دخالتی ندارد. برخی از حقوقدانان مصر12 در تعریف 
رکن روانی، شرایط مسئولیت جزایی یعنی عقل، بلوغ و علم را بعنوان اجزاء سازنده رکن روانی 
در نظر گرفته و لزوم آن را برای تحقق رکن روانی جرم ضروری دانسته اند؛ بعبارت دیگر، مفهوم 
رکن روانی را در معنای وسیع آن بکار برده اند. با توجه به اینکه رکن روانی در هر یک از معانی 

11. محسنی، مرتضی، پیشین، ج 2، ص 202
12. ر. ک:عوض محمد، عوض، قانون العقوبات)القسم العالم(، اسکندریه، دارالمطبوعات الجامعیه، 1980 م، ص 201
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"وسیع"و"محدود"آثار مختلفی دارد، لذا بطور مختصر برخی از آثار هر یک از نظریات بیان می شود. 
-اثر حقوقی رکن روانی در معنای محدود

اگر قائل به معنای محدود رکن روانی باشیم، اشخاص فاقد قدرت تشخیص مانند صغیر و مجنون 
نیز دارای رکن روانی بوده و می توانند مرتکب جرم شوند ولی چون این افراد قدرت تشخیص و 

اراده آگاهانه و معتبری ندارند، فاقد مسئولیت جزایی شناخته می شوند. 
-اثر حقوقی رکن روانی در معنای وسیع

طبق نظریه رکن روانی در معنای وسیع، استنباط می شود:صرفا اشخاص واجد شرایط مسئولیت 
جزایی می توانند مرتکب جرم شوند و از آنجائی که اشخاص فاقد اهلیت کیفری و قدرت تشخیص 
مانند صغیر و مجنون، فاقد رکن روانی می باشند، در نتیجه عمل خالف قانون آنها جرم محسوب 

نمی شود. 
با مطالعه مقررات جزایی کشور ما از جمله ماده 221 و تبصره های مواد 295 و 306 ق. م. 
اسالمی مصوب 70 و مواد قانونی جایگزین در قانون مجازات اسالمی مصوی 92 به نظر می رسد؛ 
در نظام جزایی ما13 مفهوم و اجزاء سازنده رکن روانی با نظریه رکن روانی در معنای محدود مطابقت 
دارد؛یعنی اشخاص فاقد مسئولیت مانند صغیر و مجنون می توانند"عمد"در ارتکاب جرم داشته 
باشند ولیکن چون فاقد قدرت تشخیص هستند، "عمد"آنها بمنزله"خطا"محسوب می شود؛عقل، 
از عوامل  ارکان تشکیل دهنده مسئولیت کیفری محسوب شده، صغر و جنون  از  اختیار  بلوغ و 

تعدیل کننده مسئولیت کیفری و مجازات است. 

ب( در حقوق کیفری انگلستان
"رکن روانی"در فرهنگ لغات حقوقی کامن ال به معنای یکی از عناصر مسئولیت جزایی، فکر قابل 
سرزنش، هدف خالف قانون یا مجرمانه و قصد مجرمانه بکار رفته است. حقوقدانان انگلیسی، رکن 
روانی را چنین تعریف نموده اند:)رکن روانی عبارت است از فکر مجرمانه یا قابل سرزنش، اراده 
شریرانه، انگیزه شریرانه و فاسد، یا به بیان ساده"حالت روانی سزاوار سرزنش". «14 به نظر می رسد 
صاحبنظران کامن ال مفهوم"رکن روانی جرم"را در معنای محدود بکار می برند لذا اشخاص فاقد 
اهلیت کیفری مانند صغیر و مجنون بودن در ارتکاب جرم می توانند قصد مجرمانه داشته باشند 
ولیکن بخاطر فقدان قدرت تمییز و تشخیص از مسئولیت کیفری و مجازات معاف خواهند بود و 

یا اینکه از مسئولیت جزایی تقلیل یافته و تخفیف مجازات برخوردار می شوند. 

13. ماده 221:ق. م. اسالمی مصوب 70: هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود. 
14. یبراهمسن، دیوید، روانشناسی کیفری، ترجمه پرویز صانعی، چاپ دوم، گنج دانش، 1371، ص 336. 
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6-قواعد ناشی از اصل تقصیر)مجرمیت(
6-1 اصول و قواعد اصل مجرمیت در جرایم عمدی 

6-1-1 اصل آگاهی)علم(
الف(در حقوق ایران

مرتکب فعل مجرمانه باید از ماهیت فعل ارتکابی خود آگاهی داشته باشد و بداندو آگاه باشد که 
آنچه که تصمیم به ارتکاب آن گرفته، جرم و خالف قانون و نامشروع است. بنابر این زمانی که 
مرتکب قادر به تشخیص ماهیت عمل مجرمانه نباشد، عنوان مجرمانه در مورد وی تحقق نمی یابد. 
اشتراط وجود علم نزد فاعل با هدفی که قانون گذار از اعمال مجازات دارد؛ مرتبط است. زیرا 
مجازات انسان فقط به سبب ارتکاب فعل نیست بلکه به واسطه ی وجود اراده ی آگاهانه است که 
حالت درونی فاعل را منعکس می کند و مجازات در مورد وی اعمال می شود. پس اگر مرتکب 
به وصف مجرمانه بودن عمل خود اگاه نباشد مجازات وی بیهوده و بی فایده است15 از دیدگاه اکثر 
حقوقدانان تشکیل قصد مجرمانه بدون علم فاعل به جرم بودن عمل ممکن نیست16 درتایید این 
استدالل گفته شده است یکی از اجزای سوءنیت جزایی علم مرتکب به جرم بودن عمل و علم به 
اجزای سازنده رکن مادی جرم است. 17 به اعتقاد پاره ای از حقوقدانان ایرانی علم به قانون جزا شرط 
شمول قانون است. در این رویکرد اصوال جاهل به قانون مشمول امر و نهی قانون گذار نیست. یعنی 
شرط تعلق خطاب به مخاطب توجه و علم آن ها است. و مکلف باید به مراد و مقصود قانونگذار 
علم و آگاهی داشته باشد تا بتواند ملزم به احکام شود. همچنین پاره از حقوقدانان معاصر علم به 
قانون را شرط ثبوت مسئولیت کیفری می دانند. 18 محتوای این اصل درحقوق سایر کشورها نیز قابل 
شناسایی است. از جمله ماده 18 قانون جزای سوییس اشعار می دارد" هرکس جنایت یا جنحه ای 
را با آگاهی و اراده انجام دهد دارای قصد مباشد" همین طور در ماده 13 قانون جزای چین مققن 

احراز قصد مجرمانه را را منوط به علم مرتکب به عناصر تشکیل دهنده جرم کرده است. 

ب( در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان هرچند شرط عالم بودن مرتکب به عمل ارتکابی و به قانون به صراحت مورد 
توجه قرار نگرفته است. اما در صورت احراز جهل مرتکب نسبت به عمل ارتکابی قواعد انصاف 
مانع از مجازات چنین شخصی است. در حقوق انگلیس علم به سه دسته تقسیم شده است. 1- علم 

15. العوجی، القانون الجنایی العام، جلد1، ص 573
16. ر. ک به خسرو شاهی، قدرت اهلل وساریخانی، عادل، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی)اسالم و حقوق موضوعه( ص 220تا 

230، انتشارات حوزه و دانشگاه، 1388
17. کتابی، عمد و خطا و آثار آن ها در حقوق جزا، ص 56

18. میر سعیدی، نقش علم به قانون در حقوق جزا، مجله رهنمون، شماره 1، زمستان 1381، ص 169. 
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واقعی19 که شخص میداند عمل خود را در چه وضعیتی انجام می دهد. 2- خطای عمدی20 که 
شخص خطر موجود را درک می کند اما از آن پرهیز نمی نماید. 3- علم فرضی21 که شخص نسبت 
به وضعیت موجود آگاهی ندارد اما باید نسبت به آن آگاهی داشته باشد. در حقوق انگلستان شخص 
در این سه حالت عالم فرض می شود و در صورت ارتکاب عمل مجرمانه با احراز دیگر شرایط 
قابل مجازات است. به نظر می رسد درخصوص اصل آگاهی حقوق انگلیس در مقایسه با حقوق 
ایران تفاوت ماهوی چندانی نداشته باشد زیرا در حقوق ایران نیز جهل به قانون مسموع نبوده و پس 
از طی شرایط شکلی قانونی فرض بر آن است که همه نسبت به قانون عالم هستند. وانگهی در فقه 
اسالمی علم فرضی مورد پذیرش واقع نشده و در صورتی فرد معاقب واقع می شود که علم واقعی 

نسبت به موضوع و حکم داشته باشد. 

اصل ارادی بودن)عمدی بودن( ارتکاب عمل مجرمانه
الف( در حقوق ایران

برای آنکه جرمی محقق شود کافی نیست عمل پیش بینی شده به موجب قوانین کیفری در خارج 
واقع شود. بلکه عالوه بر آن الزم است، عامل از روی اراده مرتکب عمل شده باشد. به عبارت دیگر 
برای تحقق جرم الزم است میان عملی که قانونا قابل مجازات است و شخص عامل رابطه روانی 
موجود باشد. و آن رابطه اراده است. 22 از نظر لغوی اراده عبارت از خواستن، طلب کردن، قصد، 

آهنگ و عزم است. 23
ساده ترین و عملی ترین راه برای درک ماهیت اراده و جریان تشکیل آن مراجعه به حاکمیت 
وجدان است. چنانچه وجدان آدمی محمل تشکیل هرگونه کیفیت روانی ناظر بر جنبه های بدنی، 
هاجس، خاطر،  مراحل  اراده حاوی  است. جریان  آدمی  عقالنی شخصیت  و  اجتماعی  عاطفی، 
حدیث نفس، وهم و عزم است. هاجس نخستین سایه قصد است که در نفس انسان پدید می آید. 
خاطر جریان قصد را به نمایش می گذارد؛ حدیث نفس حالت توجه فکر به عمل یا انصراف از آن 
است. مرحله وهم مرجح دانستن قصد فعل به ترک فعل است و مرتبه ی عزم نیز قصد را کامل کرده 

و آن را به حالت جزم مبدل می سازد. 24
در مجموع می توان گفت عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام 

19. Actual knowledge
20. willful blindness
21. Constructive knowledge

22. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد 1، ص396، مجد، 1388
23. عمید، حسن، فرهنگ فارسی، جلد1، ص 100، 1355

24. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا ومسئولیت کیفری، ص50، امیر کبیر، 1366
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یا عدم انجام آن را قانونگذار منع یا امر نموده است. 25

ب( در حقوق انگلستان
 The Maxsm( در حقوق انگلیس توجه حقوق کیفری بر افعال ارادی است که آن را با عنوان
Of Autonomy( بیان می کنند. 26 از دیدگاه حقوقدنان کامن ال وجود عمد و اراده چه در جرایم 
عمدی و چه در جرایم غیر عمدی الزم و ضروری است. و از ارکان تشکیل دهنده رکن روانی 
جرم شمرده می شود. در حقوق انگلستان لزوم احراز ارادی بودن عمل ارتکابی به وسیله قاعده مک 

ناختن توضیح داده می شود. 
- قاعده مک ناختن27

قاعده مک ناختن در سال 1843 طی دعوای دانیل مک ناختن برای تشخیص شعور و سالمت 
فکر، در انگلستان ابداع شد و سالهای متمادی برای تشخیص مسئولیت جزایی بیماران روانی مورد 

استفاده قرار می گرفت. این اصل در حقوق جزای انگلیس و امریکا نفوذ بسیاری داشته است. 
»دانیل مک ناختن دچار این وهم و خیال بود که بعضی افراد قصد جان او را کرده اند و یکی از 
این افراد"سررابرت پیل"است. یک روز که قصد کشتن"پیل"را کرده بود، اشتباها منشی او را به قتل 
رساند. مک ناختن را در دادگاه متهم به قتل عمد کردند، ولی هیئت منصفه به عذر داشتن"جنون"او 
را تبرئه کرد. «مطابق این ضابطه در صورتی که متهم قادر به تشخیص"خیر و شر"نباشد بدین معنی 
که"مانند حیوان وحشی از ماهیت عمل خود بی اطالع باشد"از مجازات معاف خواهد بود. در اواسط 
قرن نوزدهم، مجلس لردها، در دعوای معروف مک ناختن معیار"درست و خطا"را که تا آن زمان 
در دعاوی پذیرفته شده بود، بصورتی بیان کرد که سالهای سال نه تنها در انگلستان بلکه در امریکا 
و سایر کشورهای کامن ال بعنوان تنها معیار تشخیص مسئولیت جزایی بیماران روانی مورد عمل 

قرار گرفت. 
مجلس لردها بیان داشت:... در کلیه دعاوی باید به هیات منصفه گفت که فرض آنست که همه 
افراد عاقل بدان حد دارای عقل و منطق هستند که مسئول اعمال خود شناخته شوند، مگر آنکه 
خالف این امر بطرز قانع کننده ای برای آنان ثابت شود. و باید گفت که برای دفاع از متهم بعنوان 
جنون باید بوضوح ثابت شود که متهم در حین ارتکاب عمل، بعلت بیماری فکری آنچنان دچار 
نقص عقل و منطق بوده که ماهیت و کیفیت عمل خود را تشخیص ندهد و... نداند که مشغول 

ارتکاب عمل خطا است. «

25. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی 3-2-1، ص 180، میزان، 1388
26. Andrew,Ashort,Principles Of Criminal Law, Ladon,Clarendon Prbss,1992,p79
27. McNaghten rule
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این قاعده پس از مدتی مورد ایراد و انتقاد عده ای از روانپزشکان و حقوقدانان بصیر امریکا قرار 
گرفت، دیوانعالی کشور در جواب انتقادها و اعتراضات ضمن حفظ معیار»درست و خطا«ضابطه 
انگیزه آنی غیرقابل مقاومت را بیان نمود. پس از مدتی به منظور جوابگویی به انتقادات قاعده دورهام 

در دادگاههای فدرال امریکا مطرح شد
-قاعده دورهام28

این قاعده در سال 1954، در امریکا وضع شد که حقوق کشورهای"کامن ال"را در مسئله بیماریهای 
روانی تغییر داد و دست قاضی را در رعایت اصول و کشفیاتی که در مورد بیماریهای روانی صورت 
از  از طرف یکی  قابل تفسیر  بازگذاشت. در دعوای معروف دورهام، ضابطه ای کلی و  می گیرد 
دادگاههای فدرال ارائه شد، این قاعده به منظور برطرف کردن نواقص قاعده مک ناختن بیان شده 
است، قاضی بیزلن29 در دعوای معروف دورهام علیه امریکا 5 که در دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا 
مطرح شده بود، چنین نظر داده است:»در صورتیکه عمل غیرقانونی متهم محصول بیماری روانی یا 
نقص فکری باشد، از نظر جزایی مسئول نخواهد بود«. بدون تردید این رأی به مراتب از قاعده مک 
ناختن و ضابطه"انگیزه غیر قابل مقاومت"بهتر است، چرا که صراحتا از آشنایی به ماهیت، کیفیت 
و خطا بودن عمل ارتکابی و"انگیزه غیر قابل مقاومت"ذکری بعمل نمی آورد و از این جهت دامنه 

شمول وسیعتری دارد. 
قاعده دورهام از دو سئوال تشکیل می شود:

1-آیا متهم به هنگام ارتکاب عمل خود دچار بیماری روانی یا نقص فکری بوده؟ 
2-آیا عمل او محصول این بیماری روانی یا نقص فکری است؟

این رأی عالوه بر امریکا در انگلستان هم مورد عمل قرار گرفته است باعث شده که عده زیادی 
از بیماران روانی که بمعنی مصطلح کلمه دیوانه نیستند ولی قدرت کافی در بازرسی رفتار خود 

ندارند از مسئولیت جزایی معاف شناخته شوند. 
در اواسط قرن نوزدهم میالدی، رویه قضایی انگلستان، عدم مسوولیت کیفری بیماران روانی را 
پذیرفت. این رویه، به عنوان یک اصل از اواخر این قرن در دادگاهها مورد اجرا قرار گرفت. در واقع، 

قواعد قابل اجرا بر روی این مجرمین، از چهار متن اصلی زیر ناشی شده است:
1- قانون سال 1883 مربوط به دادرسی جرایم مجانین؛

2- قانون سال 1964 مربوط به نحوه دادرسی کیفری مجانینی که در قانون 1883 تعیین شده اند؛
3- قانون سال 1983 مربوط به بیماران روانی؛

4- قانون سال 1991 مربوط به عدم توانایی مجانین در شرکت در دادرسی؛

28. Durham rule
29. Judge Bazelon
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)1( عدم سوولیت به سبب اختالالت روانی
عدم مسوولیت ممکن است در هر یک از سه مرحله زیر به تشخیص داده شود:

- پیش از دادرسی
- در ابتدای دادرسی

- حین دادرسی

الف( پیش از دادرسی
براساس گزارش دو روانپزشک، وزیر کشور می تواند دستور دهد تا متهم مورد بازداشت پیشگیرانه 
قرار گرفته و یا به یک آسایشگاه روانپزشکی منتقل شود. چنانچه وی تحت چنین مراقبتهایی قرار 

نگیرد، از هرگونه حکم قضایی دیگری نیز رهایی یافته است. 

ب( در ابتدای دادرسی
چنانچه معلوم شود که متهم از فهم و ادراک جریان دادرسی عاجز است، قانون سال 1964 مربوط 
به نحوه دادرسی کیفری مجانین بیان می دارد که یک هیات منصفه ویژه، درباره صالحیت شرکت 
متهم در جریان دادرسی تصمیم نهایی را خواهد گرفت. این هیأت منصفه، نظر خود را بایستی پس 
از شهادت دو روانپزشک، که یکی از آنها می بایست از میان روانپزشکان تایید شده باشد، اعالم 
کند. در این صورت رای هیأت منصفه تحت عنوان »ناتوان از شرکت در دادرسی« صادر می شود 

و دادرسی انجام نمی شود. 

ج( حین دادرسی
بر اساس قانون 1883 مربوط به دادرسی جرایم مجانین، چنانچه در حین دادرسی معلوم شود که 
فرد حاضر در دادگاه، در زمان ارتکاب جرم، از نوعی کمبود ذهنی رنج می برده است، و او در آن 
زمان دارای مسوولیت نسبت به افعال خود نبوده است، هیأت منصفه می بایست، رای خود را تحت 

عنوان »عدم مجرمیت به سبب اختالل ذهنی صادر نماید. 
 Naghten تعریف قضایی از اختالل ذهنی همان است که رویه قضایی در سال 1843 در پرونده
ارائه شده است. در این پرونده، Naghten با شلیک گلوله به سمت نخست وزیر انگلستان »سر 
رابرت پیل، منشی ویژه وی را به قتل می رساند. کارشناسان قضایی اعالم می کنند که قاتل، قربانی 
برخی توهمات و خیاالت بیمارگونه ای بوده است که توانایی تشخیص بد و خوب را خدشه دار 

کرده است. و در نهایت متهم تبرئه می شود. 
بر اساس این رویه جهت رفع مسوولیت کیفری به جهت جنون، سه معیار زیر می بایست 
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موجود باشد:
1- فقدان کلی قوه تمییز، و نه ضعف جزئی و موقتی آن؛

2- جنون به سبب یک »بیماری روانی« باشد؛
3- این اختالل یا به این صورت ظاهر شود که مرتکب در حین جرم ماهیت و معنای افعال خود 

را فراموش کند، و یا اینکه وی در آن لحظه قادر به درک جرم بودن عمل خود نباشد. 
»بیماری روانی« در لسان حقوقی لزوما به معنی تعریف روانپزشکی آن نیست. هر بیماری که 
منجر به این شود که قوه تعقل، حافظه و یا فهم و درک انسان تحت تأثیر قرار گیرد، می تواند در 
نزد قاضی بیماری روانی شناخته شود. همچنین، گرفتگی رگها و تصلب شرایین نیز می تواند از 
موارد رافع مسوولیت کیفری شناخته شود. به عکس، حاالت ثانوی که به سبب عوامل خارجی به 
وجود آمده اند، )همانند هیجانات شدید همراه با شوک، مستی و یا اعتیاد به صورت غیر ارادی، ... 
( ارتباطی به اختالل ذهنی تعریف شده در رویه قضایی ندارند؛ بلکه می توانند در شمار افعال غیر 
ارادی قرار گرفته و به تبع آن توسط دادگاه تبرئه شوند. در این صورت، مورد از موارد موجهه جرم 

محسوب می گردد و نه رافع مسوولیت. 
معهذا، تحوالت حقوقی اخیر در انگلستان، تفاوت میان درک حقوقی و درک روانپزشکی از 
بیماری روانی را از بین برده است. قانون سال 1991 مربوط به عدم توانایی مجانین در شرکت 
در دادرسی، تصریح کرده است که رای عدم مجرمیت هیات منصفه، می بایست بر اساس نظر دو 

روانپزشک، که یکی از آنها بایستی از میان روانپزشکان تایید شده باشد، صادر گردد. 
قواعد مربوط به رویه قضایی که بر اساس دعوای Naghten شکل گرفته اند، بیان می دارند که 
هر انسان، سلیم العقل پنداشته می شود، مگر آنکه خالف آن ثابت شود؛ به این صورت که در مقام 

دعوی و دفاع، ادله ای اقامه شود که بیانگر انحراف ذهنی مرتکب باشد. 
اجرای مالکها و معیارهای مزبور، که به صورت بسیار مضیق لحاظ شده اند، بسیاری از ادعاهای 
مبنی بر عدم مسؤولیت کیفری مرتکبین را مورد خدشه قرار می دهد. به طور کلی، در انگلستان، 
ساالنه کمتر از ده رأی »عدم مجرمیت« به سبب اختالالت روانی صادر می شود. این وضعیت سالها 
است که مورد انتقاد قرار گرفته و پیشنهادهای اصالحی زیادی در این زمینه ارائه شده است. لکن 
تا به امروز این تالشها در تغییر رویه محاکم انگستان، جز در یک مورد، به نتیجه نرسیده است؛ 
و آن، پذیرش مفهوم »کاهش مسؤولیت کیفری« در برخی از انواع قتل است. در حقیقت، قانون 
1957 راجع به قتل بیان داشته است که توصیف »جرم قتل غیرعمدی«، بر علیه افرادی که مسؤولیت 
روانی به میزان قابل توجهی مخدوش باشد، قابل اعمال نیست. این اختالل ذهنی، می تواند به سبب 

ناهنجاری روانی ناشی از بیماری روانی و یا کمبود مادرزادی باشد. 
قواعد مذکور، فقط مربوط به جرایم بسیار بزرگی است که در صالحیت »دادگاه سلطنتی« است؛ 
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که در آن هیأت منصفه به همراه یک قاضی عالیرتبه به جرایم رسیدگی می کنند. قاضی دادگاه 
سلطنتی، پس از رأی هیأت منصفه است که می تواند انشاء رأی و تعیین مجازات کند. 

در مورد سایر جرایم، قضات غیرحرفه ای به اتهامات رسیدگی می کنند. قضات حق دارند که 
اقدام به تعیین مجازات و یا هر اقدام الزم دیگر که متناسب با اوضاع جرم و مجرم باشد بنمایند، و 
فقط در تعیین مجازات نیاز به رأی هیأت منصفه دارند و در مورد سایر اقدامات می توانند مستقال 

تصمیم گیری کنند. 

)2( اقدامات قابل اجرا در قبال آسیب دیدگان بیماریهای روانی
در صورت عدم مسؤولیت مجرم به سبب اختالالت روانی، قاضی می تواند رویه های زیر را اتخاذ 

کند:
- نگهداری در یک آسایشگاه روان درمانی؛

- قرار گرفتن تحت سرپرستی نظام خدمات اجتماعی؛
- درمان متناسب؛

- آزادی مطلق و ساده؛
بستری در یک بیمارستان روانی فقط می تواند در مواردی اعمال شود که مجازات اصلی جرم 
ارتکابی زندان بوده است إعمال یک چنین تصمیمی می بایست متناسب با اوضاع و احوال، و به 
توصیه دو روانپزشک صورت گیرد. اساسا دوره نگهداری مجرم، مشخص و محدود است؛ لکن 
دادگاه سلطتنی، می تواند تا آنجا که منافع عمومی اقتضا می کند، بستری نامحدود را تجویز نموده 
و یا خروج بیمار را از آسایشگاه، به شروطی، مشروط سازد. اجرای این شروط ویژه، همانند اجرای 
نامحدود بستری بیمار، تحت نظارت وزارت کشور صورت می گیرد. قضات عادی، فقط می توانند 
حکم به بستری با مدت محدود نموده بدون آنکه شروطی را برای خروج او از بیمارستان تعیین 

کنند. 
در آسایشگاه روان درمانی، مجرم همانند سایر بیماران روانی بستری خواهد شد. همچنین، 
چنانچه مجرم، بستری شدن خود را غیرموجه بداند، می تواند یکی از سه کمیسیون مسؤول نظارت 
بر اجرای قانون 1983 در مورد بیماران روانی را مطلع سازد. اعضای هر کمیسیون عبارتند از: یک 
حقوقدان، یک روانپزشک، و یک متخصص در زمینه خدمات اجتماعی. این کمیسیون، بدون آنکه 
یک نفر از مقامات قضایی در آن حضور داشته باشد، می تواند تصمیمات قضایی اتخاذ نماید. این 
کمیسیونها، چنانچه بقای مجرم بیمار در بیمارستان را موجه تشخیص دهند، می توانند حکم به 
خروج او بنمایند. بیماران روانی، برای طرح درخواست خود در این کمیسیونها، می توانند از وکیل 

دادگستری و سایر خدمات حقوقی استفاده کنند. 
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اصل سوءنیت 
الف( در حقوق ایران

واژه های"قصد مجرمانه"و"سوءنیت"مترادف یکدیگر می باشند. برخی از صاحبنظران حقوقی در 
تعریف"قصد مجرمانه"عقیده دارند:»می توانیم سوءنیت یا قصد مجرمانه را بعنوان خواستن و میل 
مرتکب در انجام یک عمل مجرمانه و خواستار شدن نتیجه آن تعریف کنیم. از نظر قانونی همین که 
خواستن در ارتکاب جرم و حصول نتیجه، مصداق پیدا کرد، "سوءنیت"تحقق یافته است. بنابراین 
تعریف امیل گارسون یا حقوقدانان دیگری که تحقق سوءنیت را منوط و وابسته به علم مرتکب 
در انجام عمل غیرمشروع می دانند، قابل انتقاد است. از نظر امیل گارسون سوءنیت عبارت است از 

"علم یا آگاهی مرتکب بر اینکه یک عمل غیرمشروع را انجام دهد. « 
دکتر علی آبادی در تعریف"سوءنیت"می نویسد، »بعضی  نیت جنایتکارانه را عبارت از کشش 
اراده بطرف یک هدف مخالف منفعت اجتماعی دانسته اند این تعریف قدری مبهم است و ممکن 
است آنرا یا داعی ارتکاب جرم اشتباه نمود. برای رفع ابهام بهتر است تعریف گارسون را اختیار 
نمود. طبق نظر این عالم حقوق جنائی، نیت جنایتکارانه عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع 
بودن عمل ارتکابی خویش می باشد. « پروفسور گارو نیز عقیده دارد:"قصد تشکیل می شود از تمایل 
به اجرای عملی که فاعل عالم به ممنوع بودن آن است. "30 به طور کلی سوء نیت اراده جهت یافته 
به مقاصد نهی شده در حقوق کیفری است. از دیدگاه دکترین حقوقی عناصر سوء نیت عبارت است 
از اراده که در جرایم عمدی وغیر عمدی وجود دارد. همچنین خواستن عمل مجرمانه و خواستن 
نتایج حاصل از عمل مجرمانه. پس زمانی سوء نیت تحقق پیدا می کند که مرتکب جرم خواستار 
نتیجه عمل و نتایج حاصله از عمل مجرمانه باشد و تا این ارکان تحقق نیابد سوء نیت وجود نخواهد 
داشت. سوء نیت در ماده 63 قانون جزای اردن بدین صورت تعریف شده است» قصد مجرمانه اراده 

ارتکاب جرم به گونه ای است که قانون بیان کرده است« 

ب( در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان قصد مجرمانه به سوءنیت عام و سوءنیت خاص تقسیم شده است. الگوی 
قوانین کیفری)The model penal( به جای قصد مجرمانه چهار حالت ذهنی را مطرح کرده 
است. »عامدا« که قصد تحصیل نتیجه ی خاص می شود. »عالما« که وقوع نتیجه ی خاص قطعی 
باشد هرچند هدف مرتکب نباشد. »بی پروایی«reckless( )که بی توجهی به خطری اساسی است. 

»غفلت)nejlijent(که قصور نسبت به در نظر گرفتن خطر اساسی است. 31

30. گارو)R. Garraud(، مطالعات عملی و نظری در حقوق جزا، ترجمه ضیاء الدین نقابت، انتشارات ابن سینا، بی تا، ص 496. 
31. زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، جلد1، ص 86، ققنوس، 1382
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صاحبنظران حقوقی کامن ال در این خصوص عقیده دارند:»مجازاتها بر پایه تقصیر صورت 
بر آن  باید عالوه  ارتکاب و قصد مجرمانه مرتکب جرم شده،  اراده  با  یعنی کسی که  می گیرد، 
تقصیری هم داشته باشد تا از نظر جزایی مسئول شناخته شود. قانونگذار در بعضی موارد اعمال 
مجرمانه ای را که با جمع شدن سه عنصر تشکیل دهنده جرم، تکمیل شده است قابل انتساب به 
مرتکب عمل مادی نمی شناسد و او را مسئول نمی داند. فرض کنیم یک بچه 5 ساله می تواند اراده 
ارتکاب در مورد جرم دزدی داشته باشد و با قصد مجرمانه مالی را از شخص بدزدد. از یکطرف 
یافته است، ولی  انجام  چون سه عنصر قانونی، مادی و روانی وجود دارد، جرم بصورت کامل 
قانونگذار بجهات مختلف کودک را مسئول نمی شناسد و جرم را منتسب به او نمی داند. همینطور 
در بعضی انواع جنون ممکن است شخصی دیوانه اراده ارتکاب و قصد مجرمانه داشته باشد ولی 
بخاطر وضع خاص روانی او، قانونگذار قائل به مسئولیت و مجازات نیست... . در کلیه این موارد 
شخص مرتکب جرم کامل می شود ولی چون فاقد تقصیر است، یعنی قانونگذار جرم ارتکابی را 
منتسب به او نمی داند، مسئول نیست و مجازات نمی شود با توجه به مطالبی که ذکر شد می توانیم 

فرمول عنصر روانی را بصورت زیر تکمیل کنیم:
عنصر روانی + رشد + اختیار تقصیر

به این ترتیب از نظر جزایی تنها کسی مقصر است و مجازات می شود که اراده ارتکاب جرم 
کرده و عمل مجرمانه را با سوءنیت یا خطا انجام داده باشد، دارای رشد جسمانی و عقالنی باشد و 

باالخره اراده مختار داشته باشد« 
در  بحث  شود  واقع  جرمی  اینکه  از  می شود:بعد  استنباط  مذکور  مطالب  به  توجه  با 
خصوص"مسئولیت"یا قابلیت انتساب معنوی مطرح میشود، یعنی با وجود آنکه ارکان تشکیل دهنده 
جرم محقق و رابطه علیت بین فاعل و جرم برقرار شده است. این بحث مطرح می شود که آیا نتیجه 
حاصله قابلیت انتساب به مرتکب جرم را دارد یا خیر؛ در صورتی که فاعل دارای شرایط مسئولیت 
کیفری باشد، جرم به او منتسب و برحسب میزان قابلیت سرزنش و به تناسب قصد مجرمانه یا 

خطای کیفری مجازات می شود. 
 در حقوق انگلیس سوء نیت با سبق تصمیم از عناصر اختصاصی تشکیل دهنده برخی از جرایم 
است همان طور که قبال نیز اشاره شد سوءنیت با اندیشه قبلی آن است که شخص قبل از ارتکاب 
جرم طرح نقشه کند بعبارت دیگر تصمیم مقدم بر ارتکاب جرم است. در بعضی نظامهای جزایی 
سوءنیتی که با سبق تصمیم توأم باشد موجب تحمیل مجازات شدیدتر می گردد. سوءنیت با سبق 
تصمیم آن است که شخص قبل از ارتکاب جرم طرح نقشه کند، و درباره شرایط و لوازم اجرای 
قصد مجرمانه خویش اندیشه نماید. حقوقدانان جزا سبق تصمیم را از عوامل مشدده جرم می دانند. 
در مقررات جزایی کشور انگلیس سبق تصمیم از عناصر اختصاصی تشکیل دهنده جرم قتل و از 
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عوامل تشدید مجازات است و جرم قتل به قتل"توأم با سبق تصمیم"و"قتل بدون سبق تصمیم"تقسیم 
شده است، به نحوی که قاضی دادگاه در صدور حکم موظف است برای مرتکب"قتل توأم با سبق 

تصمیم" مجازات بیشتری در نظر بگیرد. 

قاعده عدم موضوعیت انگیزه )اصل عدم تاثیر داعی در تقصیر(32
الف( درحقوق ایران

یکي از مفاهیمي که در حقوق جزا مورد بحث و بررسي قرار مي گیرد، انگیزه است، البته انگیزه 
در علوم روان شناسي و جرم شناسي هم مورد مطالعه قرار گرفته است، و به عبارت است از 
؛تمایل و شوق براي ارتکاب جرم در مجرم؛ به نحوي که مجرم براي رسیدن به آن تصمیم به 
ارتکاب جرم مي گیرد. در حقوق جزا اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع 
میزان مجازات هیج تاثیري ندارد و این به جهت دالیلي چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن 

بر منافع فردي است. 
در رابطه با سو نیت و انگیزه دو طرز تفکر ارائه شده است:

1- دانشمندان مکتب کالسیک، معتقدند که انگیزه نباید تاثیري در زوال مسئولیت داشته باشد 
و آنان عقیده دارند آنچه در تحقق جرم واجد اهمیت است همان عمد و اراده مجرمانه است. و 

در واقع در تعیین مسئولیت بیشتر به عمل ارتکابي توجه دارند تا به مرتکب. 
2- طرفداران مکتب تحققي معتقدند آن چه براي جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصیت 
مجرم است نه عمل ارتکابي، و چون انگیزه یکي از عوامل تعیین کننده شخصیت است، لذا منطقا 

نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید. 
طبق اصل کلي هر چند انگیزه در تحقق جرم تاثیري ندارد، اما در مواردي با آنکه ارکان سه 
گانه جرم محقق است ولي انگیزه باعث مي گردد که وصف مجرمانه از عمل گرفته شود و یا به 
عملي وصف مجرمانه داده شود. در شرع انور و قانون موضوعه در باب علل موجهه جرم، موارد 

عدیده اي دیده مي شود. 
مقنن ایران نیز با بهره گیري از دو نظام فکري اسالم و اندیشه هاي کیفري غرب، انگیزه را در 

مواردي در تحقق جرم و میزان مجازات موثر تلقي نموده است. 
مسئله قابل توجه آن است که عمد را نباید با انگیزه و غرض اشتباه نمود. انگیزه عبارت است 
از کوشش دروني و میل پنهاني که انسان را به سوي عمل خاصي هدایت مي نماید و بنابراین 

همیشه مقدم بر اراده است. 
قصد مجرمانه حاکي از اراده ارتکاب در فعل یا ترک فعل و همین طور اراده در کسب نتیجه 

32. ر. ک باهری، محمد و داور، میرزا علی اکبر خان، نگرشی برحقوق جزای عمومی، مجد، 1384، ص 283
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زائیده ذهن قانون گذار است بنابراین قصد مجرمانه )اعم از عام و خاص( را باید در قانون جزا 
جستجو کرد و لذا در هر جرمي، مفهومي واحد یا ثابت دارد. مثاًل سوء نیت عام در کلیه قتل هاي 
عمدي ازهاق نفس است. ولي انگیزه یا داعي، احساس یا نفع یا دفع ضرري است که بزهکار را 
به طرف ارتکاب جرم مي کشاند. انگیزه زائیده ذهن مجرم است. پس انگیزه را باید درون مجرم 

جستجو کرد و اغلب به صورت خودآگاه مي باشد. 
هیچ انسان عاقلي بدون هدف خاص و بدون انگیزه و غرض معین، به ارتکاب هیچ عملي، 
خاصه ارتکاب جرم مبادرت نمي نماید. انسان در ارتکاب جرم انگیزه خاص و مشخصي دارد. 
انگیزه در جرائم مختلف، متفاوت است و در میان مجرمین از یک جرم، هم انگیزه هاي متفاوتي 
وجود دارد، گاه ممکن است نفع شخصي و جمع آوري مال و گاه ممکن است ارضاي حس 
انتقام و خودخواهي و غرور باشد. گاهي نیز ممکن است که این انگیزه ها ناشي از احساسات 
انساني و بشر دوستانه باشد. کسیکه مال و ثروت شخص متمولی را مي رباید تا بین مستمندان 
تقسیم کند، مادري که براي سیر کردن شکم گرسنه فرزندان خود مرتکب سرقت مي شود و یا 
پزشکي که براي پایان دادن به دردهاي بي درمان و العالج بیمار غیرقابل معالجه، او را از قید 
حیات مي رهاند، مسلما نفع شخصي نداشته و این اعمال را به خاطر حس بشر دوستانه انجام 
مي دهد. اکنون بحث بر سر این است که در این قبیل موارد که هدف و انگیزه مرتکب شرافت 
مندانه بوده آیا باید مرتکب را مسئول دانست یا خیر؟ و آیا این انگیزه مي تواند در عنصر معنوي 

جرائم و اراده مجرمانه موثر باشد یا خیر؟
دادگاه در هر مورد باید به انگیزه هاي نیک و بد بزهکار توجه کند و مجرم را در صورتي 

مستحق مجازات بداند که فعلش از احساسات پلید و منفي مایه مي گیرد. 
قانونگذار جزائي در ایران، انگیزه ارتکاب جرم را علي االصول در ماهیت فعل مجرمانه بي 
تاثیر دانسته است. بنابراین منظور نهایي یا هدف نهایي یا انگیزه فاعل در ارتکاب فعل هر چه 
باشد تاثیري در تصمیم و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد. در سیستم کیفري ما دادرس ناگزیر 
است براي تعیین سوء نیت کیفري و میزان آن توجه خود را صرفًا به قصد سوء فاعل معطوف 
دارد با این همه به نظر عده اي از حقوقدانان، قاعده عدم تاثیر انگیزه در نفس جرم مطلق نیست، 

آنها مي گویند موارد استثنایي وجود دارند که انگیزه در تحقق جرم موثر است
- تعریف انگیزه

 درخصوص انگیزه تعاریف متعددی ارائه شده است:
دکتر مرتضی محسنی:کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت 

می نماید. 
دیو و واب:نفع یا احساس خاصی که مرتکب را به سوی ارتکاب جرم خاص سوق می دهد. 
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دکتر عبدالحسین علی آبادی:مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود. 
دکتر مهدی کی نیا:علت غایی یا هدف یا مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم

دکتر محمد باهری:هدفی که در پشت عملی نهفته است. 
انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاری )عنصر مادی( را انجام دهد

در واقع انگیزه چرائی به فعلیت رساندن عنصر معنوی است. 
-انگیزه درجرائم عمدی 

از تعاملی که بین عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کامال پیداست که انگیزه تنها درجرائم 
عمدی متصور است. 

-انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفري
عنصر معنوي هر جرمي معموالً با انگیزه یا داعي شروع مي شود و انگیزه که مجرم را وادار به 
ارتکاب جرم مي کند اساساً تأثیري در مسئولیت کیفري ندارد و به رغم مخالفت هایي که با این ادعا 

وجود دارد مشهور حقوقدانان آن را از مسلمات حقوق جزا مي دانند. 
-انگیزه و عنصرمعنوی

باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است اّما از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هردو 
از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند، یعنی قابل رؤیت و لمس نیستند)tangible(، ممکن است 
اختالفاتی درباره مصادیق موجود در قانون به وجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی 

با مشکل مواجه سازد. 
رابطه انگیزه باجرائم مطلق و جرائم مقید

قانونگذار می تواند در انواع جرائم عنصر انگیزه را بگنجاند اعم از اینکه مطلق باشند یا مقید. 
در هر دو نوع جرائم مطلق و جرائم مقید ممکن است انگیزه شرط باشد:

الف- جرائم مطلق بدون دخالت انگیزه
مثال: جرم موضوع ماده 524ق. م. ا در جعل که می گوید جعل احکام یا امضاء یا مهر یا 000 مقام 

رهبری یا رؤسای قوای سه گانه جرم است. 
ماده 524 قانون مجازات اسالمی: » هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام 
رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنها جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید 

به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد «. 
همان طور که مالحظه می شود تحقق این جرم با هر انگیزه ای صورت پذیرد فرقی ندارد و جرم 
محقق خواهد بود. پس موضوع این ماده جزو جرائم مطلقی است که انگیزه در تحقق آن دخیل 

نیست. 
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ب- جرائم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است. 
مثال: جرم موضوع 498 ق. م. ا در تشکیل یا اداره جمعیت. 

ماده 498 قانون مجازات اسالمی: » هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از 
دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن 
برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو ماه تا ده سال محکوم می شود « 
این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیاز ندارد اّما انگیزه در آن شرط است و آن برهم زدن امنیت 

کشور است 

ج- جرائم مقید بدون دخالت انگیزه
مثال: قنل عمد موضوع ماده 290 ق. م. ا مصوب 92؛ قتل عمد با هر انگیزه ای صورت گیرد تأثیری 

در وقوع ندارد و جرم محقق شده است. 
بر اساس ماده یاد شده: » جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود: 0000 ب( هرگاه 
مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد، هر چند 
قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب 

آن جنایت یا نظیر آن می شود. 

د- جرائم مقید که در آنها انگیزه شرط است
مثال: این مورد یعنی جرائم مقید به نتیجه همراه با انگیزه، از لحاظ عقلی ممکن است. مثاًل اگر قانون 
گذار بگوید هرکس به انگیزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید همراه با انگیزه اشاره کرده 

است. 
اّما به نظر می رسد مصداق قانونی در ق. م. ا در این مورد وجود ندارد. 

نکته ای که در باید مدنظر قرارداد این است که انگیزه امری نسبی است و امکان این وجود دارد 
که در پس هر انگیزه ای انگیزه های دیگری نیز وجود داشته باشد. 

مثاًل: در ماده 498ق. م. ا که انگیزه برهم زدن امنیت کشور است، ممکن است شخص انگیزه ای 
هم از برهم زدن امنیت داشته باشد مانند به دست گرفتن قدرت سیاسی و شاید از به دست گرفتن 

قدرت هم انگیزه کسب مال یا انگیزه های دیگری داشته باشد. 
ماده 498 ق. م. ا: » هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل 
یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت 

کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو ماه تا ده سال محکوم می شود «. 
-انگیزه در جرائم مختلف
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انسان در ارتکاب جرم انگیزه خاص و مشخصي دارد. انگیزه در جرائم مختلف، متفاوت است 
و در میان مجرمین از یک جرم، هم انگیزه هاي متفاوتي وجود دارد. 

انتقام  حس  ارضاي  است  ممکن  گاه  و  مال  آوري  جمع  و  شخصي  نفع  است  ممکن  گاه 
وخودخواهي و غرور باشد. 

گاهي نیز ممکن است که این انگیزه ها ناشي از احساسات انساني و بشر دوستانه باشد. 
دادگاه در هر مورد باید به انگیزه هاي نیک و بد بزهکار توجه کند و مجرم را در صورتي مستحق 

مجازات بداند که فعلش از احساسات پلید و منفي مایه مي گیرد. 
قانون گذار جزائي در ایران، انگیزه ارتکاب جرم را علي االصول در ماهیت فعل مجرمانه بي 
تاثیر دانسته است. بنابراین منظور نهایي یا هدف نهایي یا انگیزه فاعل در ارتکاب فعل هر چه باشد 

تاثیري در تصمیم و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد. 
در سیستم کیفري ما دادرس ناگزیر است براي تعیین سوء نیت کیفري و میزان آن توجه خود را 

صرفا به قصد سوء فاعل معطوف دارد. 
گفته شد انگیزه در تشکیل جرم هیچ اثري ندارد، آیا در حقوق جزا به کل اثري دیگر هم نباید 

بر آن قائل شد؟
درست است که انگیزه در تحقق جرائم تاثیري ندارد ولي از آن جا که چشم پوشي از این عامل 
هم صحیح نیست خود مقنن در اصالحات سال 1352 وجود انگیزه شرافت مندانه را یکي از موارد 

تخفیف مجازات دانسته است. 
ماده 45 قانون مجازات عمومي به هنگام احصاءموارد تخفیف مجازات در بند 3 صراحتا اوضاع 
و احوال خاصي که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار تحریک آمیز مجنی 
علیه یا وجود انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم را از موارد تخفیف مجازات محسوب نموده 

است. 
در قانون مجازات اسالمي قانون گذار به قاضي این اجازه را داده است که بتواند با توجه به علل 
و جهاتي مانند »انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم« )بند پ ماده 38 ق. م. ا مصوب 92( میزان 

مجازات را تخفیف دهد. 
توجه قاضي به انگیزه مجرم در تعیین میزان مجازات منحصر به مورد اخیر نیست، در مواردي 
که قانون گذار مجازات بین حداقل و حداکثر تعیین کرده است، انگیزه ارتکاب جرم ممکن است 

در شدت یا ضعف مجازات و نهایتا حکم قاضي تاثیر بگذارد. 
تاثیر انگیزه را بر تصمیم قاضي در مواردي که حکم به تعلیق مجازات صادر مي کند نیز نمي 

توان انکار نمود. )ماده 25 ق. م. ا(
قانون گذار با تعبیر عام »اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم « )بند ب ماده 38 ق. م. ا 
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مصوب 92( به قاضي اجازه داده است که در ضمن توجه به وضع عیني رویداد جنایي و میزان تاثیر 
عوامل گوناگون در ارتکاب جرم براي تحقق اهداف تاسیس نهاد تخفیف مجازات، تعویق صدور 

حکم و تعلیق اجرای مجازات مجازات، وضع نفساني بزهکار را در نظر بگیرد. 33
-انگیزه و نظرات حقوقدانان ایران

دکتر اسماعیل عبدالهی: انگیزه در قصد مجرمانه تاثیری ندارد. 34
به نظر دکتر محمد علي اردبیلي، قاعده عدم تاثیر انگیزه در نفس جرم مطلق نیست، موارد 

استثنایي وجود دارند که انگیزه در تحقق جرم موثر است. 
دکتر محمد علي اردبیلي مثالی براي گفته خود ذکر مي نمایند:

تشخیص  آبان 67 13مجمع  )مصوب 13  مخدر  مواد  با  مبارزه  قانون  ماده 18  موجب  به   «
مصلحت نظام(:

هر گاه محرز شود که شخص با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگري باعث اعتیاد وي به مواد 
مخدر، در ماده 8 شده است براي بار اول به پنج تا ده سال حبس و براي بار دوم تا ده سال حبس 

و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد. «
اختالف شده است که منظور از »... با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگري... « آیا ناظر است به 

انگیزه یا سوء نیت خاص؟
قانون گذار در ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر انگیزه را در معناي حقیقي خود به کار نبرده 

و آن را با سوء نیت خاص )سوء قصد( مرادف دانسته است. 35

ب(در حقوق انگلستان 
در حقوق انگلیس انگیزه یا داعی به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم محسوب نمی شود. 
حقوقدانان انگلیسی انگیزه را امری فرعی می دانند. اسمیت و هوگان می نوسند» انگیزه وراثت از 
مقتول هرچند مورد خواست متهم است ولی چون یک نتیجه فرعی نسبت به عنصر مادی و معنوی 
است به عنوان انگیزه شناخته شده است. البته در حقوق انگلیس گاهی انگیزه نقش دلیل اثباتی را 
بازی می کند؛ با توجه به آن که معموال افراد بدون انگیزه مرتکب فعل نمی شوند ممکن است اگر 
انگیزه ای را اثبات کرد بتوان جرم را نیز اثبات نمود. همچنین در حقوق انگلیس قاضی ممکن است 
با توجه به انگیزه فرد مجازات خفیف تری را مورد حکم قرار دهد. و همچنین ممکن است انگیزه 
پسندیده عاملی برای صدور آزادی مشروط فرد باشد. در حقوق انگلیس ممکن است با توجه به 
33. ر. ک: مباحث تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، مندرج در فصول 4، 5 و 6 از بخش دوم قانون 

مجازات اسالمی مصوب 92
34. عبداللهی، اسماعیل، منبع پیشین

35. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج 1
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دخالت هیات منصفه در بعضی از جرایم هیجانی اعضای هیات منصفه متهم را بی گناه اعالم کنند 
و دادگاه حکم تبرئه فرد را بدهد. در حقوق انگلیس برای توضیح قاعده ی پیش گفته از دو پرونده 
مشهور به نام های »استین«1975و گلیک استفده می کنند که در آن ها دادگاه استیناف انگیزه ی عمل 

را به عنوان قصد وهدف قانونی شناخته اند و متهمین را تبرئه نموده اند. 
اصول رکن روانی در جرایم غیر عمدی:

قاعده علم و احتمال ؛
الف(در حقوق ایران

به نظر می رسد که در جرایم غیر عمدی نیز رکن روانی وجود دارد. زیرا مجرم یا احتمال وقوع 
حادثه را پیش بینی می کند یا اگر پیش بینی نکرده باشد قانون وی را الزام به پیش بینی کرده است. 
در هر دو صورت مرتکب از توجه به این پیش بینی یا امکان پیش بینی سرباز می زند. در واقع 
عامل مکلف در صورتی که احتمال نتیجه را می دهد. محتاط در عمل باشد. تقصیر او هم همین 

عدم احتیاط و بی مباالتی است. 

ب( در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان نیز در جرایم غیر عمدی مجازات مرتکب صرفا به دلیل مادی یا نتیجه ی حاصله 
نیست بلکه بین نتیجه ی حاصله و رکن روانی رابطه به گونه ای است که فرد را به دلیل آن می توان 
مجازات کرد. زیرا وی وقوع حادثه را پیش بینی می کرده یا امکان آن را داشته ولی به این امر توجهی 

نکرده و مرتکب شده است. 36

قاعده اراده و عمد در انجام عمل
الف( حقوق ایران

در خطا عمل مورد اتهام ار ادی ولی نتایج حاصل ازآن منظور نظر فاعل نیست و ایرادی که به 
او متوجه می شود همین است که چرا از عواقب عمل خود غفلت کرده است. توجه به این نکته 
ضروری است که در جرایم غیر عمدی مجازات مرتکب صرفا به دلیل مادی یا نتیجه ی حاصله 
نیست، بلکه بین نتیجه ی حاصله و رکن روانی رابطه به گونه ای است که فرد را به دلیل آن رابطه می 
توان مجازات کرد. پس برای این که جرم غیر عمدی قابل مجارات باشد باید مرتکب در ارتکاب 
عمل ارادی مقصر باشد. یعنی ارتکاب جرم ناشی ار عدم تفکر متعارف درباره ی عواقب عمل است. 
به طور کلی منطور از عمد و اختیار در جرایم غیر عمدی عمد در فعل و ارتکاب است و منظور از 

غیر عمدی بودن عدم اراده و خواست نتیبجه ی حاصله است. 

36. Oxford Journul Of Legal Studies, vol. 24,2004,p103
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قاعده خطا
الف(در حقوق ایران

عنصر روانی"جرائم غیرعمدی از"خطای کیفری"تشکیل می شود، وجود خطای جزایی در جرائم 
غیرعمدی ضروری است ولیکن ماهیت خطا در همه جرائم غیرعمدی یکسان نیست. هرگاه فاعل فقط 
ارتکاب فعل را اراده نموده و نتایج حاصل از آن منظور نظر وی نباشدخطای جزایی مطرح است. ولی 

مسئولیت وی به این لحاظ است که در پیش بینی عواقب عمل خود غفلت کرده است. 
هرگاه شخصی بدون قصد مجرمانه مرتکب جرم شود در صورتی که عمل او با یکی از مصادیق 
خطای جزایی مانند بی احتیاطی، بی مباالتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی یا 
غفلت توام باشد، این حالت"خطای کیفری"نامیده می شود. حقوقدانان در شرح حقوق جزای عمومی 
و قوانین جزایی سابق، عقیده دارند: وجود خطای جزایی در کلیه جرائم غیرعمدی ضروری است، و 

عنصر مادی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست 
ولکن در برخی از موارد قتل خطای محض مذکور در قانون مجازات اسالمی، تحقق خطای جزایی، 
ضرورتی ندارد، یعنی هرگاه شخصی رفتاری نماید که منجر به ایراد ضرب و جرح یا سلب حیات دیگری 
شود اعم از آنکه خطای جزایی داشته یا نداشته باشد و نتیجه حاصله ناشی از تقصیر مجنی علیه نیز نباشد، 

فاعل بلحاظ ارتکاب جرم خطای محض دارای مسئولیت بوده و مقصر شناخته میشود. 37
-انواع خطا در قوانین کیفری ایران

در تبصره ماده 145 ق. م. اسالمی مصوب 92 موارد بی مباالتی، بی احتیاطی، مسامحه، غفلت، عدم 
مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی، بعنوان مصادیق خطای کیفری یا تقصیر احصاء شده است. در 
هنگام تصویب قانون مجازات اخالل گران صنایع نفت فقط به دو نوع خطا یعنی بی مباالتی و غفلت 

اشاره نموده است. در ادامه بحث، مصادیق خطای جزایی شرح داده می شود. 
- بی احتیاطی38

احتیاط به معنای دوراندیشی و عاقبت اندیشی است. بنابراین شخصی بی احتیاط است که بدون توجه 
و پیش بینی های متعارف، مرتکب عملی می شود که از آن نتایج زیان باری پدید می آید. مرجع تشخیص 

بی احتیاطی عرف و عادت است. 
بی احتیاطی یکی از مصادیق تقصیر جزایی مندرج درتبصره ماده 145 ق. م. ا مصوب 92 و تبصره 

ماده 336 ق. م. ا مصوب 70 و ماده 177 قانون مجازات عمومی سابق می باشد. 
دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 38-1374/10/12 هیأت عمومی شعب کیفری چنین 
اظهارنظر نموده است:نظر به اینکه بزه انتسابی قتل غیرعمدی ناشی از تصادف با وسیله نقلیه... ، کاردان 

37. ر. ک: بند پ ماده 291 و نیز ماده 292 قانون مجازات اسالمی مصوب 92
38. Reklessness
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فنی علت تصادف منجر به فوت را بی احتیاطی راننده بعلت تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی 
در کنترل اتومبیل تشخیص داده و این موضوع مورد تایید کارشناسان واقع گردیده است لذا... حکم 
تجدید نظر خواسته که صحیحا و موافق مقررات و موازین قانونی صادر گردیده است با اکثریت آراء 

ابرام می شود«39
دیوان عالی کشور در آراء سابق نیز از جمله در رأی شماره 1031-3/31-1320 شعبه دوم نیز چنین 
اظهارنظر نموده است:»بی احتیاطی و بی مباالتی مذکور در ماده 177 قانون کیفر عمومی از اموری است 
که برحسب عرف و عادت این عناوین بر آن اطالق می شود تا در صورت موثر بودن آن در وقوع حادثه 
موجب مسئولیت گردد... در تعقیب همین طرز تفکر در پرونده دیگری ضمن رأی شماره 959-مورخ 
1317/4/29 چنین اظهارنظر نموده:اگر شاگرد شوفری زیر ماشین خوابیده باشد و شوفر چند بار او را 
صدا زند و جواب ندهد و شوفر به خیال آن که کسی زیر ماشین نیست ماشین را حرکت دهد که در 
نتیجه تصادم با چرخ ماشین مشارالیه فوت کند، چون برحسب معمول نگاه کردن شوفر موقع حرکت 
دادن اتومبیل به زیر آن، به احتمال آن که شاید کسی زیر اتومبیل خوابیده باشد از اقدامات احتیاطی برای 
راندن به شمار نمی رود)مگر در صورتی که شوفر به خوابیدن کسی در زیر آن مسبوق باشد(بنابراین 
در چنین صورتی نمی توان راننده را مرتکب بی احتیاطی تشخیص داده و عمل او را با ماده 177 قانون 

کیفر عمومی تطبیق کرد. « 
-بی مباالتی40

بی مباالتی عبارت از بی توجهی و مواظب نبودن در عمل است. بسیاری از دانشمندان بی مباالتی را 
همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل دانسته اند و بعضی دیگر فراموش کردن یا ترک احتیاط الزم را 

بی مباالتی دانسته اند. 
بطور مثال مهندسی که از بکار بردن مصالح ساختمانی استاندارد خودداری کند یا راننده ای که شب 
هنگام از روشن کردن چراغ اتومبیل خودداری می نماید و بدین وسیله موجب قتل می شود به علت 
بی مباالتی مسئول است. هم چنین پزشکی که در موقع مقرر از تزریق آمپول الزم به بیمار خودداری 
می نماید و یا داروسازی که دقت الزم را به عمل نیاورده و اشتباها داروی دیگری به بیمار بدهد و بیمار 
فوت کند و یا زن قابله ای که در اثر به جا نیاوردن مواظبت های الزم موجب فوت)طفل(نوزاد گردد، 

همه از مصادیق بی مباالتی است. 
شارحان حقوق سویس و رویه قضایی آن کشور، بی مباالتی را شامل اقسام خطاهایی که صریحا 

در قوانین ایران نام برده شده دانسته اند. 

39. مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1374، زیر نظر دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، روزنامه 
رسمی، 1376، ص 70. 

40. Negligence
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-عدم مهارت
عدم مهارت آن است که کسی بدون داشتن توانایی بدنی و فکری و یا بدون انجام تحصیالت الزم 
دست به کاری زند که از آن کار صدمه و زیانی به دیگری وارد آید. مانند آنکه کسی بدون آنکه مسلط 
به رانندگی باشد اقدام به رانندگی کند و یا شخصی بدون مهارت در تیراندازی موجب شود که تیر وی 
به جای برخورد به هدف به انسانی اصابت نماید، و یا معمار و مهندس که بدون داشتن مهارت، اقدام 
به ساختن خانه نماید و به علت عدم رعایت استحکام موجب فرود آمدن خانه و قتل اشخاصی شود، 
و یا کارگری که بدون داشتن مهارت در پرتاب آجر موجب ضرب و جرحی شود، همگی به علت 

عدم مهارت مسئول می باشند. 
صاحبنظران حقوقی در این زمینه عقیده دارند:"اقدام پزشک در تزریق آمپولی که خود از جهت 
عدم توانایی به خواندن خط التین و یا عدم توجه در موقع عمل به طور یقین نمی دانسته همان دارویی 
است که باید تزریق شود یا غیر آن و با این وصف اقدام به تزریق نموده، خود یک نوع بی احتیاطی 
محسوب می شود که در صورت منتهی شدن به صدمه یا مرگ کسی، جرم غیرعمدی صدمه یا مرگ را 
ایجاد می کند. عدم مهارت ممکن است"مادی"باشد مانند نداشتن تمرین کافی در رانندگی یا تیراندازی 

و ممکن است "معنوی"باشد مانند خطای مهندس بیسواد یا کم سواد". 
-عدم رعایت نظامات دولتی

یکی از مصادیق تقصیر جزایی عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی می باشد، مقنن برای حفظ سالمت 
جامعه و حفظ نظم عمومی مقرر داشته که تخلف از نظامات و مقررات دولتی که موجب ایراد صدمه به 
دیگران شود، نیز نوعی خطا محسوب می شود و مرتکب را در معرض مسئولیت و مجازات قرار می دهد. 
ممکن است کسی که نظامات دولتی را رعایت ننموده، از نظر واقع دارای مهارت کافی هم باشد 

ولی از نظامات دولتی تخلف نماید در این صورت باز هم مسئول است. 
-غفلت41

واژه های مسامحه، کوتاهی، قصور، بی دقتی و یا سهل انگاری مترادف واژه "غفلت"می باشند. در قانون 
مجازات عمومی سابق از غفلت ذکری به عمل نیامده بود. ولیکن در قانون مجازات اخالل گران صنعت 
نفت مصوب 1336"بی مباالتی"و"غفلت" بعنوان دو نوع خطای کیفری ذکر شده و در تبصره همان 
ماده"غفلت"را به شرح زیر تفسیر نموده است:»... منظور از غفلت خودداری از امری است که مرتکب 

می بایست به آن اقدام نموده باشد... « 

ب(در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان قاعده ی خطا تحت عنوان حالت های مشابهی با آنچه که به آن ها اشاره شد 
41. Negligence
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مطرح می شود. که عبارت از:
-بی تفاوتی)بی پروایی یا سهل انگاری(

این عنوان مشمل بر پذیرش ارادی خطر توسط فرد است که ممکن است یک نتیجه ی ممنوعه از 
اعمال او ناشی شود. ولی با این حال وی به اعمال خود ادامه می دهد. در این حالت نتیجه ی حاصله 
نباید عمال قطعی و یا خواسته شده باشد. تنها چیزی که الزم است درک این حقیقت توسط فرد است 
که اعمالش خطر ایجاد نتیجه ی ممنوعه را در بر دارد. بدین ترتیب اگر او آنچه را که ممکن است 
رخ دهد پیش بینی نکند بی تفاوت )سهل انگار( محسوب نمی شود. 42 البته سهل انگاری یا بی تفاوتی 
یک ضابطه ی نسبی است برای مثال جراحی که برای نجات جان کسی، عمل جراحی را بر روی او 
انجام می دهد ممکن است قانونا برخی از خطرات را بپذیرد. اما مردی که تفتگ خود را از روی مزاح 

شکلیک می کند، مجاز به پذیرش هیچ خطر)ریسکی( نمی باشد. 
-غفلت )مسامحه(

در این مورد ضابطه ای که اعمال می شود، ضابطه ی عینی یا نوعی است، یعنی اینکه آیا یک انسان معقول 
)متعارف( می توانسته است خطرات موجود در آن عمل را درک کند؟ جرایم مسامحه آمیز اندک هستند و 
مهم تر از همه ی آن ها قتل غیر عمد ناشی از مسامحه ی فاحش43 است. با این حال برخی از اجزای سایر 
جرایم وجود دارند که بررسی عنصر مسامحه یا غفلت را ایجاب می کنند. مثال ضابطه ی اشتباه معقول که 

داللت بر این دارد که آیا یک شخص معقول فرضی خطر را پیش بینی می کرده است. 
-سهو غیر قابل سرزنش44

در این مورد نه شخص متهم و نه شخص معقول دیگری نمی توانسته است صدمه ی منتج از اعمال 
انجام شده را پیش بینی نماید. در اکثر جرایم چه متهم نتیجه را قصد و چه سهل انگاری کرده باشد. 
برای وی مسئولیت به وجود خواهد آمد. از دیگاه دکترین حقوق انگلستان مسامحه یا غفلت معموال 
کافی نیست. بررسی تصمیمات قضایی در حقوق انگلستان نشان می دهد که این تئوری آکادمیک تا 

اندازه ی زیادی محدود شده است. 45

نتیجه گیری
تدوین نظریه عمومی حقوق کیفری یکی از نیازهای اساسی هر سامانه حقوقی به منظور توصیف 
مفاهیم حقوقی نظام عدالت کیفری و پیش بینی نهادهای آتی حقوقی است. به همین منظور رسالت 
دکترین طرح نظامند اصول و قواعد حقوق جنایی در ساختار نظریه عمومی حقوق کیفری است. با 

42. میر محمد صادقی، حسین، مروری بر حقوق جزای انگلستان، نشر حقوقدان، 1375، ص25
43. gross negligence
44. Balmeless inadvertence

45. - برای مثال نگاه کنید به دعوای »دولت علیه سته آن« در سال 1947
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فرض انتخاب آزاد به عنوان کالن اصل نظریه حقوق کیفری. می توان اصول ناظر بر پدیده مجرمانه 
را در راستای این ابر اصل شناسایی کرد. اصل قانونمندی، اصل رفتار، اصل تقصیر)مجرمیت(، اصل 
مسئولیت شخصی. اصول بنیادینی هستند که میتوان آن را را در قالب نظریه عمومی حقوق کیفری 
مفهوم سازی نمود. اصل تقصیر یکی از مهمترین اصول ساختار نظریه طرح شده می باشد که بر 
رابطه ی ذهنی مرتکب و عمل ارتکابی داللت دارد. در واقع محتوای این اصل بیانگر رکن روانی در 
نوشتگان سنتی حقوق کیفری است. از اصل مجرمیت می توان اصول و قواعد ثانویه ای استخراج کرد 
که چگونگی کارکرد این اصل را نشان می دهند. البته این اصول بسته به اینکه در محدوده ی جرایم 
عمدی قدم و قلم بزنیم متفاوت از اصولی است که حاکم بر جرایم غیر عمدی است. درپژوهش انجام 
شده اصل آگاهی)علم(، اصل ارادی بودن)عمدی بودن(ارتکاب عمل مجرمانه، اصل سوء نیت، قاعده 
عدم موضوعیت انگیزه به عنوان اصول ناشی از اصل مجرمیت در جرایم عمدی در حقوق انگلستان و 
ایران مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین قاعده علم و احتمال، قاعده اراده و عمد در انجام عمل، قاعده 

خطا به عنوان اصول متناظر بر اصل مجرمیت در جرایم غیر عمدی شناسایی و بررسی شد. 

پیشنهادات
با توجه به مباحث مطرح شده پیشنهاد می شود:

الف( پیشنهادات مربوط به مباحث حقوقی
1- پیشنهاد می شود حقوقدانان با طرح نظریه عمومی حقوق کیفری، اصول و قواعد ناظر بر پدیده ی 

مجرمانه را به صورت نظام مند و به صورت منسجم و یک پارچه مطرح سازند. 
2- با توجه به اهمیت کالن اصل در نظریه عمومی حقوق کیفری و اثر آن در مبنای قاعده ی حقوقی 

در دکترین به صورت اختصاصی بدان پرداخته شود. 
3- هماهنگی اصول و قواعد حقوقی و ارتباط منطقی آن ها یکی از مهمترین ویژگی های سامانه ی 
حقوقی است که در نظام حقوقی ایران رعایت نشده است. و برحقوقدانان است که در این زمینه اهتمام 

ورزند. 
ب( پیشنهادات مربوط به مباحث قانونی

1- ایجاد کارگروه ویژه در مجلس شورای اسالمی به منظور تطبیق قواعد فقهی مندرج در قوانین و 
آموزه های نوین حقوق کیفری امری اجتناب ناپذیر می نماید. 

2- طرح مواد قانونی به صورت نظام مند و در قالب ساختار منسجم الزامی که قانونگذار کمتر بدان 
توجه نموده و همین امر موجب ایجاد ابهام در سامانه ی حقوقی ایران شده است. 

3- پیشنهاد می شود با توجه به عدم دانش و مهارت قانونگذار در تدوین قوانین منسجم، قوه مقننه 
در تدوین قوانین از متخصصان حقوقی استفاده کند. 
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دکتر سیدمحمدعلی دادخواه

قانون، »مانع« وکالت!

- حقوق بان

قانونی  طرح  از  سخن  تازگی  به 
است که به جای آن که راه به اصول 
و بنیاد حقوق برد، به بیراه می رود. 
کافور  را  زنگی  نام  که  آن گونه  و 
نهاده اند، آن را »قانون جامع وکالت« 
نامیده اند، اما ژرف کاوی در نهان و 
برون آن ما را وامی دارد بر آنچه در 
و  ریخته  داوری  و  ترازو  شاهین 

بیخته شده، نام »قانون مانع وکالت« 
چینش  و  بست  و  بند  زیرا  نهیم؛ 
که  است  گونه ای  به  آن  گزینش  و 
امتیازات  پشتیبانی  و  دفاع  آزادی 
انسانی را از وکیل می گیرد و شیوه 
حقوق بانی مردم را در هم می شکند، 
سامانه مورد نیاز نگهبانی از حقوق 
مردم را نادیده می گیرد و به روشنی 

با یک بررسی تحلیلی می توان گفت 
شایسته نام قانون نیست؛ زیرا قانون 
که  است  اوصافی  و  شرایط  واجد 
در این حکم زورمند، ذره ای از آن 
نیاز  گفته  این  نمی خورد.  چشم  به 
به دلیل و استدالل دارد؛ پس بیاییم 
دادورزانه آن را بنگریم و سپس به 

داوری نشینیم. 

مقدمه

قانون ضد اصول
در این هنگامه تنگ و تلخ که دم فروبستن، چشم پوشی است از همه بایدهای تکلیف حقوق بانی، 
نوشتن ضرورتی است انکارناشدنی. بی گمان هر کس ردای دفاع از حقوق جامعه را بر تن کرد، باید 
هنگام ناایمنی ها برخیزد و تمام قد برای آرامش، صلح، استقالل و زیست فارغ از تشویش و نگرانی 
قدمی بردارد. سکوت و سکون در چنین ورطه ای آسیب و خسارت جبران ناپذیری به بار خواهد 

آورد که اگر امروز به بیلی رفع نشود، دیگر روز به پیلی دفع نخواهد شد. 
در این نوشته در پی آنم تا به کلیات قانون جامع وکالت و آسیب های سهمگین آن نظر افکنم که 

اگر آن کاستی ها را بر نداریم، همه آرایه ها و آرایش های بارآمده بر آن بی ثمر خواهد بود. 
روی سخنم نخست با ارجمند همکارانی است که در آمد و شد روزگار توان گفتن و پیمان 
برخواستن و پشتیبانی از حقوق آدمیان را در این سرزمین در کوله بار خود نهفته اند. آزادانسان هایی 
که از چارچوب حقوق دانی به پهنه حقوق بانی ره  جسته اند و دل در گرو دادگری دارند و به هیچ 
مقام و منزلت دیگری چشم و دل نسپرده اند. امیدوارم که ژرف بینانه بر این نوشته بنگرند و اگر در 
بند  و  بست اصول و عدالت سخنم را روا دانستند، از بازگو کردن آن در نزد دیگران تن نزنند. باید 

هرچه سلطان قادر آید خلق از او قادرتر است
گوش ها بر داستان کاوه آهنگر است
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با قلم و زبان جلوی دیو تخریب گر حقوق انسانی ایستاد. این آشفتگی و بی سامانی که از دریچه 
قانون در حال شکل گیری است، فرآیندی است که به نقض قانونمند حقوق انسان ها می انجامد. 
شاید از این رهگذر بتوان شرح آن گفت و ختم آن جست. تردید نکنیم که در این روزگار هیچ 
مسئولیتی برای پاسداران حقوق مردم مهم تر و فراتر از این نیست که پی و مایه این طرح آزادی ُکش 
و اصول ستیز را با صدایی رسا بگویند تا مبادا تصمیمی به تصویب رسد که حقوق بانان این آب و 
خاک را درگیر چنان تنگنایی کند که گفتن و ناگفتن، پشتیبانی کردن و چشم پوشیدن از حقوق مردم 
همسان شود؛ نباید از یاد برد که اگر هماهنگ و ترازمند، یکپارچه و همدل مسئله را به روشنی برای 
دلسوزان این آب و خاک بازگوییم و حق مطلب را با برهان و دلیل ادا کنیم، بی گمان پیروز و سربلند 

از این تک و تاز بیرون خواهیم آمد. 
ُملک را ز آزادی و فکر و قلم قدرت فزای 

خامه آزاد نافذتر ز نوک خنجر است
دو دیگر سخنم با مجلسیان است که به عنوان وکالی مردم گرد یکدیگر نشسته اند و چارچوبه 
قدرت این توانمندی را به آنان بخشیده تا نسبت به طرح و لوایح، باید و نباید و چون و چرا روا 

دارند و در پذیرش قوانینی درست و منطبق با اصول بکوشند و به یاد بسپارند:
جهان یادگار است و ما رفتنی

نماند به گیتی به جز مردمی
تاریخ برگ می خورد و آیندگان درباره ما داوری می کنند که هنگام توانستن و چیدمان حقوق 
مردم چه گفته و نوشته ایم؟ و در پی انتخاب قدرت و حق، حق را قدرتمند ساخته ایم یا به قدرت 
اجازه میدان داری داده ایم؟ با این تفاوت که اکنون در موضع تصویب قانونی هستیم که حقوق همه 
مردم از آبشخور آن خواهد گذشت؛ پس هر حقوق بانی که آزادی دفاع، آرامش پشتیبانی و حمایت 
الزم قانونی را با تصویب و تأیید نابجای این قانون از دست دهد، بی گمان شما دچار سرزنش و 

نکوهش خواهید شد. 
رگ رگ است این آب  شیرین، آب شور

در خالیق می رود تا نفخ صور
فرود  و  فراز  و  گفتمان  چارچوبه  که  است  نگهبان  شورای  حقوق دانان  با  سخنم  دیگر  سه 
فرآیندهای قانونی که آزادی دفاع را بگیرد یا محدود کند به نیکی می شناسند زیرا دیگران کمتر از 
آنان می توانند ژرف کاوانه بیابند که نقض قانونمند حقوق بشر چه خسارات بی کرانی به کرامت، 
حیثیت و در نهایت به حقوق انسانی وارد خواهد ساخت. بدینسان دادگری فرو می افتد و دادرسی 
زمین گیر می شود و هیچ اصلی در پایگاه خود جای نمی گیرد؛ پس اکنون همان هنگامه ای است که 
باید فارغ از هر مصلحتی به حقوق انسان ها اندیشید و از یاد نبرد که برای پاسداشت حق آدمیان باید 
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شیوه و ساز و کار درست آن آماده باشد وگرنه هیچ گلی در شوره زار نمی روید. 
برای یک پژوهش درست، نخست باید بار معنایی واژگان به کار رفته در متن به روشنی بررسی 
شود تا جایگاهشان از یک سو در تعهد، تکلیف و وظیفه، و از دیگرسو در بهسازی و بهروزی 
جامعه مشخص شود. بیایید از دریچه دانش سایه گستر بر آن واژگان بنگریم و کاربرد و اعتبارشان 
را ژرف کاوی کنیم که اگر در این مسیر گام ننهیم، ستودن و زدودن آن قانون بیهوده است. اکنون 
بجاست به تجزیه و تحلیل این قانون بپردازیم و سپس به انگیزه تصویب و سودمندی آن. به ویژه 
باید به این فرآیند فراگیر دقت کنیم که آیا هر مصوبه ای که ضمانت اجرا داشته باشد، شایسته نام 

»قانون« است؟
فرهنگ نگاران در بیان چونی دامنه واژه قانون گفته اند مصوبه ای است که از دستگاه قانون گذاری 
صادر شود و پی و پایه آن بر طبیعت، منش و روش هماهنگ با تمدن باشد به گونه ای که پاسداری 
از فطرت آدمی را نخستین هدف خود داند و بدون هیچ استثنائی بر همه افراد به طور نوعی جاری 
شود. گفتنی است یکی از واژه نگاران دوران مشروطه نکته درخور توجهی را یادآور می شود و 
می گوید شرط غیرقابل گریز قانون آن است که اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد. 
اکنون برگردیم به قانون جامع وکالت و نخست از این زاویه بنگریم که تا چه پایه به حقوق 
فطری آدمی نظر دارد و تا کجا با دیگر قوانین همراهی می کند؛ زیرا در سامانه تدوین قوانین کشور 
با دو نوع قانون روبه رو هستیم؛ نخست قانون اساسی است که بیانگر قواعد و اصولی است که شکل 
حکومت و سازمان همکاری و همبستگی قوا را بیان می کند و امتیازات و تکالیف مردم نسبت به 

دولت و دولت نسبت به ملت را روشن می سازد، و دو دیگر قانون عادی است. 
بر مبنای همین ساختار، قانون عادی نمی تواند برخالف قانون اساسی باشد و قانون اساسی خود 
متکی به اصول، قواعد، ُعرف، شرع و بایدها و نبایدهایی است که از آبشخور نگرش و برداشتی 
خردورزانه گرد آمده و طی تشریفات ویژه ای به تصویب ملت )نه نمایندگان آنها( رسیده است. 
بجاست یادآور شوم بنا به شیوه و طرز حکومت ها قانون های اساسی کشورهای مختلف در قالب های 
گوناگونی قرار می گیرند. برخی گرایش مذهبی دارند و برخی بدون مخالفت با مذهب، برداشت های 
عینی از حقوق فطری آدمی را در چارچوبه اصول خویش قرار داده اند؛ البته در چگونگی قانون 
اساسی بحث های بسیاری به وسیله حقوق دانان مختلف پیش آمده است؛ قانون اساسی ایران نگرشی 
کاماًل شرعی و مذهبی دارد تا جایی که در اصل چهارم قانون اساسی می خوانیم: »کلیه قوانین و 
مقررات مدنی، مالی، اقتصادی، جزایی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس 
موازین اسالمی باشد. « سوگمندانه اعالم می دارم قانون جامع وکالت برخالف شرع است و مغایر 
برداشت و فتوا و اجتهاد بزرگ ترین فقهای شیعه بر اساس اصل چهارم قانون اساسی باید قانون گذار 

عادی، به خاطر رعایت تشریفات قانون اساسی، آن را از یاد نبرد. 
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در مکتب شیعه یکی از بزرگان تفسیر متون فقهی، محقق حلی است که کتاب شرایع وی نزد 
همه فقیهان و شارحان شرع مرجع رجوع است. در صفحه 327 جلد اول ترجمه این کتاب )چاپ 

دانشگاه تهران( که نام کاملش شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام است، آمده:
»وکیل است و معتبر است در او بلوغ و کمال عقل، هرچند فاسق باشد، یا کافر باشد، یا مرتد 
باشد. و اگر مسلمانی وکیل باشد، و مرتد شود، باطل نمی شود وکالت او، به جهت آن که مرتد بودن 
منع نمی کند وکیل شدن را در ابتدا، پس همچنین منع باقی بودن آن را نکند. « همچنین در همان 
کتاب، در صفحه 338 آمده است: »و اکثر فقها قائل اند بر نبودن هیچ مانعیتی برای وکیل. تنها مراعات 

مصلحت موکل الزم است در هر وکالتی. « 
بنابراین از منظر شرع، قانون جامع وکالت فاقد توجیه است و از دیگرسو در قانون اساسی بارها 
از وکیل دادگستری یاد شده است؛ و منظور از وکیل دادگستری، حقوق بانی است که در چارچوب 
کانونی مستقل با آزادی های مورد نظر قانون گذار پروانه خود را گرفته است و یک شمای مشخصی 
را در ذهن مجلس خبرگان پدیدار ساخته که عدول از آن ارکان، گام نهادن برخالف نظر و نیت 
تصویب کنندگان قانون اساسی است و بر این پایه هر مدونه عادی که این چارچوب را در هم ریزد 
نیاز به پرسش از همه مردم این سرزمین دارد؛ زیرا تصویب چنین قانونی، تغییر در قانون اساسی 
است. گذشته از آن که این قانون با کرامت، آزادی و پاسداری از حقوق بنیادین آدمی در ستیز است 
و پاسداری از آزادی های مصّرح در قوانین حقوق بشر را نادیده می گیرد؛ حذف آزادی در دفاع از 
امتیازات حقوق انسانی، درست مانند کشتن روح آدمی است. نادیده گرفتن قواعد و اصول معنای 
دیگری را به ذهن می آورد که آن روا دانستن مسائل نادرست و در هم ریختن اصول و قواعد و 
گشودن راه به پلیدی و پستی و دادن کلید به دست هر مستبدی است که از طریق بستن و تهدید و 

ارعاِب حقوق بانان دفاع از حق را- که برترین امتیاز آدمی است- ناممکن  سازد. 
اگر وجدان را ترازوی سنجش خوب و بد زندگانی آدمی بدانیم و خداوند شاهین آن باشد، 
هیچ تهدید و فشار و اجباری بر حقوق بان پذیرفتنی نیست؛ زیرا در ورطه ای که خداوندان زر و 
زور در موضع توانمندی پرونده ای برای شخصی بسازند، تنها روزن امید آن است که انسانی فارغ 
از این چارچوب قدرت بتواند دست کم بدون تشویش و دلهره، ناگفته ها را بگوید و با ابزار قانون 
کنش ها و واکنش ها را بسنجد و در پیش روی داوران بنهد؛ اگر قرار باشد هر روز از ناحیه همین 
زورمندان، خود فراخوان چون و چرا و آری و نه قرار گیرد، دیگر چه امیدی به این حداقل گفتن 
است؟ استقالل وکیل و سازمان او حاصل سالیان دراز اندیشه اندیشمندانی است که در چارچوب 
پاسداری از حق انسانی کوشیده اند و یک قرارداد اجتماعی را برای سامان جلوگیری از زور و له 
شدن آزادی حداقلی پیشنهاد کرده اند. چه دردناک است که ما با پیشنهاد چنین قانون پس رفته ای 
رهسپار قرون وسطی شویم و تأییدگر دومستر، ناپلئون و ماکیاول؛ کسانی که اصل حاکمیت مردم 
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را خطرناک ترین فرآیند اجتماعی می دانند. 
حقوق بانی که نمی تواند رأی نهایی و تصمیم پایانی را درباره پرونده ای بگیرد، چرا نباید زشت 
و زیبای کارش در یک دستگاه مستقل از قوه قضائیه بررسی شود؟ بنگرید که رئیس کانون وکال در 
نظام قانونی فعلی و نظامی که قانون اساسی در زمان آن تصویب شده، هم شأن دادستان کل کشور 
است. آیا این مسخره نیست که ما اجازه دهیم چنین اعتباری در دادگاهی متشکل از قوای دولتی 
مورد بحث و بررسی قرار گیرد؟ بیاییم اندک بین و کوتاه نظر نباشیم، و شرع و عرف و اخالق ملی 

را لگدکوب نکنیم. 
نیک اندیشان به خوبی می دانند هر اندیشه واپس گرایانه ای، سبب تنش در میدان اندیشه، سّد 
روشن گری و روشن گرایی است. چنانچه این طرز تفکر در قانون راه یابد، فروپاشی ارزش ها حتمی 
است. درک و دریافت وابستگی و پیوند کارها ما را بر آن می دارد تا دریابیم سرچشمه پشتیبانی و 
دفاع در کجاست که با اندک توجهی به این نتیجه می رسیم که سرمنشأ آن آزادی و برخورداری 
از ایمنی حامیان حقوق تجلی گاه دفاع اصولی است که مدافعان باید آزادی استقالل و ایمنی در 
میدان دفاع داشته باشند وگرنه پلیدان پلیدی را پاکی جلوه دهند و اجازه بررسی پاسخ استدالل و 
ارزش یابی ارزش ها را از حقوق دانان سلب می کنند. خردورزی حکم می کند به شیوه هایی دست 
یازیم که برترین دستاورد را به همراه دارد و به دور از تاریک-اندیشی و خشک مغزی حقیقت و 
واقعیت آشکار شود. اگر در فضای دفاع از حق، میدان چنین گفت وگویی فراهم نباشد دستاورد 
رسیدگی سودمند و مفید نخواهد بود؛ در چنین زمین سست و لرزانی نیز هرگز نمی توان برج 
استواری برای پشتیبانی و حمایت از حقوق مردم ساخت. این هشدار فرزانگان است که می-گویند:

تا نکنی جای قدم استوار
پای منه در طلب هیچ کار

اگر حقوق بانان حق دادگری و دادورزی نداشته باشند، چشم داشت کامیابی و دستاورد دادگرانه 
از آنان بیهوده است. استقالل حقوق بانان و آزادی در دفاع، ضرورت عینی است و اگر در کار و بار 
پشتیبانی حقوق حذف شود، هیچ امید و امکانی برای حمایت حق جویی و حق گویی فراهم نخواهد 
شد. بی گمان دفاع و آزادی، با زیست و طبیعت آدمی هماهنگ است. پاسداشت آزادی خدمت به 
جامعه انسانی است و سلب این حق خیانت به آزادی و فرود از فراز قله انسانیت انسان. این سخن 
را از اندیش ورزان پیشین فراگیریم که هدف خوب را نمی توان از طریق وسایل بد به دست آورد؛ 
زیرا ساز و کار غیر اصولی و به دور از عرف و اخالق فرجام کار را نیز به فساد و تباهی می کشاند. 
در دفاع، روشنگری و آگاهی دادرسان نخستین گام حقوق بانان است. سخن از ستایش و نکوهش 
نیست؛ سخن بر سر آن است که دفاع گاه بسیاری از موارد را نیز روشن می سازد که در چنین 
میدانی آزادی یک ضرورت عینی برای وکال به حساب می آید؛ زیرا دفاع زمانی امکان پذیر است و 
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سودمند که پشتیبانان حق، خود مورد حمایت و پاسداشت قانون باشند و صد البته که چنین امری 
فقط با استقالل کانون به دست می آید. حذف استقالل کانون و گستردن چتر قوه قضائیه بر کار و 
بار حقوق بانان نقض آشکار و قانونمند حقوق بشری است که از شوم ترین و وحشت-انگیزترین 
نیرنگ های مبارزه با حقوق انسانی به شمار می آید و با کج نمایی و گمراهی عمومی سعی در درست 
جلوه دادن نادرستی ها شده است. گویا در این رهگذر فقط انسان و حقوقش است که در چنبره 
قدرت به چشم نیامده. بنابراین اگر آزادی، که سنگ نخست و استقالل دستاورد آن است فراهم 

نیاید، هرگز رسیدگی عادالنه و منصفانه در پیش روی ما در هیچ دادگاهی پدیدار نخواهد شد. 
جا دارد در این گفت و گو نگاهی نیز به بایدها و نبایدهای سامانه حقوق بین الملل بیندازیم؛ زیرا 
در روزگار ما نظام های حقوق داخلی با هزاران ریشه به نظام بین المللی پیوند خورده است و بر 
همین پایه ماده 9 قانون مدنی اعالم داشته پیمان های بین المللی که دولت بدان پیوسته است در حکم 

قانون داخلی اند. 
در آغاز این نگاشته یادآور شدم در ماده 27 کنوانسیون وین مصوب می 1969 اعالم شده هیچ 
دولتی نمی تواند به خاطر قوانین داخلی خود معاهدات بین المللی را نادیده بگیرد. دولت ایران این 
معاهده را امضا کرده است و بر مبنای »اوفوا بالعقود« و »اوفوا بالعهود«، نزاکت پایبندی به معاهدات 
بین المللی و رفتار منطبق با الزامات معاهدات، گریز از این پذیرش ممکن نیست و تصویب چنین 
قانونی منافی شئون یک نظام منطقی است. از دیگرسو در معاهدات مختلف، دولت ایران مکلف 
به اجرا و پیروی از دیدگاه بین-المللی است؛ برای نمونه دولت ایران کّلیت اعالمیه حقوق بشر 
را پذیرفته است. در ماده 10 اعالمیه می-خوانیم: »هر شخص با تساوی کامل حق دارد به دعوای 
او که در دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی می شود مراجعه کند. « در ماده 44 
اصول دفاع وکال می خوانیم: »وکال حق دارند کانون حرفه ای مستقل تشکیل دهند و از یک پارچگی 
و انسجام تشکل خود دفاع کنند و وظایف خود را بدون مداخله خارجی انجام دهند. « کنوانسیون 

اروپایی حقوق بشر مصوب 1953 نیز حکایت از همین استقالل دارد. 
یکی از مصوبه های هشتمین کنگره سازمان ملل که با موضوع پیشگیری از جرم در سال 1990 
در هاوانا تشکیل شد، این بود که »وکال باید از هرگونه تهدید یا مداخله نابجا در انجام وظایف 
از این دست  این اصول بود.  ایران یکی از تصویب کنندگان  باشند. دولت  حرفه ای خود مصون 
مصوبات بین المللی که دولت ایران آن ها را پذیرفته، فراوان به چشم می  خورد. امکان عدول، نکول 

و خروج از این مصوبات دور از ذهن است و در شأن ایران نیست. 
اکنون بیاییم در پی انگیزه های اندک و پیش  پا افتاده، برترین حقوق آدمی را نادیده نگیریم. در 
منش فرهنگی و جنبش اجتماعی ما همواره به آزادی انسان دست کم در گفت و گو بها داده  شده 
است. اگر قانون برای توسعه است، محدود کردن حقوق بانان گامی خالف جهت آن و در راستای 
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نادانی، ستم و دادگری، درستی و نادرستی  رکود و توقف است. در گفت و گوی آزاد، دانایی و 
روشن می شود که این رابطه تنگاتنگ با اطمینان شخصی حقوق بانان از پیامدهای پس از پشتیبانی 
آن هاست؛ پس به خاطر فردای ایران- اگر بدین سرزمین چشم و دل دوخته و بسته ایم-، به خاطر 
شرع- اگر خود را متشرع می دانیم- و به خاطر انسانیت انسان- اگر خود را وامدار بشر به حساب 
می آوریم- از تصویب چنین قانون ضد اصولی تن  زنیم که برخالف عرف، مغایر شرع و به دور از 

ضوابط بین المللی است. 

قانون متروک
رساترین پیامی که می تواند آگاهی و هشیاری را پی  ریزد، در طول تاریخ آن را بپاید و در مقابل 
تاریک-اندیشی و نادانی قد علم کند آن است که ما در رفتار و کردار خویش در موضع قانون گذاری 
اصول و اساس را از یاد نبریم. اکنون از حقوق دانان شورای نگهبان چشم آن دارم که حافظه تاریخی 
این سرزمین را از خاطر نبرند و به سرشت و پی و پایه اهداف مردم هنگام انقالب بنگرند. شعار 
مردم را در زمان فروپاشی نظام پیشین و سامانه نظام تازه به یاد آورید. آیا مردم اینسان فریاد نمی زدند 

» استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی«؟
حاال بیایید کالهتان را قاضی کنید و پیام این شعار را ژرف کاوانه بکاوید تا دریابید این سخن 
بازگوکننده چیست؟ آیا جز این است که استقالل میهن و سربلندی سرزمین، نخستین خواست و 
درخواست است و آن گاه مهیا ساختن آزادی مثبت افراد تا در صورتی که این دو پایه فراهم شد 
آرمان ها هستید؛ چگونه  میراث داران همان  اکنون شما  استوار کنند؟  بر آن  را  جمهوری اسالمی 
می توانید بپذیرید که قانون در محدوده اندک استقالل حقوق بانان در چارچوب تعیین شده دادگاه 
رعایت نشود؟ سوگمندانه آن که قانون پیشین این میزان استقالل و آزادی را که حفظ حداقلی از 
آزادی حرفه ای است، پذیرفته بوده و این حداقل بر هر اولویت سیاسی برتری دارد؛ زیرا سالمت 

روانی و ذهنی آدمی در آن است که نیروهای حاکم این حداقل آزادی ها را تهدید نکنند. 
مگر قانون اساسی خون بهای خون شهدا نیست؟ مگر نمایندگان تعهد نسپرده و سوگند یاد 
نکرده اند که در اجرای قانون اساسی دریغ و درنگ نکنند؟ تصویب قانون جامع وکالت یعنی رد 
استقالل پیشین وکال و نتیجه آن به باد رفتن همه تالش ها و کپی گیری ها و تقالها و در نهایت 
انقالب خواهد بود. آرمان ها و آرزوها یعنی هیچ! تصویب قانون جامع وکالت نشانگر آن است که 
از این پس بر مبنای این چینش و گزینش می توان به جای واژه های »استقالل« و »آزادی« هر واژه 
دیگری نهاد. آیا در این صورت جنگل، بیابان نخواهد شد؟ و این نوع تأیید قانونی برخالف همه 
اصول، پیامدهای ننگین به همراه نخواهد داشت که همه آرمان ها و اهداف و اصول در چنبره قدرت 
تاراج و هبا شود؟ پس آن همه تالش فرزانگان چه خواهد شد؟ و این بی خردی را چه باید نامید؟ 
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نهان گشت کردار فرزانگان
پراکنده شد کام دیوانگان

آیا این قانون آوای ُغرابی است برای فراخوانی فراموشی همه بنیادها و بنیان ها که آزادی انسان 
را پاس می دارند؟

که  بی قانونی  به  بود  خواهد  روزنی  انسانی  حقوق  نقض  قانونمند  روش  چنین  فرآیند 
افسارگسیختگی قدرت را به همراه دارد. باورم آن است که حقوق دانان شورای نگهبان با مقوله ادب 
و هنر و زیبایی ها و ظرافت های آن آشنایی دارند و می دانند که چه واقعیت هایی در قاب و قالب 

داستان  بیان شده و به دوستی ها و کینه های ملت ها اشاره شده که بخشی از تمدن انسان هاست. 
و  دیاز سی  پورفیریو  که  در سال 1911  می گوید  زاپاتا  باد  زنده  کتاب  در  بک  اشتاین  جان 
چهارمین سال حکومت خود را بر مکزیک سپری می کرد که جوانی روستایی بر او شورید. مردم به 
او گرویدند و زاپاتا را فرمانروا کردند؛ اما ناباورانه می بینیم در کمتر از یک دهه یعنی در سال 1919 
جانشینان زاپاتا همان مشی پورفیریو دیاز را برگزیدند و اصول را از یاد بردند و آن همه شورمندی 
و بی باکی که در پی کسب حقوق و آزادی های مردم مکزیک به پا شده بود از دست رفت و مردم 

احساس فریب خوردگی کردند. 
اکنون به آزادی و استقالل و پیمان مشترک قانون اساسی بازگردیم که شما قاعدتاً به آن پای 
بندید و از مرزداران حقوق و بایدها و نبایدهای امتیازات مردم این سرزمین هستید؛ پس بیایید با 
مدونه ای که لباس قانون بر تن دارد ولی ویرانگر حقوق و آزادی ها و امتیازات بنیادین انسانی است 
همسو نشوید. این از ویژگی های اختناق و استبداد و بیداد است که با دور باش و کور باش همه 
را می راند و سخن نابجای خویش را بر کرسی می نشاند. چه اندوهناک است که مدعیان آزادی، 
اصول، عرف و حقوق  انسان ها که زمانی زبان به طعن و لعن حکومت خودکامه رژیم پیش گشوده 
بودند، شاهدان ساکت این تجاوز قانونی برای پایمال کردن حقوق مردم باشند. چه زیبا و دل گرم 
کننده است گفته پیشینیان ما که »خورشید پشت ابر پنهان نمی ماند. « مردم سرانجام حق خود را 
می شناسند و از نثار و ایثار در فرجام خودداری نمی کنند. شّم حقوق بانانی ام مرا وامی دارد که امروز 
این هشدار را با شما بازگویم که نگهبان حقوق مردم در قانون اساسی هستید. چنان گام بردارید که 
داستان تلخ و گزنده جان اشتاین بک واقعیتی انکارناشدنی را از شما به یاد نیاورد. مردم نپرسند آن 
خشم، خروش و خیزش چه شد؟ و آن غرور و حماسه کجا رفت؟ اگر تحدید استقالل وکال در 
زمان رضاشاه از سر جهل و جنون بود، چرا باید دوباره جان گیرد؟ هیچ اندیشیده اید که آیندگان در 

ارزیابی این قانون چگونه درباره ما داوری خواهند کرد؟
سامانه های  و  مجلسیان  دولتی مردان،  خیانت  و  بر خدمت  بگشایم  روزنی  دهید  اجازه  حال 
حکومت های پیشین. در سال 1312 که تقی زاده وزیر دارایی بود، قرارداد نفت ایران و انگلیس را از 
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ناحیه دولت ایران تأیید و تصویب کرد. به موجب این قرارداد 60 سال تولید نفت ایران در اختیار آن 
دولت استعماری قرار می گرفت؛ اما وی در سال 1327، یعنی 15 سال پس از آن از تریبون مجلس 
شورای ملی، اعالم کرد: »من آلت فعل بی اراده ای بیش نبودم و عامل مصلوب االختیار بودم« و 
نگفت به منافع این سرزمین نیندیشیده  بودم و برای هماهنگی با آهنگ دیگران این گونه رفتار کردم 
و خود، دادن امتیاز به انگلیس را خیانت محض دانست. فهم این که عذرش در تاریخ پذیرفته شد 
و آیندگان او را مبرا از مسئولیت دانستند یا نامش را در زمره خائنان آوردند، چندان مشکل نیست. 
آیا او نمی توانست دست کم از امضای چنین قراردادی تن  زند؟ ضمن آن که آن قرارداد فقط منافع 
مالی این سرزمین را به باد می داد اما قانون جامع وکالت، حقوق، آزادی، کرامت و حیثیت آدمیان 
این سرزمین را نشانه گرفته است. از یاد نبریم این آقای تقی زاده همان کسی است که در استبداد 
صغیر در زمان محمدعلی شاه قاجار نطق های آتشین فراوان ایراد می کرد و حمدعلی شاه را نماد 
ستم، بیداد و حق کشی می دانست. باید از یزدان یکتا بخواهیم چشممان را چنان بگشاید تا چنین 

واقعیت هایی را واژگونه نبینیم. 

قانون مخاطره آمیز
قانون باید نیازهای جامعه را بشناسد و به طور روشن و صریح در پی پاسخ گویی به آن نیازها 
باشد. قانونی مورد پذیرش جامعه است که مردم بتوانند با آن خواسته ها و نیازهای خویش را مرتفع 
سازند. اکنون این سؤال مطرح است که آیا خواست جامعه ما آن است که از اختیارات وکال کاسته 
شود و برخالف شرع، حقوق و قوانین فعلی و موازین بین المللی یک گام واپس گرایانه به قرون 
وسطی داشته باشیم؟ شاید چنین حکم زوری بتواند با پشتیبانی نیروی انتظامی و قدرت حاکم لباس 
اجرا بپوشد اما دیری نخواهد پایید که همه آن را برانند و از آن جز نام پلیدی در تاریخ حقوق این 

سرزمین نماند. 
قانون باید بر پایه یک سامانه ترازمند با شرایط اوضاع و احوال جامعه خویش بروز و ظهور کند 
و ذهن و خود مردم را متقاعد سازد. در چنین صورتی است که پیشرفت و توسعه جامعه را نوید 
خواهد داد. ویژگی تدوین چنین قوانینی تکامل سیر حرکت اجتماعی است که از بستر دادگرانه 
گذر کند، حقوق مردم را بپاید و آزادی های مشروع را پاس دارد. گذشت روزگار نشان داده است 
که دست یازیدن به شیوه هایی که در آن اصول و منطق و عرف نادیده گرفته شده است و پرداختن 
به مطالبات گروه های اجتماعی در آن به چشم نمی خورد، مخاطرات سهمگین را به همراه داشته 
و رویارویی های با دولت را در پی داشته است. در این بزنگاه تضاد دولت و جامعه نهادینه شده 
و بی اعتمادی به دولت شتاب گرفته؛ هرچند آن دستور به حوزه ای خاص از اجتماع مربوط بوده، 
نارضایتی و سرخوردگی آن گروه مشارکت و همدلی مردم را به شکل فراگیری به سوی خود جذب 
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کرده و از اعتماد عمومی به دولت ها کاسته است. در برابر هرگاه استقالل نهادهای اجتماعی تأمین 
شده و فضای تکاپو و ابراز عقیده و بیان آزاد نیروها فراهم آمده است، رشد و بالندگی جامعه و 
پیوند استوار مناسبات اجتماعی، چشمگیر و گسترده شده است. به طور کلی تضاد هنگامی به وجود 
می آید که زمینه گفتار آزاد و ترازمند وجود نداشته باشد، پرسش و پاسخ دولت و ملت در سطحی 
همسان انجام نگیرد که حاصل آن بدبینی، بدگمانی، رکود و باألخره دلزدگی الیه های مختلف جامعه 

خواهد بود. 
آسیب های  و  اجتماع  مخاطرات ضد  از  را  اجتماع  که  شود  پی ریزی  گونه ای  به  باید  قانون 
مشارکت عمومی بپاید نه آن که خود، کانون تضاد و اختالف باشد. اگر اولین هدف قانون گام نهادن 
در مسیر جلوگیری از مخاطرات باشد، در پی آن به جنبش ستون های جلوگیری کننده از یورش، 
تخریب و آشوب اجتماع دست خواهد یازید. دفاع آزاد و پشتیبانی از حقوق مردم سنگ نخست 
یک رسیدگی عادالنه و منصفانه است که بدون استقالل نهاد وکالت اجرایی نیست. چارچوب دفاع 
و کار حقوق بانان باید به دور از تحمیل، اجبار و فارغ از سیطره قوه حاکمه باشد. اگر قوه حاکمه به 
این سنگ نخست حمایت و پاسداری جامعه بی اعتنا باشد و خود آن را سست و ناتوان کند، جامعه 
از یورش و خلل در ارکان اصلی خود ایمن نخواهد بود. جامعه از دریچه همین قانون که نقض 
قانونمند حقوق بدوی و بدیهی جامعه را به همراه دارد، دچار شکست و از هم گسستگی می شود. 
هر نقض قانونمند حقوق انسان ها وجدان عمومی را جریحه دار می-کند. نادیده انگاشتن واقعیات 
جامعه و واپسگرایی خردسوز و لجاج بر سریر تحکیم قدرت عامل جدی رکود و توقف جامعه 
است. در برابر چنین شیوه ای باید سیاستی را پیش گرفت که مبتنی بر آزادی و دادگری و واگذاری 

نقش مؤثر برای مردم باشد. 
خردمندان از گذشته تاریخ و حقوق تجربه می آموزند و از مخاطرات و آسیب های ناشی از 
قوانین ناکارامد و نامطلوب و ضدارزشی که تصویب و اجرا می شوند، چه از نگاه انتزاعی و چه از 
دیدگاه انضمامی از آن روی برمی تابند. هنگامی که قانون با زمان و مکان و اوضاع و احوال اجرای 
بنیادین انسانی نیست، مخاطره آمیز است؛ زیرا  خود هماهنگی ندارد و در پی پاسداشت حقوق 
قدرت اجتماع که برخاسته از اراده مردم است آن را نمی پذیرد و وجدان اجتماع آن را پس می زند. 
در بسیاری از کشورها جمله »عرف مقدم بر حقوق است« هنوز اعتبار و قدرت فراوانی دارد. عرف 
را مردم ساخته و پرداخته و پذیرفته اند. به قول سیسرون »طبیعت حقوق را باید در طبیعت آدمی 
جست« و قانون حقیقی »قانون ارجمندی است که در ذات طبیعت است. « نظریه حقوق طبیعی 
هم از همین جا سرچشمه می گیرد. قولی که جملگی بر آن اند و فیلسوفان و حقوق دانان بر آن پای 
می فشارند آن است که انسان علت نهایی و هدف فرجامی حقوق است. در روزگار ما اوهام پیشین 
در هم شکسته و فروریخته، حتی اصل »قضاوت امری در درون قلمرو حکومت است« به یک نظریه 
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متروک تبدیل شده. دادگاه نورنبرگ، دادگاه دارفور، ایجاد دادگاه جزایی بین المللی، دادگاه راسل 
که یک نماد دادگرانه را بیان می کرد، دالیل نگرش جامعه امروز ماست. این موضوع، یعنی برتری 
حقوق نامتشکل بر حقوق متشکل، پی و پایه حقوق بشر و تمایالت دادگرانه و تساوی طلبانه جهان 
امروز را تشکیل می دهد. این حقوق خودجوش و خودانگیخته، نظام دفاعی جهان و چارچوب 
پشتیبانی از حقوق انسان را طرح و تدوین می کند. به قول اوگن اهریش »کانون گسترش حقوق 
را در زمان ما، مانند هر زمان دیگری نه در قانون باید جست، نه در رویه های قضایی یا آرای 
حقوق دانان و نه به طوری که بیشتر معمول است در دستگاهی که از قواعد و مقررات دفاع می کنند، 
بلکه باید در خود جامعه یافت. « بنابراین حقوق انتزاعی که دولت ها وضع می کنند »چون حبابی 

است که بر آب نقش می-بندد. «
طبیعت حقوق آدمی ثابت کرده است که سرانجام حقوق برخاسته از طرف دولت در پیش 
حقوق ناشی از جامعه تاب پایداری ندارد و هنگام زورآزمایی فرو خواهد ریخت. این تک و تاز 
به نفع مردم هر روز فراگیرتر و نیرومندتر می شود. به باور اهریش »در دورانی زندگی می کنیم که 
قواعد انتزاعی حقوق در شرف سیر نزولی تازه ای است. « به یاد داشته باشیم که اندیشمندان جامعه 
جهانی بر این باورند که دادگری عبارت است از آشتی شیوه ها، قاعده ها، ارزش ها و اندیشه هایی که 
در چارچوب اجتماعی مشخص با رفتارهای دسته جمعی پدیدار می شوند و تحقق می یابند. دادگری 
برقراری پیوندها و پیوستگی های چندجانبه میان خواست ها و تکالیفی است که اعتبارشان ناشی از 
قواعد و هنجارها است؛ این قواعد ضمانت اجرای رفتارهای اجتماعی مربوط در خود را دارند. بر 
این مبادی دستگاه حقوقی جامعه به طور کل هنگامی مفید و کارساز است که »اساسش حقوق غیر 
متشکل و خودجوش« باشد و به مراجعی برتری نسبی بخشد که به حقوق، امتیازات و دخالت مردم 
اعتبار بیشتری دهد. باید گفت قانون پیشنهادی برخالف این معیارها و مالک هاست که باید آن را 

مانع وکالت و دفاع و حقوق بانی دانست نه جامع آن. 
به قول آیزایا برلین »عدول از آزادی به مثابه کشتن روح جاودان آدمی است. عدول از قواعد 
به معنای روا دانستن امری مطلقاً ناصواب، مطلقاً بد، مطلقاً پلید و پیش  گرفتن راهی مباین منبع 
مقدس قواعد است که گاهی طبیعت، گاهی وجدان و گاهی خدا نامیده می شود؛ ولی به هرحال 

علی االطالق معتبر است. «
)آیزایا برلین، آزادی و خیانت به آزادی، عزت ا... فوالدوند، نشر ماهی، چاپ سوم، 1390، ص 

) .84
مسئولیت خطیر حقوق بانان ایران در این دوران گذار آن است که جزئی و محدود نیندیشند و 
برای گشودن مشکالت پیش  رو، با شکیبایی و فرزانگی گام بردارند تا این موقعیت پرتنش با تدبیر 
و فراست در پرتو قانون و حفظ آزادی های بنیادین جامعه به سکون و آرامش بینجامد. برای آن که 
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در فردا و فرداها به ای کاش و افسوس و آرزو دچار نشویم، باید امروز با اراده و پشتکار گره این 
دشواری ها و پیچیدگی-ها را باز کنیم و امید تمام داشته باشیم که اگر همدلی، پیوند و همبستگی 

خود را پاس داریم به سادگی می توانیم بر این مشکالت چیره شویم. 
همه کارهای جهان را در است

مگر مرگ کآن را دری دیگر است
باید از تصویب این الیحه که نه تنها آفت دفاع آزاد، که آزادی سوز است جلوگیری شود و 
آسیب های این الیحه واپس گرایانه را برای همه انسان های دردمند و دل سوخته این آب و خاک 
بیان کنیم تا با کمترین هزینه بیشترین دستاورد را برای آرامش و آزادی دفاع مردم به دست آوریم. 
مخاطرات ناشی از این قانون را باید به گونه ای سامان مند گوشزد کرد و دلسوزان را آگاه ساخت که 
چنین راه انحرافی چه پیشامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت و به روشنی بازگوییم که این 
یک بیماری خودبزرگ بینی است که اقتدارساالری را آگاهانه یا ناآگاهانه برخی از اشخاص برای 
دستگاه های اداری خود ایجاد می کنند و بدینسان تخم برتربینی را به دور از بایدها و و نبایدهای همه 
منابع حقوق می افشانند که چنین کشتی، میوه ای جز استبداد، زبونی و حقارت مردم را در بر نخواهد 
داشت؛ پس برای حیثیت، شأن و منزلت انسان که مورد تأکید اخالق و اصول و قواعد جهان شمول 
است، باید در حذف این مانع قانونمند وکالت گام برداشت. چنین قانونی برآمده از خودشیفتگی 
قانو ن گذارانی است که برای جلوگیری از انتقاد و پرسش و جواب خواهی بدین شیوه نادرست اما 
قانونمند ره می پویند. در این آمد و شد به ویژه باید دولتی مردان و نظریه پردازان را نسبت به منافع 

ملی، حقوق اجتماعی مردم از یک سو و پیمان های بین المللی از دیگرسو فراخواند و آگاه کرد. 
اگر به انسانیت انسان باور داریم، اگر به قانون پای بندیم، اگر به توسعه و ترقی این سرزمین 
و مردمان بافرهنگ آن دل بسته ایم باید به آزادی های اساسی و امتیازات جامعه مردم ساالر احترام 
بگذاریم و در پی نهادن و پاسداری از آن کوتاهی نکنیم. بروز و ظهور همه این آزادی ها در آزادی 

دفاع و استقالل حقوق-بانان جلوه گر است. 
دیگر دوران اندیشه های واپس گرایانه قرون وسطایی گذشته که می گفتند ملت ها نباید از آزادی 
برخوردار شوند مگر آن که شایستگی و سطح برخورد و بازخورد آن را داشته باشند. چنین باور و 
برداشتی درست بدان ماند که شخصی مصّمم باشد تا زمانی که کاماًل شنا نیاموخته است پای در 
آب نگذارد. این احاله به محال را هیچ خردورزی نمی پذیرد. این شرط ناممکن را تنها در قانون 
مانع وکالت می یابید نه جامع وکالت. انگیزه تدوین کنندگان این مدونه چیست؟ به راستی امانتداران 
درستکاری هستند که پاسخ سلحشوران لبریز از آزادی را که با خون و حماسه انقالب را پی ریختند 
خواهند داد؟ یا با زنجیر بستن به پای آزادی، استقالل حامیان حقوق مردم را نشانه گرفته اند؟ در 
لباس دعا نفرین نکنید و این ضربه هولناک را بر پیکر حقوق مردم فرود نیاورید. پیمان پاسداری 
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از آزادی و استقالل دفاع را فراموش نکنید. به این خواب نما شدن در سامانه حقوق چه می توان 
گفت که مشعل های شکوهمند حق دفاع و آزادی را خاموش می کند؟ آیا آزادگان دیروز از کار شما 

خشمگین نخواهند شد و شما در برابر آنان شرمگین نخواهید ماند؟

فرجام سخن، ارزیابی ارزش ها
این کندوکاو نشان می دهد تصویب چنین مدونه ای پرورش یک فرهنگ اندیشه کش را به همراه 
دارد. به این پرسش و پاسخ بنگرید که آیا رخدادنگاران در بررسی تاریخ حقوق مردم این سرزمین 
چه خواهند نوشت و فرزندان فردا در کارنامه شما چه خواهند خواند؟ بیایید آن مبارک مرد آخربین 
باشید و حقوق و امتیازات امروز مردم را نادیده نگیرید؛ وگرنه در شیوه برخورد شما با حقوق مردم 
و ضدیت کورکورانه با قوانین گذشته و دور افکندن توانمندی های قوانین پیشین در پاسداری از 
آزادی های مردم به تکلیف عمل نکرده اید و از حقوق و آزادی های مردم چشم پوشیده اید. به یاد 

داشته باشیم:
حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد
زمانه را قلمی، دفتری و دیوانی است

این مدونه یک اختناق قانونمند را روایت می کند و درباره رفتار شما تاریخ خواهد نوشت »مردم 
این سرزمین در پی بر پا ساختن دادگری و گزینش شیوه مردمی انقالب کردند؛ اما پس از سالی چند 
مجلسیان و باشندگانی که بر صندلی شورای نگهبان نشسته بودند، حداقل استقالل دستگاه پشتیبانان 
حقوق را تاب نیاوردند و طی مصوبه ای که ضد حقوق بنیادین آدمیان بود و با هیچ یک از قواعد 
حقوق بین-الملل هم نهاد نبود، این استقالل کاروبار حقوق بانان را حذف و از فهرست امتیازات مردم 
سلب کردند و این چارچوب قدرتمند مقابله با ستم و تجاوز را در هم شکستند و در پایان این روش 
نه تنها گامی در پیشرفت و توسعه برداشته نشد، که راه به واپس گرایی ره گشود و قاب و قالبی که 
می توانست حقوق مردم را پاس دارد نادیده انگاشته شد. گفته آموزگار اخالق را آویزه گوش کنیم:

جزای مردمی جز مردمی نیست
هر آن کو حق نداند آدمی نیست
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مصطفي رجبي کلواني

اصل عملي در احراز اعسار در حقوق ایران و فقه اماميه

- کارشناس ارشد حقوق خصوصي و وکیل پایه یک دادگستري)کانون گیالن(

درامور حقوقي  از مسایلي که  یکي 
مورد بررسي قرار گرفته این مسأله 
است که، پس از اثبات دین مدیون 
آیا  حقوقی،  دعوای  خواهان  توسط 
او باید مالئت مدیون را نیز به اثبات 
اجراي  ضمانت  بتواند  تا  برساند 
قانوني ممکن )اعمال حبس(را علیه 
از  پس  اینکه  یا  گیرد  کار  به  وي 
اثبات دین، این خوانده دعوي است 
که در جهت گریز از ضمانت اجراي 
قانوني باید عدم تمکن مالي خودرا 
به اثبات برساند و اگر وظیفه خواهان 
امر چگونه  این  باشد  له  محکوم  یا 
باید صورت گیرد و چنانچه وظیفه 
نوع  چیست؟  تکلیف  باشد  مدیون 
واکنش  و  تکلیف  در  اجرا  ضمانت 
مثاًل  است.  تاثیرگذار  علیه  محکوم 
دردعوي الزام به تنظیم سند رسمي 
علیه  محکوم  استنکاف  صورت  در 
نیابت  به  دفتر  مدیر  سند،  تنظیم  از 

چنین  قانون  حکم  به  و  وي  از 
امري را انجام خواهد داد. ولي اگر 
وجه  پرداخت  به  محکوم  مدیون 
گردید تکلیف چیست؟ هر ضمانت 
اجرایي که در این خصوص وجود 
همان  به  نیز  واکنش  باشد  داشته 
صورت انجام مي پذیرد؟ بدهکار در 
صورت استنکاف، محکوم به حبس 
را  خود  اعسار  آنکه  مگر  مي باشد 
به اثبات برساند)ماده 2 قانون نحوه 
اما  مالي(.  محکومیت هاي  اجراي 
کنون  تا   1313 سال  از  قانونگذار 
نموده  اتخاذ  را  متفاوتي  رویه هاي 
و رویه قضایي نیز در این خصوص 
منعطف بوده است به حدي که در 
این نکته که آیا اصل بر عدم تمکن 
مالي مدیون است و در جهت اعمال 
این محکوم  قانوني  ضمانت اجراي 
جهت  در  باید  که  است  پرونده  له 
علیه  قانوني  اجراي  ضمانت  اعمال 

نماید  اثبات  را  وي  مالئت  مدیون 
مالي  تمکن  بر  اصل  اینکه  یا  و 
است  مدیون  این  و  بوده  مدیون 
اعمال  از  جلوگیري  جهت  در  که 
اعسار  باید  اجرا)حبس(،  ضمانت 
اختالف  برساند  اثبات  به  را  خود 
شده است. بدین منظور در این مقاله 
رویه  اعسار،  مفهوم  بررسي  ضمن 
قانونگذاري، پاره اي از مسایل فقهي 
خصوص  در  را  قانون  رویکرد  و 
تا  نمود،  خواهیم  بررسي  اعسار 
گفته  فوق  پرسش های  به  پاسخي 
مختصري  تعریف  ابتدا  در  باشیم. 
خواهیم  اعسار  انواع  و  اعسار  از 
داشت، سپس سیر رویه قانونگذاري 
در مورد نحوه اعمال اعسار بررسي 
مي شود و در انتها به بررسي این نکته 
پرداخت که در طول رویه  خواهیم 
قانون گذاري، اصل عملي در احراز 

اعسار چگونه بوده است؟

مقدمه

الف:ادبیات بحث
1- اعسار و انواع آن 
 1-1- تعریف اعسار:

اعسار در لغت به معني رنج، سختي و نداشتن است و در اصطالح حقوقي، زماني به یک فرد معسر 
اطالق مي شود که نوعي تمکن مالي ندارد یا داراي اموال و سرمایه اي است، اما در وضعیتي قرار 
دارد که امکان دسترسي به آن ها را ندارد. در قرآن صریح ترین آیه مربوط به اعسار، آیه 280 سوره 
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بقره است که از معسر به ذوُعْسَرۀ تعبیر کرده است. قرآن در این آیه به برخي احکام اعسار از جمله 
مهلت دادن معسر و ابراي دین او اشاره کرده است؛ 

 ماده یک قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 مقرر میدارد: 
»معسر کسي است که به بواسطه عدم کفایت دارائي یا عدم دسترسي به مال خود قادر به تادیه 

مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. «
بنابراین در دو حالت مي توان یک فرد را معسر خطاب کرد: اول زماني که یک فرد به نوعي 

تمکن مالي ندارد. 
دوم زماني که فرد داراي اموال و سرمایه اي است اما در وضعیتي قرار دارد که امکان دسترسي 

به آن ها را ندارد. 

1-2- انواع اعسار:
قانون اعسار )سال1313( در هنگام تصویب اعسار را به دو بخش تقسیم نموده بود. بخش اول که 
شامل مواد 2 تا 19 آن مي گردید شامل اعسار از هزینه دادرسي بود. این بخش با تصویب قانون آیین 
دادرسي مدني و به موجب مواد 504 تا 514آن قانون منسوخ گردید و بخش دوم که شامل فصل 

دوم آن مي گردید شامل اعسار از محکوم به مي گردید. 

1-2-1- اعسار از هزینه دادرسي:
خواهان پرونده که قصد اقامه دعوي در دادگستري را دارد باید هزینه طرح دعوي را تقبل نماید در غیر 
این صورت دادگاه دعوي او را مورد رسیدگي قرار نداده و پس از اخطار رفع نقص به وي دعوي وي 
را رد مي نماید. اما گاهي براي خواهان بدلیل دو شرط مذکور )یا عدم توان مالي و یا عدم دسترسي به 
اموال( امکان پرداخت هزینه ها وجود ندارد و بدین سبب چنین فردي مجبور به طرح دعوي اعسار 
مي باشد تا در ابتدا براي دادگاه اثبات نماید که امکان پرداخت هزینه دادرسي را نداشته و از دادگاه 
بخواهد به دعوي او بدون پرداخت هزینه دادرسي رسیدگي نماید و چنانچه در دعوي اصلي محق 
گردد، قسمت اجراي دادگستري بدوا هزینه دادرسي را از محکوم به وصول و سایر وجوه را به وي 

پرداخت نماید. )ماده 511 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني(. 

1-2-2:اعسار از پرداخت محکوم به:
چنانچه فردي به موجب قانون محکوم به پرداخت وجهي در حق دیگران میگردد باید مفاد راي 
را اجرا نماید. در صورتي که توان اجراي راي را نداشته باشد باید براي دادگاه احراز نماید که 
عدم انجام مفاد حکم ناشي از اعسار وي میباشد. چون این اعسار در مورد پرداخت محکوم به 
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از  به پس  اعسار مختص  اثبات  البته  دارد.  نام  به  پرداخت محکوم  از  اعسار  است،  پرونده  یک 
محکومیت ندارد و مدیون در اثناي رسیدگي نیز حق اقامه دعوي اعسار را دارد)راي وحدت رویه 

شماره90/10/13-722(. 

2- تعریف اصل عملي:
تعیین  براي  و صرفا  واقع  از  مالحظه کشف  بدون  که  است  اموري  اصل  از  مقصود  در حقوق 
تکلیف در موقع شک و تردید حجت شناخته شده است اعم از اینکه مثبت حکم باشد یا موضوع. 
در تفکیک اماره و اصل گفته شده که اماره کاشف از واقع است واصل فقط رفع شبهه مي نماید. 
)محمدي، 272:1385(. براي مثال هرگاه در حرام یا حالل بودن چیزي شک نماییم اصل برائت 
جاري و اصل را بر حالل بودن میگذاریم-در واقع اگر چیزي اصل باشد براي خالف آن باید دلیل 
آورد و خالف آن نیاز به اثبات دارد. )محمدي، 273:1385(. در فرض مساله ما مقصود این است 
که اگر به این که آیا شخصي محکوم شناخته شده مال دارد یا خیر؟در این صورت باید اصل را بر 
مالئت وي بگذاریم یا اصل را به اعسار وي بگذاریم. در هریک از صور مذکور خالف آن نیاز به 

اثبات خواهد داشت. 

3- اعسار و اصطالحات مشابه:
دو اصطالح در فقه وجود دارد که داراي شباهت با اعسار مي باشد-مفلس)به کسر الم(ومفلس)به 

فتح و تشدید الم( که هریک از آنها در ذیل بررسي مي شوند. 
 

1-3- مقایسه اعسار ومفلس )به کسر الم(:
در فقه معسر کسي است که هیچ گونه دارایي جهت پرداخت دیون خود ندارد و از اداء دیون خود 
عاجز است. در صورت اثبات اعسار، معسر رها مي گردد )خلي سبیله( و این به استناد آیه سوم قرآن 
است که مي فرماید »و ان کان دو عسره فنظره الي میسره« )280 سوره بقره( لذا در این معنا میان 
معسر و مفلس )به کسر الم( تفاوتي وجود ندارد- چنانکه میان فقها مشهور است: »المفلِس في امان 
اهلل«- افالس از باب افعال و به معناي بي پول شدن است مفلس )از افلس یفلس افالس به صیغه ي 
اسم فاعل از مصدر ثالثي مزید افالس( یعني کسي که سرمایه ي خود را از دست داده و دچار اعسار 
و تنگدستي شده باشد. از نظر فقهي مفلس به کسي اطالق مي شود که بدهکاریهاي او زاید بر دیونش 
باشد. زیرا پس از آنکه که داراي درهم و دینار بوده اکنون داراي نقدینگي کم ارزشي به نام فلوس 
است. و این اشاره به ناداري و بي چیزي اوست. یا چون صرفا اهلیت تصرف در اموال بي ارزشي 
چون فلوس را داراست و از انجام معامالت بزرگ و با ارزش ناتوان است. )روشن، 1384: 33-30(
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2-3- مقایسه اعسار با مفلس)به فتح دوم وسوم و تشدید الم(:
مفلس )به فتح دوم و سوم و تشدید الم( از فلس یفلس تفلیس اسم مفعول از باب تفعیل کسي است 
که حکم به تفلیس او داده شده یعني از تصرف در اموالش ممنوع گردیده است. بنابراین در فقه میان 
اعسار )آنگونه که در فقه مصطلح است و با اعسار کلي در حقوق برابري مي کند( و فَلس )تفلیس( 
تفاوت است. توضیح آنکه مفلَّس )از ریشه َفلس( به شخصي اطالق مي گردد که دارایي وي براي 
اداء همه دیونش کافي نیست لذا حق طلبکاران و غرما بر باقي اموال وي تعلق مي گیرد- دراین معنا 
مفلَّس با ورشکسته در حقوق تجارت و البته اعسار جزئي در دیون مدني قرابت معنایي دارد. البته 
در فقه این موضوع اختصاص به تاجر ندارد و هر کس که از اداء دین خود ناتوان گردد مشمول این 
حکم قرار خواهد گرفت. مفلس در این معنا در فقه جز محجورین محسوب مي شود و فقها فلس 

را از اسباب حجر مي دانند. )روشن، 37:1384-33(

ب- اصل عملي در احراز اعسار در حقوق ایران
علت طرح چنین مساله اي آن است که وقتي مدیون به موجب قوانین محکوم به پرداخت وجهي 
مي گردد یا اصوال محکوم به انجام امري میگردد که جنبه مالي دارد اولین اقدامي که از جانب محکوم 
له صورت مي گیرد در خواست اجراي حکم مي باشد. طبق ماده 34 قانون اجراي احکام، در ابتدا 
از مدیون خواسته مي شود که حکم صادره را اجرا نماید و اختیار اجرا با او مي باشد. چنانچه حکم 
صادره توسط محکوم له و به اختیار او انجام نگرفت، قانونگذار روش هاي مختلفي را جهت رساندن 

محکوم له به حقوق خود قرار داده است. 
از جمله این موارد توقیف اموال مدیون و یا اعمال حبس تحت شرایطي مي باشد. در مورد اعمال 
توقیف اموال مدیون هیچگونه اختالفي بین حقوقدانان و قانون گذار نبوده و بجز مستثنیات دین 
مي توان تمامي اموال مدیون را توقیف نمود. اما در مورد اعمال حبس رویه هاي متفاوتي اتخاذ شده 
است. موضوع از آنجا نشات مي گیرد که چون قوانین کشور ما در این بخش متاثر از فقه میباشد-لذا 
در طول مدت قریب 80 ساله قانونگذاري )از سال 1313 به بعد( رویکردهاي متفاوتي براي اعمال 
ضمانت اجراها علیه محکوم علیه اتخاذ گردیده است به نوعي که پس از اثبات دین در بعضي از 
قوانین بالفاصله حبس مدیون تجویز شده و تا زماني که مدیون اعسار خود را به اثبات نرساند 
متحمل اعمال این ضمانت اجرا بوده است. و در بعضي قوانین رویه متغیر بوده و حبس مدیون 
تجویز نشده تا زماني که مالئت مدیون به اثبات برسد. گاهي نیز فقط توقیف اموال تجویز شده 
است. این رویه متفاوت ذهن حقوقدانان را در این موضوع که آیا اعسار اصل است یا این که اصل 

بر عدم اعسار است و مالئت مدیون باید اثبات گردد در تردید قرار داده است. 
فایده تفکیک این دو مبحث این است که مطابق ماده 1257 قانون مدني اثبات ادعا از وظایف 
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مدعي بوده و طبق ماده دو قانون آیین دادرسي مدني دادگاه نمیتواند جز در مواردي که درخواستي 
مطرح شده باشد به یک موضوع )بجز امور حسبي( رسیدگي کند. واز طرفي هرچیزي که اصل باشد 
خالف آن باید به اثبات برسد. پس اگر اعسار اصل باشد داین باید مالئت مدیون را به اثبات برساند 
و اگر مالئت اصل باشد مدیون موظف به اثبات اعسار خود مي باشد. اینک قوانین و مقررات مرتبط 

را بررسي مینماییم تا مشخص کنیم که وضعیت هر یک، در این مورد چگونه بوده است. 

1- قانون اعسار مصوب 1313
نخستین مقرراتي که در مورد نحوه برخورد با شخص محکوم علیه در حقوق ایران به تصویب رسید 

مواد 55، 57و60 قانون اجراي احکام دادگاه هاست. ماده 60 این قانون مقرر مي دارد:
»هرگاه محکوم علیه در ظرف ده روز به هیچ یک از طرق مذکور در ماده 55)اجراي حکم یا 
توافق با محکوم له یا معرفي مال(اقدام ننمود و یا عرض حال اعسار داد ونتوانست ادعاي خود را 
ثابت کند یا در مدت مقرر در ماده 59 محاکمه خود را تعقیب نکرد رئیس اجرا به تقاضاي محکوم 

له محکوم علیه را توقیف مي نماید. «
ماده 11 آیین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي سال 1309 خورشیدي نیز مقرر مي دارد:

»هرگاه تا ده روز پس از ابالغ ورقه اجراییه متعهد مفاد آن را طوعا به موقع اجرا نگذارد با 
تصدیقي از محکوم له... یا عرض حال اعسار به محکمه صالحه تقدیم و تصدیق راجع به این 

موضوع ابراز نکرد شخص متعهد به تقاضاي متعهد له و به امر مدیر ثبت توقیف خواهد شد. «
بنابراین شخص محکوم علیه به موجب قوانین مذکور پس از محکومیت یا مفاد حکم را اجرا یا 
ادعاي اعسار مي نمود در صورت اخیر نیزتوقیف)حبس( او منوط به رسیدگي ادعاي اعسارش بود و 
چنانچه ادعاي او مورد پذیرش قرار مي گرفت از حبس معاف و در غیر این صورت محکوم به حبس 
مي گردید. در مورد اعسار نیز اولین قانوني که به تصویب رسید مواد624، 625، 626، 798، 799، 800، 
801، 802، 803 و704 قانون اصول محاکماتي بودند. قانون اعسار وافالس مصوب 25 آبانماه 1310 
از دیگر قوانین در این خصوص بود. قانون اعسار مصوب بیستم آذرماه سال 1313 قانون اعسار سال 
1310 را منسوخ نمود- این قانون در بخش پرداخت محکوم به اصل را بر مالئت مدیون قرار داده و 

او را مکلف به اثبات ادعایش دانسته است-دالیل ذیل میتواند موید اثبات این ادعا باشد:
مواد 55-57و60 قانون اجراي احکام دادگاه ها و نیز ماده 11 آیین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي 
سال 1309 خورشیدي توقیف محکوم علیه را در صورتي که عرض حال اعسار تقدیم نموده باشد 
منوط به رسیدگي و عدم اثبات اعسار دانسته اند. الزام محکوم علیه به تقدیم عر ضحال اعسار بدین 
معني است که قانون گذار اعسار وي را منوط به اثبات دانسته است و اصل بر مالئت وي مي باشد. 
اگر اعسار امر ترافعي است و با دادخواست و طرح ادعا به اثبات مي رسد پس خالف اصل است و 
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مدیون طبق اصل داراي مالئت مي باشد-لذا مکلف است ادعاي خود در مورد خالف اصل )مالئت( 
به اثبات برساند:

چنانکه ماده 21 قانون اعسار مقرر میدارد: 
»دعوي اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محکوم له دعوي اصلي ودرمورد ورقه الزم اجراء 

ثبث اسناد بطرفیت متعهدله اقامه خواهد شد«
درماده23 این قانون نیز ذکر شده است:

»مدعي اعسار باید شهادت کتبي الاقل چهار نفر از اشخاصي که از وضع معشیت و زندگاني 
او مطلع باشند به عرض حال خودضمیمه نماید. در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل 
گذران مدعي اعسار و عدم تمکن او براي پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود. 

»
تدقیق در نحوه نگارش ماده و قرار دادن بار اثبات ادعا بر دوش مدیون در ماده 21 و نیز الزام به 
ارایه دلیل در ماده 23 توسط مدیون و نیز عالوه بر موارد مذکور الزام به معرفي افرادي که از نحوه 
زندگي او آگاهي دارند بیانگر این موضوع است که قانونگذار اصل را بر مالئت مدیون قرار داده 
است. در تعریف اصل گفته شد که اصل چیزي است که خالف آن نیاز به اثبات دارد و بنابراین 
اگر اعسار اصل باشد پس مدیون نباید مکلف به ارایه دلیل در جهت اثبات اعسار باشد. صرف 
تکلیف بر مدیون در جهت طرح دعوي اعسار و نیز مکلف نمودن او به ارایه دلیل بیانگر این است 
که قانونگذار اصل را بر مالئت وي قرار داده است و در واقع طبق این قانون اصل بر مالئت مدیون 

است مگر آنکه خالف آن اثبات شود. 
از نکات مثبت قوانین سال 1351 به قبل عدم اعمال حبس بر محکوم علیه تا رسیدگي به ادعاي 
او در مورد اعسار بود و در واقع اگرچه قانون گذار اصل را بر مالئت مدیون قرار داده بود و اثبات 
ادعایش را منوط به احراز در محکمه صالحه مي دانست با این حال به صرف تقدیم دادخواست 
اعسار اعمال حبس را منوط به رسیدگي در دادگاه در مورد این موضوع مي نمود. در یازدهم تیر سال 
هزارو سیصدو پنجاه و یک قانون نحو ه اجراي محکومیت هاي مالي به تصویب رسید. به موجب 
ماده یک این قانون مقرر شد: »هرکس ضمن تعقیب جزایي به تادیه جزاي نقدي یا ضرر و زیان 
ناشي از جرم محکوم شود و آن را نپردازد یا مالي از او به دست نیاید به دستور دادستان در مورد 
جزاي نقدي و تقاضاي مدعي خصوصي در مورد ضرر و زیان به ازاي هر پانصد ریال یا کسر آن 

یک روز بازداشت میشود. 
تبصره: چنانچه محکوم علیه نسبت به محکومیت مالي مدعي اعسار گردد به درخواست محکوم 

له تا احراز اعسار در حبس باقي خواهد ماند. 
در ماده 3 همین قانون پس از استثناي امور جزایي مقرر شد که مدیون به نسبت هر 500 ریال 



86

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گيالن  راه وکالت

یک روز بازداشت گردد و حداکثر آن دو سال مقرر شد و پس از بازداشت در حکم معسر تلقي 
گردد. ضمنا هزینه بازداشت نیز بر دوش طلبکار نهاده شده است. «

قانون مذکور نیز اگرچه ضمانت اجراي حبس یک روزه با حداکثر دوسال را ما به ازاي هر 
پانصد ریال جزاي نقدي تعیین نموده-در واقع اعمال مجازات بر مدیون. با این حال در مورد اصل 
مالئت مدیون با قانون سابق تفاوتي ندارد و تنها در یک مورد با قانون سابق متفاوت است و آن هم 
اینکه به موجب قوانین سابق در خواست اعسار مانع حبس مدیون بود در حالي که این قانون حبس 
مدیون را تا قبل از اثبات اعسار و حتي با درخواست اعسار تا قبل از احراز آن مجاز دانسته است. 

2- ماده واحده راجع به منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و 
الزامات مالي مصوب 1352/8/22

با تصویب این قانون گامي بزرگ در راستاي جلوگیري از اعمال حبس بر مدیونین فراهم گردید ؛ » 
از تاریخ اجراي این قانون جز در مورد جزاي نقدي هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به 
و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالي توقیف نخواهد شد و کساني که به این جهات در 

توقیف مي باشند آزاد مي شوندو... «
حسن نیت کلیه افراد در مورد اعالن عدم تمکن مالي مفروض است. طلبکار در هر زماني 
میتواند با معرفي اموال مدیون آنرا توقیف نماید. بدهکار مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه تا یک 
ماه مفاد آن را به موقع اجرابگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به یا دین خود بدهد یا مالي 

معرفي کند که اجراي حکم واستیفاي طلب از آن میسر باشد. 
مذکور  مهلت  باید ظرف  نداند  اجرائیه  مفاد  اجراي  به  قادر  را  بدهکار خود  که  در صورتي 
اعالم کند و  ندارد صریحاً  مالي  اگر  اجرا تسلیم کند و  به مسئول  را  دارایي خود  صورت جامع 
بدهکاراني که توقیف بوده و به موجب این قانون آزاد مي شوند نیز قبل از آزادي مکلف به تسلیم 
چنین صورتي از اموال خودمي باشند همچنین در مورد بدهکاراني که قباًل اجرائیه به آنها ابالغ شده 

لیکن تاکنون بازداشت نشده اند ابتداي یک ماه مقرر از روز قابل اجرا بودن این قانون است. 
هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاي مهلت مذکور و یا سه سال پس از آزاد بودن از زندان معلوم 
شود که بدهکار قادر به اجراي حکم و پرداخت دین بوده  لیکن براي فرار ازآن اموال خود را معرفي 
نکرده یا صورت خالف واقع از دارایي خود داده و یا پس ازتحصیل مالي که قباًل مالک نبوده و بعداً 
به دست آورده وجوه آن را اعالم ننموده به نحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر 

گردیده است به حبس جنحه اي از61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. 
بدهکاري که در مهلت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه 
تمام یا قسمتي از بدهي خود متمکن گردد آن را بپردازد.  هر بدهکاري که ظرف سه سال از تاریخ 
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انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتي از بدهي خود شده و تایک ماه از تاریخ تمکن 
آن را نپردازد و یا به مسئول اجرا معرفي نکند به مجازات فوق الذکر محکوم خواهد شد. 

طبق این قانون اصل بر اعسار افراد قرار داده شده است. دالیل ذیل میتواند صحت این ادعا را 
تایید نماید:

اوال به موجب قانون مزبور مواد خالف از قانون اسناد و تعهدات و اعسار که مغایر این قانون 
است ملغي است. قانون اعسار شرایط زیادي را براي اثبات اعسار قرار داده بود )مواردي منجمله 
تقدیم دادخواست وارایه دلیل و... (. برداشت بار اثبات ادعا از دوش مدیون و فرض صحت ادعاي 
او در مورد عدم تمکن مالي و نیز ملغي نمودن قانون اعسار در بخش اعظم خود)طبق تبصره 4 
این قانون( یعني اینکه قانونگذار اصل را بر صحت ادعاي محکوم علیه و اعسارش دانسته است. 
در غیر این صورت مدیون همواره باید ادعاي خود را اثبات مینمود و این امر منوط به وجود قانون 

اعسار بود. 
ثانیا ذکر عبارت »هرگاه خالف آن احراز شود « در ماده قانوني دقیقا بیانگر اصل بودن اعسار 
است. چون اصل را بر صحت ادعاي مدیون قرار داده و او را از اثبات ادعاي خود مبري دانسته و 
در مقابل داین مکلف به اثبات مالئت مدیون است. وقتي مدعي مالئت مجبور به اثبات ادعا است 

پس قانونگذار اصل را بر صحت ادعاي مدیون و اعسارش قرار داده است. 
ثالثا براي داین این اختیار را قرار داده که اموالي را به دست آورد مالئت مدیون را به اثبات 
رسانده و ضمانت اجراي شدید کیفري را بر وي تحمیل نماید. این امر یعني اینکه وقتي کسي قادر 
به معرفي مالي از مدیون نیست پس مدیون معسر است. واصل بر صحت گفتار وي و اعسارش 
مي باشد مگر آنکه خالف آن اثبات شود و اگر اثبات شود طبعا ضمانت اجراي شدیدي دارد-

بنابراین ماده واحده مذکور صراحتا اصل را بر اعسار مدیون قرار داده است مگر آنکه خالف آن 
توسط مدعي مالئت احراز شود. 

تصویب این ماده واحده بدین دلیل بود که وقتي خود طلبکار از معرفي اموال مدیون عاجز 
است در واقع عمال اقرار به عدم تمکن مدیون دارد. پس باید اصل بر اعسار مدیون گذاشته مگر 
آنکه خالف آن اثبات شود. طلبکار در هر زمان محق در معرفي مال از طرف مدیون و نیز استیفاي 
طلب مي باشد)تبصره1(. عالوه بر این هرگونه اقدام جهت فرار از اداي دین مستلزم تحمل مجازات 
مذکور مي باشد)تبصره 2(. تحقق مجازات منوط به شکایت شاکي خصوصي است. )تبصره 3(... از 
تاثیر میثاق حقوق مدني و سیاسي از تدوین این ماده قانوني نباید گذشت-چراکه متعاقب تصویب 
اعالمیه جهاني حقوق بشر در سازمان ملل متحد میثاقین به تصویب رسیدند. یکي از این میثاقین 
میثاق  بین المللي  حقوق  مدني  و سیاسي  مصوب 1966میالدي . )مطابق با1345/9/25شمسي ( بود که 
در مجمع  عمومي  سازمان  ملل  متحدد به تصویب رسید. دولت ایران به موجب قانون اجازه الحاق 
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دولت ایران به میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي مصوب آبان ماه 1347 ضمن پیوستن به این 
میثاق اهمیتي همچون قانون به آن داده است. به نظر مي رسد علت اصلي تصویب این ماده واحده 

تبعیت از این اصل بزرگ مرقوم در ماده 11 این میثاق است. متن ماده 11 به شرح ذیل مي باشد: 
»هیچ  کس  را نمي توان  تنها به  این  علت  که  قادر به  اجراي  یک  تعهد قراردادي  خود نیست  زنداني  

کرد. «

3- قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب سال 1377
این قانون ضمن تفکیک دو بحث جریمه و محکومیت مالي در زمینه محکومیت مالي در ماده دو 

مقرر مي دارد: 
 »ماده 2- هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت 
یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده 
و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء 
می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان 

تأدیه حبس خواهد کرد. 
تبصره- چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود 
مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال 

می شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد. «
در ماده 3 این قانون نیز آمده است:

»هرگاه محکوم علیه مدعي اعسار شود )ضمن اجراي حبس( به ادعاي وي خارج از نوبت 
رسیدگي ودر صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو 
اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالي وي حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهد 

کرد-«
ماده 18 آیین نامه قانون مزبور مقرر مي دارد: 

» هرگاه محکوم علیه محکوم  به را تادیه ننماید به طریق ذیل عمل مي شود:
الف : چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عینا اخذ و به ذي نفع تحویل 
از اموال محکوم علیه بدون رعایت  نباشد بدل آن )مثل یا قیمت (   مي شود و اگر رد آن ممکن 

 مستثنیات دین استیفا مي گردد. 
ب : در مورد سایر محکومیتهاي مالي ، با رعایت مستثنیات دین مطابق مقررات قانون اجراي 

احکام مدني مال وي جهت استیفاي محکوم به توقیف و به فروش مي رسد. 
ج : چنانچه استیفاي محکوم به ، به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذي نفع و 
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به دستور مرجع صادر کننده حکم تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس مي شود. « به نظر میرسد 
این متن دقیقا در کتاب لمعه دمشقیه توسط شهید اول وسپس در شرح لمعه دمشقیه توسط شهید 

ثاني آمده است. )امیني و آیتي، 221:1387(
تفاوت این قانون با ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اشخاص در این بود که ماده واحده 
مطلقا توقیف را ممنوع نموده بود ولي قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي حبس محکوم علیه 
را در صورتي که معسر نباشد تجویز نموده است. بنابراین با وجود قانون منع توقیف اشخاص، 
عمال نیازي به اثبات اعسار شخص نبود و در واقع اصل بر عدم تمکن مالي مدیون بود. در ماده دو 
قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي عبارت » ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه 
حبس خواهد کرد. « ذکر شده. با وجود عبارت مذکور ذهن قاضي به این سمت سوق پیدا مي کند 
که چه کسي ملزم به اثبات اعسار است؟قاضي اجراي احکام که پس از تالش محکوم له در جهت 
توقیف اموال مالي از مدیون به دست نیاورده با این جمله مواجه میشود که »چنانچه محکوم علیه 
معسر نباشد تا تادیه یا اثبات اعسار محکوم به حبس مي شود«؟ و در واقع این سوال مطرح مي شود 
که که آیا باید قبل از حبس نمودن محکوم علیه و علي رغم اینکه تقاضایي- از جانب مدیون مبني 
بر اعسار- واصل نگردیده دادگاه موظف به رسیدگي در این مورد باشد یا خیر، دادگاه مدیون را 

محکوم به زندان مینماید تا زنداني مجددا توسط دادخواستي اعسار خود را به اثبات برساند؟
این موضوع توسط بند ج ماده 18 آیین نامه ماده 6 قانون مذکور حل شد. چراکه این بند ازماده 
18 صراحتا مدیون را تا قبل از اثبات اعسار یا تادیه محکوم و به محکوم به حبس میدانست-این 
رویه از سال 1377 به بعد وجود داشت که محکوم علیه محکوم به حبس مي گردید تا توسط 
دادخواستي معسر بودن خود را به اثبات رساند. علي رغم اینکه با وجود تبصره 4ماده واحده راجع 
به منع توقیف اشخاص عمال باید قانون اعسار در بخش اعظم خود و باالخص در آن بخش که 
مدیون را ملزم به اثبات اعسار میداند منسوخ شده باشد ولي به موجب آیین نامه اجرایي ماده 6 قانون 
اعسار-چراکه در متن ماده قانوني فقط عبارت»چنانچه معسر نباشد«ذکر شده واین متن ابهام دارد 
ولي آیین نامه صراحتا اصل را بر عدم اعسار دانسته و مدیون را مکلف به اثبات اعسار دانسته است. 
- مقررات مزبور )اعسار( مجددا احیاء و مدیون در جهت احراز اعسار خود موظف به آوردن دلیل 
گردید. این رویه سبب مي شد که مدیونین زیادي که از لحاظ مالي نیز در سطح مناسبي نبودند راهي 
زندان گردند و از این رو آمار زندانیان روز به روز روبه فزوني باشد به نحوي که معموال مدیون تا 
از نتیجه حکم مطلع مي گردید و به دعوي اعسار رسیدگي مي شد عمال روانه زندان مي شد. با این 
تعبیر آرایي از محاکم وجود داشت که ادعاي اعسار را حتي قبل از حبس مدیون مسموع نمیدانست 
و به تدریج این این موضوع شیوع پیدا کرد که علت نیز نحوه نگارش ماده 3 قانون مذکور بود. 
چون پذیرش ادعاي اعسار را در مورد زنداني به کار برده بود و تعبیر این بود که شخص تا زنداني 
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نشود دعوي اعسار او رسیدگي نمي شود-تا باالخره هیات عمومي دیوان عالي کشور به موجب 
راي وحدت رویه شماره 663 مورخ 82/10/2 در پي اختالفي که از شعبات سوم و پنجم دادگاه 
تجدید نظر استان اردبیل در مورد موضوع مذکور وجود داشت ادعاي اعسار مدیون را قبل از حبس 
مسموع دانست. در اثبات اعسار نیز)علي رغم وجود ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي 
و نیز تبصره ماده 19 آیین نامه اجرایي ماده 6 قانون اخیر( تقریبا اعسار مطلق از رویه دادگاه ها حذف 
و معموال در تمام موارد با تعیین مبلغي پیش قسط بدهي محکوم علیه تقسیط مي گردید. بسیاري 
از بدهکاران حتي قادر به پرداخت مبلغ پیش قسط نیز نبودند و با اینکه صدور حکم اعسار مطلق 
هدف اصلي مطرح کننده ادعاي آن است و تقسیط یک استثناء است ولي با رویه ناصواب مذکور و 
تعیین پیش قسط و عدم امکان پرداخت آن محکوم به حبس مي شدند. بنابراین مالحظه مي شود که 
رویه سال 1378 به بعد اصل را بر مالئت مدیون قرار داده و او را تنها در صورتي که اعسار خود را 
ثابت مینمود مستحق برائت از اعمال ضمانت اجراي قانوني )اعمال حبس(میدانست. در واقع تعبیر 
از عبارت »چنانچه معسر نباشد « در آیین نامه اجرایي ماده شش قانون نحوه اجراي محکومیت هاي 
مالي این بود که اصل بر مالئت مدیون است و مدیون نیز یا مالي را براي پرداخت محکوم به معرفي 
مي نماید یا حبس مي شود تا اعسار خود را اثبات یا محکوم به را پرداخت نماید. پس به موجب این 

قانون اصل بر مالئت یا عدم اعسار مدیون است مگر آنکه خالف آن احراز گردد. 

4- بخشنامه ریاست قوه قضاییه در مورد تفسیر ماده 2 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي 
مالي و ماده 18 آیین نامه قانون مرقوم و نظریات مشورتي 

این رویه ها سبب شد تا ریاست قوه قضاییه وقت طي بخشنامه شماره 91/4/31-9000/15458/100 
اعالن نمود:

در اجراي ماده 6 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر 
“ممتنع” و نیز ” درصورتي که معسر نباشد” در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتواي حضرت امام 
خمیني قدس سره و رهنمودهاي اخیر مقام معظم رهبري مدظله العالي در همایش قوه قضاییه، بند 

ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجراي محکومیت هاي مالي به شرح زیر اصالح مي گردد:
“ج- در سایر موارد چنانچه مالئت محکوم علیه نزد قاضي دادگاه ثابت نباشد، از حبس وي 

خودداري و چنانچه در حبس باشد آزاد مي شود. 
از  مالي  تمکن  با وجود  علیه  ثابت شود محکوم  دادگاه  قاضي  براي  که  در صورتي  تبصره: 
پرداخت محکوم به خودداري مي کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضي دادگاه، تا تادیه 

محکوم به حبس مي شود. ”
بررسي موضوع:
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عمده اختالف در قانون سال 1377 تعبیر از عبارت »چنانچه معسر نباشد «در ماده دو قانون 
مذکور بود. اگر منظور از عبارت» چنانچه معسر نباشد « اصل بودن اعسار باشد محکوم له باید در 
جهت اثبات مالئت مدیون دلیل بیاورد و اما اگر اصل بر مالئت مدیون باشد مدیون باید در جهت 
جلوگیري از اعمال حبس با تکیه بر قانون اعسار اعسار خود را به اثبات برساند. نکته اي که توجه 
به آن ضروري است این بخش نامه حرفي در مورد لغو قوانین مربوط به اعسار نزده است و اما 
عمال باید قوانین مذکور را منسوخ شده بدانیم. از طرفي باید تفسیر ماده دو قانون نحوه اجراي 
محکومیت هاي مالي فرض اعسار مدیون باشد و در واقع تعبیر عبارت )چنانچه معسر نباشد(این 
باشد که فرد معسر است مگر اینکه خالف آن ثابت شود. لذا بخشنامه مذکور ضمن لغو آیین نامه 

پیشین، در موارد ذیل دچار ابهام بود:
1- اگرچه اصل را بر اعسار مدیون قرار داده بود اما تکلیف افرادي که قبل از تصویب آن 
تقاضاي اعسار نموده بودند یا تکلیف افرادي که تقاضاي اعسار را همزمان با تصویب آیین نامه 
داشتند مشخص ننموده بود-چراکه اگر اعسار مدیون اصل است پس دعوي او مطابق اصل بوده و 
چون ادعا مطابق اصل باشد باید لزوما مورد پذیرش قرار گرفته و مدعي علیه ملزم به ارایه دلیل و 

حتي طرح دعوي شود-ولي این موضوع کامال مسکوت بوده است. 
2- شیوه اثبات مالئت مدیون را مشخص ننموده بود-یک قاضي چگونه باید مالئت مدیون را 

احراز نماید. آیا باید به موجب طرح دعوي از جانب مدیون باشد یا خیر؟
3- به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسي مدني هیچ دادگاهي نمي تواند رسیدگي به امري نماید 
مگر آنکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگي به آن را از دادگاه درخواست نموده باشندآیا داین باید 

در جهت اثبات مالئت مدیون طرح دعوي نماید؟
4- آیا هنوز با وجود این بخشنامه در دادگستري ما مي توانیم شاهد اقامه دعوي اعسار باشیم؟

5- قاضي دادگاه چگونه مالئت مدیون را احراز کند؟اگر اصل را بر مالئت دانست، آیا با وجود 
زنداني بودن محکوم علیه مي تواند ادعاي اعسار او را بپذیرد؟ آیا او موظف نبوده که در موقع تصمیم 
گیري به زنداني کردن یک شخص تمام جوانب را در نظر گیرد؟ اگر او شخصي را زنداني نمود پس 
آن شخص مالئت دارد، در نتیجه هرگونه دعوي اعسار وي محکوم به رد مي باشد؟تکلیف چیست؟

به دنبال این انتقادات اداره حقوقي قوه قضاییه نظریات مشورتي را ابراز نمود از جمله:
نظریه شماره 7/1114ـ 1391/6/5

شماره پرونده: 734ـ26ـ91 
 » بازگشت به استعالم شماره 9030/293/3856 مورخ 1391/5/11 نظریه مشورتي این اداره کل 

به شرح زیر اعالم مي شود:
در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجراي محکومیتهاي مالي و اصالحیه بند ج ماده 18 و آیین 
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نامه اجرایي موضوع ماده 6 قانون مذکور اصالحي مورخ 1391/4/31 ریاست محترم قوه قضائیه 
مراتب ذیل متذکر مي گردد. 

1ـ وضعیت محکوٌم علیه مالي مدعي اعسار از دو حالت کلي خارج نیست یا از نظر اعسار و 
ایسار معلوم الحال است یا مجهول الحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل مي شود مانند 
کسي که حکم اعسارش قباًل صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به 
تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشي از قرض و یا معامالت معوض باشد و مدیون اکنون 
مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتیجه ادعاي خالف آن با ارائه دلیل از 
ناحیه مدعي اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس مي شود 
و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهي به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالي اخذ نکرده است، مانند 
ضمان ناشي از دیات، اصل عدم جاري مي شود زیرا انسان بدون دارایي متولد مي شود و دارایي 
امري حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد- تنها در این صورت حبس چنین شخصي که اصل، 
موافق ادعاي اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خالف شرع و ادعاي او با سوگند پذیرفته میشود. 
2ـ با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي و قانون اعسار مصوب 
سال 1313 و رأي وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13، روشن است که اعسار امري 
ترافعي و مصداق دعوي حقوقي است که در مورد اشخاص مجهول الحالي که ادعاي خالف اصل 
مي نمایند باید با رعایت تشریفات قانوني رسیدگي و پس از بررسي ادله طرفین نسبت به آن حکم 

صادر شود. 
3ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصالحي مورخ 1391/4/31 ماده 18 آیین نامه اجرایي قانون 
فوق الذکر منافاتي با موارد قانوني مذکور نداشته و قاضي رسیدگي کننده با توجه به هر یک از 
شرایط گفته شده به درخواست محکوٌم له و نیز ادعاي اعسار محکومٌ علیه مطابق مقررات قانوني و 
شرعي رسیدگي کرده تصمیم مقتضي اتخاذ مي نماید- ترتیب فوق شامل تمامي مدعیان اعسار اعم 

از محبوسین و غیرمحبوسین مي شود«. 
اگرچه ظاهرا نظریه مشورتي مشکالت ابرازي را حل نموده است ولي در واقع خود متضمن 

متني جدید است که با محتواي بخشنامه مذکور منافات دارد. 
همانطور که بیان شد اختالف در تفسیر ماده 2 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي بود. 
اینکه تعبیر عبارت چنانچه شخص معسر نباشد در این ماده چیست. طبق آیین نامه سال 1378-که 
توسط وزیر دادگستري تهیه و به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده بود. منظور از این عبارت 
تکلیف مدیون به اثبات اعسار بود و در واقع اصل بر مالئت مدیون بود. در حالي که طبق بخشنامه 
مذکور صراحتا تعبیر از عبارت مذکور این است که اصل بر اعسار است و داین باید در جهت اثبات 
خالف آن دلیل بیاورد. اما نظریه مشورتي بیانگر امور دیگري است. مستنبط از این امر این است که: 
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نیازي به طرح دعوي اعسار ندارد. چرا که اصل بر اعسار  1- طبق بخشنامه مذکور مدیون 
وي مي باشد. در هر حال وقتي داین نتوانسته اموال مدیون را توقیف نماید وضعیت مدیون در 
موضع شک قرار دارد. پس صرفنظر از بحث اینکه چه کسي اثبات ادعا میکند تکلیف بدوي اثبات 
مالئت مدیون با محکوم له میباشد. در روند اثبات ممکن است صرف استناد به یک اصل حقوقي 
استصحاب، شخص محکوم له را از هرگونه اقدام در جهت اثبات ادعا بي نیاز نموده و او بتواند با 
همین اصل ادعایش را به اثبات رساند و مدعي علیه موظف باشد در مقابل این اصل دلیلي مثل بینه 
را جهت اثبات ادعا به دادگاه ارایه کند. چنانکه بخش اخیر ماده 1257 قانون مدني مدعي علیه را در 
مواردي که ادعایي مطرح نماید مکلف به اثبات ادعا مي نماید. قانونگذار بدوا شخص را معسر فرض 
نموده است. پس ادعاي خالف آن باید نیاز به اثبات داشته باشد. اما چگونگي اثبات آن دالیل ماهوي 
هستند که در زمان رسیدگي به دعوي مطرح مي شوند. اگرچه بخشنامه صراحتا مدیون را معسر 
قلمداد نموده مگر اینکه مالئت وي احراز شود، ولي نظریه مشورتي حکایت از عکس آن دارد. در 
واقع قاضي را موظف به بررسي وضعیت مدیون به طور کلي نموده است. اما نکته مورد بحث این 
است که شیوه اثبات موضوع منوط به طرح دعوي نشده است. بنابراین قاضي با یک فرض قانوني 
و در این مورد به صورت استثنا مکلف است با در خواست محکوم له و علي رغم اینکه از جانب 
مدیون ادعایي مطرح نشده باشد به اعسار وي رسیدگي نماید. در حالي که بنظر مي رسد با عدم 

توقیف اموال دیگر جایي براي احراز مالئت باقي نمي ماند. 
2- با بخشنامه مذکور طرح دعوي اعسار بي مورد است. چراکه اگر قاضي قبل از حبس مدیون 
موظف به بررسي حالت اعسار یا ایسار وي باشد. پس عموما در هیچ حالتي نیازي به طرح دعوي 
اعسار نیست. در حالي که در بند دوم نظریه مشورتي طرح دعوي اعسار همچنان برقرار است. 
بنابراین طبق بخشنامه مذکور منظور از عبارت» چنانچه شخص معسر نباشد« در ماده 2 قانون نحوه 
اجراي محکومیت هاي مالي اصل بودن اعسار مدیون است مگر آنکه خالف آن احراز گردد. با این 
ترتیب مدیون در جهت احراز اعسار خود نیازي به اقامه دعوي ندارد. و اما نکته دیگر این است 
که اماره قانوني بر اصل مقدم است. توضیح اینکه ؛ منظور از عبارت»چنانچه معسر نباشد« طبق 
اصالحات صورت گرفته در بخشنامه جدید )اصل بودن اعسار مدیون( یک اماره قانوني است، 
امري که خالف آن باید با دلیل به اثبات برسد. صرف احراز حالت سابق مدیون )اصل استصحاب( 
نمیتواند بیانگر حالت کنوني مدیون باشد و در واقع محکوم له نمي تواند حالت سابق را استصحاب 
نماید و اگر استصحاب بنماید نیز این استصحاب تاب مقاومت در مقابل یک اماره قانوني را ندارد. 

لذا بررسي حالت هاي سه گانه فوق در این مورد بي ارتباط مي باشد. 
3-با وجود مطالب مذکور و با بررسي متون فقهي )چنانکه بیان خواهد شد( مدونین نظریه 
مشورتي تفسیري مطابق با فقه مطرح نموده اند و اما مدونین قانون نحوه اجراي احکام محکومیت هاي 
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مالي صرفا بخشي از کتاب لمعه دمشقیه را استخراج نموده اند که خود شهید اول در جاي دیگري 
از کتاب خود از آن عدول نموده است)تقي زاده داغیان، 121:1385(

هنوز انتقادات از بخشنامه ریاست قوه قضاییه پایان نگرفته بود که مجلس شوراي اسالمي قانون 
حمایت خانواده را مصوب نمود و باري دیگر به این موضوع اصرار نمود که منظور از عبارت» 
چنانچه معسر نباشد« اصوال به معناي اصل اعسار مدیون نبوده و تعبیري که مصوبین آیین نامه سال 

1378 داشته اند منطبق با واقع بوده است. 
ماده 22 قانون حمایت خانواده »هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سّکه تمام 
بهارآزادي یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده)2( قانون اجراي محکومیت هاي مالي 
است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط مالئت زوج مالک پرداخت 
است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامي است. « با تصویب این 
ماده قانوني مجلس دو بخش را از هم منفک نموده است. مهریه تا یکصد و ده عدد را شامل ماده 
دو قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي دانسته و در مازاد آن مالئت زوج را مالک پرداخت 
دانسته است. پس تفسیري که از این ماده مي شود آن است که از نظر مجلس تا یکصد و ده عدد 
سکه باید زوج را محکوم به حبس نمود تا اعسار او ثابت شود و این امر با تاکید بر اجراي ماده دو 
بدین معناست که تفسیر مجلس در مورد ماده دو این است که برخالف بخشنامه اخیر قوه قضاییه 
اصل بر مالئت مدیون است و منظور از عبارت »چنانچه معسر نباشد« همانطور که در ماده 3 قانون 
مرقوم آمده است بیانگر اصل نبودن اعسار است. در غیر این صورت تاکید بر اجراي ماده دو در 
بخش اول ماده 22)تا یکصدو ده تا( و استثنا نمودن مازاد و شرط دانستن احراز مالئت نسبت به 
آن و اصل دانستن اعسار در این تعداد )مازاد یکصد و ده سکه( بي معني به نظر میرسد. چراکه 
منطقي نیست بگوییم در ماده دو قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي اصل بر اعسار است، سپس 
بگوییم مهریه تا یکصد و ده تا مشمول ماده دو مي شود و در مازاد آن اصل بر اعسار مدیون است و 
مالئت وي باید احراز شود-در واقع وقتي دو بخش ماده از هم منفک مي شود پس هرکدام مفهومي 
جدا دارد، بخش اول باید حاوي مطلبي مغایر با بخش دوم باشد و چون در بخش دوم احراز مالئت 
را ضروري دانسته است پس منظور از عبارت »مشمول ماده دو مي شود «این است که چون در ماده 
دو اصل بر مالئت است پس تا یکصدو ده عدد سکه اصل بر مالئت مدیون بوده و مشمول ماده 
دو مي شود. چراکه ماده دو اصل را بر مالئت مدیون مي داند و بر وي در صورت خودداري از اداي 

دین اعمال حبس مي نماید. 

ج- اصل عملي در احراز اعسار در فقه امامیه 
در این بخش نظر دو تن از پیشگامان فقهي حضرت امام خمیني )ره( و شهید ثاني )ره( را بررسي 



95

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گيالن  راه وکالت

میکنیم تا ببینیم نظر فقها در این مورد چه بوده است. حضرت امام خمیني در این مبحث سه بخش را 
از هم منفک نموده و در هر بخش احکام جداگانه اي را در نظر گرفته است. ایـشـان فـرمـوده انـد: 
»لـو ادعـي الـمـقر االعسار و انکره المدعي فأن کان مسبوقاً بالیسار فادعي عروض االعسار فالقول 
قول منکر العسر و ان کان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله فأن جهل االمران ففي کونه من التداعي او 
تقدیم قول مدعي العسر تردد و ان ال یبعد تقدیم قوله«اگر کسي که اقرار بر بدهکاري دارد ادعا کند 
معسر است؛ اما مدعي ]داین[ منکر ادعاي عسر وي باشد، در این صورت چنانچه مدیون پیش از 
این حالت یسر و گشایش مالي داشته؛ اما اظهار کند که بعداً دچار عسر و تنگدستي شده، اینجا قول 
مخالف عسر مقدم است. اما اگر قباًل معسر بوده باشد، قول او مبني بر عسر مقدم است. چنانچه عسر 
و یسر قبلي مدیون نامعلوم باشد، در این باره که مورد را از موارد تداعي؛ یعني موضوعي که داراي 
2 مدعي است، بدانیم و یا قول مدعي عسر را مقدم تلقي کنیم، تردید وجود دارد؛ اما بعید نیست که 
قـول عـسر را مقدم بدانیم-همان گونه که مالحظه مي شود، تقدیم قول یسر که اصل بر یسر باشد، 
به طور کلي مطرح نشده است؛ اما تــقــدیــم قــول عـســر را نــزدیــک بــه واقــع دانسته اند. 

)خمیني، مساله17 از کتاب دین(
یا  عسر  لحاظ  از  افراد  سابقه  که  زماني  هر  در  که  است  این  مذکور  مبحث  اصولي  توجیه 
به  با توجه  بوده  اگر سابقا معسر  بنابراین  باشد همان حالت استصحاب مي شود.  یسر مشخص 
استصحاب حالت عسر، معسر فرض مي شود و اگر سابقا حالت یسر داشته همین حالت استصحاب 
مي شود»التنقض الیقین بالشک«؛ اما اگر حالت سابق نامشخص باشدبدلیل وجود اصل عدم و برائت 

باز هم قول اعسار مقدم مي باشد. 
شهید ثاني )ره( نیز در کتاب شرح لـمعه در صورت مشخص نبودن حالت سابقه یسر براي 
مدیون، اعسار او را مقدم دانسته و اصل را بر عسر دانسته است. ایشان مي فرماید: »انما یحبس مع 
دعوي االعسار قبل اثباته لو کان اصل الدین مآالً کالقرض او عـوضاً عن مال کثمن المبیع فلو انقضي 

االمران کالجنایه و االتالف قبل قوله في االعـسار بیمینه الصاله عدم المال«
در مواردي که بدهکاري به سبب مال باشد، مانند آن که مدیون پول قرض کرده و یا بدهکاري به 
سبب عوض مال باشد؛ یعني مدیون مبیع و مالي را خریده و هنوز ثمن آن را نداده باشد، اگر بدهکار 
ادعاي اعسار کند، حبس مي  شود تا وقتي که اعسار خود را ثابت نماید و زماني که اعسار ثابت شد، 
رها مي گردد. اما اگر بدهکاري به واسطه سببي غیر از این دو حاصل شده باشد؛ یعني پیش از این 
مالي در اختیار مدیون قرار نگرفته و به عنوان نمونه، وي در اثر جنایت یا اتالف مال بدهکار شود، 
اگر مدعي اعسار باشد، قول او با قسمي که یاد مي کند، قبول است؛ زیرا اصل در اینجا نداشتن و 

نبود مال است. )امیني و آیتي، 221:1387(
توجیه اصولي این مبحث نیز آن است که در مواردي که قباًل مالي در اختیار مدیون قرار گرفته، 
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مانند دو مورد ذکر شده که مدیون پولي قرض کرده و یا جنسي را خریده و مالي را در اختیار گرفته، 
از آنجا که حالت سابق او یسر بوده، همان حالت استصحاب مي شود و تا زماني که ثابت نکند معسر 
شده است، در حبس مي ماند. و اگر سابقا معسر بوده اعسار او استصحاب مي شود. و در صورت 
شک نیز به دلیل اصل عدم حالت اعسار را مقدم دانسته اند و فرد با یک قسم مبري است. با اینحال 
ناگفته نماند تمام موارد مذکور در جایي است که داین نتواند دلیالي بر اعسار مدیون اقامه کند. 
چراکه در هر زمان که دلیلي مبني بر یسر مدیون ارایه شود دلیل بر اصل استصحاب مقدم بوده و 

استصحاب مي شود. 

نتیجه 
آنچه که در این مقااله مورد بررسي قرار گرفت گزیده اي از قوانین مرتبط با اعسار بود. به طور کلي 
قانون گذار در طول رویه قانونگذاري برخورد متفاوتي با اصل اعسار داشته است. در بعضي قوانین 
اصل بر مالئت مدیون و در بعضي قوانین اصل بر اعسار مدیون بوده است. اما مدونین قانون نحوه 
اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 1377 در برداشت از متون فقهي دچار اشتباه شده و جامع 
نظریات شهید اول و ثاني را استخراج ننموده اند. امر مذکور سبب برداشت هاي متفاوت و ایجاد 
رویه هاي ناصوابي شده که تفاوت آیین نامه و نظریه مشورتي و بخشنامه قوه قضاییه و نیز ماده 22 
قانون حمایت خانواده همه از این امر ناشي مي شود. اماتوجه به نکات ذیل در این متن ضروري به 
نظر مي رسد. به نظر ما اگرچه مبناي فقهي ما اصل را بر اعسار قرار داده است)در حالت تردید(. اما 
بهتر است قانونگذار مدیون را مکلف به اثبات اعسار نماید. موضوع اینکه مدیون موظف باشد طبق 
راي وحدت رویه جدید که طرح ادعاي اعسار را همزمان با دعوي اصلي مسموع مي داند، دعوي 
اعسار مطرح نماید. قاضي دادگاه در بررسي پرونده سه حالت را مالحظه مي نماید. اوال سابقه عسر 
اگر چنین باشد طبیعتا آن را استصحاب نماید و بانضمام شهود ارایه شده حکم به اعسار دهد. اگر 
سابقه یسر باشد در این صورت بدوا اصل بر مالئت است اما فراموش نکنیم که دلیل بر اصل مقدم 
است و شخص معسر با ارایه بینه احراز میکند اگرچه سابقا معسر نبوده است اما اکنون این شرط 
رخ داده است. حالت سوم اینکه حالت سابق شخص نامعلوم باشد، در این صورت نیز از شخص 
معسر تقاضاي شهود نماید و در ضمن میتواند اصل عدم)مالئت( را براي اثبات اعسار به کار گیرد. 
صدور حکم اعسار نیز تابع رویه خاص نباشد و قضات در صورت احراز اعسار مطلق مدیون، از 
صدور جکم در این مورد امتناعي نداشته باشند. در شرایط کنوني مدیون، اصلي به نام اعسار را در 
پیش روي خود دارد که بدون هیچ طرح دعوي حقوقي و برخالف نظریه مشورتي، قاضي اجراي 
احکام قبل از حبس وي یا باید مالئت وي را احراز کند یا از حبسش خودداري کند. در نتیجه به 

نظر ما بهتر است مقررات در این خصوص به طور کل اصالح گردند. 
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دکتر هوشنگ شامبیاتي
دکتر هما داوودي گرمارودي

پرستو غرایاق زندي

راهکارهاي مناسب محيطي در پيشگيري از جرم در شهرك هاي اقماري

- عضو هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز )مدیر گروه رشته حقوق جزا و 

- عضو هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج

- کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز

مسائل  پیچیده ترین  از  امروزه  یکی 
جرم  باالی  نرخ  کشورها  اکثر  در 
اجتماعی  نا هنجاری های  افزایش  و 
و  جرم  انواع  بروز  آن هاست.  در 
حس  ایجاد  به  منجر  ناهنجاری ها، 
بر  مالی  مشکالت  تحمیل  و  ناامنی 
تشکیالت  و  دولت  جامعه،  دوش 
مسئله  این  می شود.  کشور  قضایی 
پیشگیری  سیاست های  اعمال  لزوم 
از جرم را بیش از پیش ضروری می 

سازد. 
کجروی های  و  جرم  با  مبارزه  البته 
عوامل  شناخت  به  منوط  اجتماعی 
این  بردن  بین  از  با  زاست.  جرم 
می توان  آن  اثرات  کاهش  یا  عوامل 
از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا 
حداقل از میزان آن در جرایم کاست. 
از یک نگاه، می توان عوامل جرم زا 
را به دو دسته اصلی عوامل درونی 
)فردی( و عوامل بیرونی )محیطی و 
مکانی( طبقه بندی نمود. هر انسان 
و  دانش  آگاهی،  سطح  به  توجه  با 
توان فنی خود به دخل و تصرف در 
محیط پرداخته و از طرفی این شرایط 

محیطی و مکانی است که حدود و 
نحوه ی عمل و شیوه ی رفتارهای او 
را مشخص می نماید. به طور کلی 
تمام ناهنجاری ها و مفاسد اجتماعی 
تحت  که  فعلی  ترک  و  فعل  و هر 
به هر  می شود،  شناخته  جرم  عنوان 
نحوی که از انسان سر بزند، دارای 
بستر زمانی و مکانی است. بنابراین 
توزیع  مکانی،  شرایط  در  تفاوت 
دارد.  پی  در  را  نابرابر جرم  فضایی 
محیط های  در  جرایم  ارتکاب  آمار 
در  مجرمین  می دهد  نشان  مختلف 
انتخابی  دارای  اغلب  جرم  ارتکاب 
منطقی بوده و به دنبال فرصت های 
ارتکاب  برای  خطر  کم  و  مناسب 
را  مناطقی  بنابراین  جرم  هستند. 
می انگیزند  بر  جرم  ارتکاب  برای 
داشته  آنان  برای  مناسبی  که شرایط 
این  تغییر  با  اینرو می توان  از  باشد. 
در  مقاوم  فضاهای  خلق  و  شرایط 
برابر جرم، به طور مؤثری از میزان 

ناهنجاری های شهری کاست. 
امروزه که شهرها در حال گسترش 
تعداد  بر  روز  به  روز  هستند، 

می شود.  افزوده  نیز  شهرنشینان 
شهرنشیني  افزایش  با  بنابراین 
رو  کشور  در  جرم  میزان  متأسفانه 
نبود  بین  این  در  است.  فزوني  به 
در  قیمت  ارزان  و  کافی  فضای 
نامتناسب  توسعه ی  موجب  شهرها 
ناموزون شهرها گردیده که خود  و 
سبب ایجاد مشکالت خاصی چون 
زاغه نشینی در حاشیه ی شهرها شده 
یافتن  اهمیت  این،  بر  عالوه  است. 
مسکن«  آوردن  دست  به  »صرف 
بر  عالوه  که،  است  شده  موجب 
مغفول ماندن جنبه های زیباشناختی 
نیز  آن  امنیتی  جنبه های  ساختمان، 
شود.  سپرده  فراموشی  دست  به 
مجتمع های  ساخت  گسترش 
در  ارزان   نسبتا و  بزرگ  مسکونی 
افراد مختلفی  که  این شهرها  حومه 
متعدد  قومیت های  و  فرهنگ ها  از 
را در یک مکان گرد هم می آورد بر 
مشکالت این محیط ها بیش از پیش 

افزوده است. 
محیط  کیفیت  اینکه،  به  توجه  با 
ایجاد  بر  آن  طراحی  و  فیزیکی 

مقدمه

1. قورچی بیگی، مجید، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه 
پردیس قم. 

2. CPTED
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1- تعریف شهرک های اقماری و مسائل و مشکالت فرهنگی و رفتاری مرتبط با آن
یکی از طرح هایی که برای پاسخگویی به معضل کمبود مسکن ارائه شده، ایجاد شهرک سازی انبوه 
حومه ای است. امروزه این شهرک های پی در پی، چهره ی شهرها را متحول ساخته است. مزیت 
عمده ی این شکل سکونت آن است که مقدار زیادی از جمعیت را در کمترین مساحت و فضا در 
قالب طبقات متعدد و واحد های سکونتی انبوه، در خود جای می دهد، امری که شاید در شرایط 
فعلی اجتناب ناپذیر تلقی گردد. به طور بالقوه، در بسیاری از موارد این شکل سکونت با طراحی و 
نحوه ی ساخت و ساز خاص خود، تناسبی با روابط متراکم انسانی و افراد ساکن، ندارد. به عبارت 
دیگر، بسیاری از این شهرک های آپارتمانی فعلی با شکل و معماری خاص خویش، نمی تواند 
مثابه  به  نوع شکل سکونت،  این  از  بسیاری  باشند.  انسانی خانواده های ساکن  جوابگوی روابط 
خوابگاهی هستند که جمعیت متقاضی مسکن را بدون داشتن ارتباط روحی و عاطفی در خود جای 
می دهد. در طراحی و برنامه ریزی این مجموعه های مسکونی، کمتر توجهی به روابط  همسایگی 
و طراحی بر مبنای ذوق، سلیقه، عادات و رفتارهای مثبت اجتماعی شده است. از طرفی دیگر به 
دلیل فقدان فضای کافی و تراکم بیش از حد و قیمت زمین، ساختمان ها بدون وجود فضای باز، نور 
کافی و دیدن افق و طبیعت پیرامون شان شکل می گیرند. این در حالی است که معابر اطراف این 
آپارتمان ها فقط عرصه حرکت اتومبیل است به دور از فضای سبز و فضاهای فرهنگی مانند مدرسه، 
کتابخانه، مسجد و... در واقع این فضاها ارتباط مناسبی با طبیعت، فرهنگ، اقتصاد و کاربرد زمین 
مناطق اطراف خود ندارند. این مجموعه های مسکونی به حالتی درآمده اند که اختالف بین ساکنان 
خود را، گرچه از نظر مکانی به هم نزدیکند، دامن زده و از نظر روحی و روانی آن ها را از هم دور 
نموده اند. مسائل مربوط به مخارج مشترک ساختمان و نظافت و نگهداری آن ها نیز یکی دیگر از 

مشکالت موجود است. 
را  نگهداری کل ساختمان  استحکام الزم جهت  بنا،  به ستون های  فن آوری  پیشرفت  امروزه 
می دهد؛ ولی وجود دیوارهای کاذب، سر و صدای واحدهای مسکونی را به یکدیگر منتقل می کند و  
هر واحد از اتفاقاتی که در واحد  همجوارش می افتد به وضوح آگاه می شود. فقدان زندگی پوشیده از 
چشم دیگران، وجود فرهنگ های متفاوت و اقشار گوناگونی که از نظر ذوق و سلیقه، فرهنگ و طرز 
تفکر با هم سنخیتی ندارند، کوچک تر شدن فضاهای مسکونی، حریم زندگی خصوصی و عمومی 
را نیز با اشکال مواجه می سازد. بنابراین می توان مسائل و مشکالت فرهنگی و رفتاری شهرک های 

عمودی را به قرار ذیل دسته بندی نمود:
الف: تنوع و تضاد فرهنگی

فرهنگ هایی  با  کوچک  شهرهای  و  روستاها  مهاجران  از   عمدتا شهرک ها  گونه  این  ساکنان 
متفاوت هستند. جمع شدن افراد با سطح فرهنگ و دیدگاههای مختلف در یک مجموعه، که در 
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موارد متعددی ناگزیر از داشتن رابطه اند، باعث ایجاد تنوع فرهنگی شده است. این تنوع فرهنگی 
در بسیاری از موارد، باعث ایجاد اصطکاک میان افراد یک مجتمع مسکونی می شود. بطوریکه افراد 
عملکردهای یکدیگر را مطلوب نمی دانند و عدم درک متقابل باعث می گردد، حل مشکالت به 
وجود آمده با مصالحه و گفتمان امکان پذیر نباشد. تنوع فرهنگی موجب بروز نوعی ناهنجاری به نام 
تضاد فرهنگی می شود. وجود خرده فرهنگ ها و آداب و رسوم متفاوت، فضای کم بنای آپارتمان ها 
و نزدیکی و در ارتباط بودن آن ها با یکدیگر، سبب بروز برخی اصطکاک های رفتاری و برخوردهای 

فرهنگی و به تبع آن نا هنجاری های رفتاری می شود. 
ب: تراکم جمعیت

معموال شهرک های عمودی فضای محدودی را در اختیار ساکنان خود قرار می دهد، از اینرو تراکم 
جمعیتی در ساختمان ها و فضای آن مجموعه مشاهده می شود. عامل تراکم جمعیت، به همراه سایر 
افراد در وضعیت  ناهنجاری ها  هستند. تحقیقات نشان می دهد که  از علل عمده ی بروز  عوامل، 
متراکم تر بیشتر احساس ناراحتی کرده و قضاوت هایشان در مورد موقعیت منفی تر است. طبق 
یافته های تحقیق باکستر و دینوویچ »اندازه ی یک اطاق تأثیری در نگرانی یا فشار روانی زیاد ندارند، 
اما احساس شلوغی، محدودیت و محصور بودن ناشی از تراکم بسیار، بر این دو مسأله تأثیرگذار 

است«. 
فریدمن نیز در تحقیقی که در سال 1972 در مورد شهرک های عمودی انجام داده است، به بحث 
در مورد ایجاد تراکم در محیط های این چنینی می پردازد. پژوهش های او نشان می دهد که حالت 
اضطراب و فشار روانی در تر است. او دریافت که زندگی در چنین شهرک هایی به علت افزایش 
تراکم، باعث ایجاد حس انزوا در کودکان و افزایش میزان فشار عصبی، عدم تطابق جنسی، منفی 

گرایی و به خطر افتادن سالمت روانی آن ها می شود. 
ج: از خود بیگانگی اجتماعی

تحقیقات نشان داده است که در شهرک های آپارتمانی به رغم نزدیکی مکانی که خانه ها با یکدیگر 
دارند، به لحاظ روحی و روابط اجتماعی ساکنان آن روابط بسیار محدودی با هم داشته و در بسیاری 
این  ازدحام در  تأثیر  دلیل  به  را می توان  این مسئله  به حد صفر می رسد.  این روابط  از مواقع، 
محیط های مسکونی دانست. این ازدحام و احساس نامطلوب ناشی از آن، باعث ایجاد رفتارهای 

ضد اجتماعی از قبیل پرخاشگری و گوشه گیری و در مواردی موجب بروز بزه می شود. 
همچنین، بوث و ولش در مطالعات خود درباره ی جرایمی چون قتل و ضرب و جرح در 
شهرک های حومه اي به مطالعه پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که میزان قتل و شورش با تراکم 
جمعیت، افزایش پیدا می کند. آن ها داده های مربوط به 65 کشور را بر حسب سه شاخص ازدحام، 
تعداد متوسط افراد در هر واحد مسکونی، تعداد واحدهای مسکونی در هر مجتمع و تعداد افراد آن 
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مجتمع بررسی کرده اند. به نظر بوث و ولش چنین وضعیت سکونتی ممکن است باعث تنش و یأس 
روانی و در ابعاد شدیدتر بزهی همچون قتل بشود. 

د: ایجاد اختالالت عصبی ناشی از مصالح بکار گرفته شده
تحقیقات علمی، بیولوژی، طبی، روانکاوی که از جانب فیزیک دانان به وضوح در مورد فوالد، بتن 
و. . انجام شده، حاکی از ثبات تغییرات در حوزه های الکتریکی طبیعی است که روی ساکنان این 
قبیل خانه ها، اثر سوء باقی می گذارد. این نوع تأسیسات بر اساس طرز زندگی و وضعیت انسان ها 
شدت و ضعف پیدا می کند، ولی به هر حال برای سالمتی بسیار مضر هستند. مطابق آمار های گرفته 
شده از شهرک های بزرگ جهان، در آپارتمان های انبوه، اثرات روانی مصالح به کار گرفته شده 
ساخت این ساختمان ها، به ویژه بر روی جوانان روز به روز رو به افزایش است. در این مجتمع های 
مسکونی به خصوص در راهروها و قسمت های مشترک، معموال نور کافی وجود ندارد و رطوبت 
گاه به 70-80 درصد می رسد. در چنین شرایطی نوعی قارچ بسیار ریز خطرناک، تولید می شود که 
برای سالمتی افراد ساکن و یا کارکنان چنین ساختمان هایی خطرساز است و باعث بروز اختالالتی 
از قبیل سرگیجه، کم حوصلگی، ناراحتی های عصبی و... می شود.  همچنین استفاده از دیوارهای 
 light«شیشه ای که در برخی از آپارتمان ها متداول است، باعث ایجاد نوعی آلودگی نوری به نام

pollution« می شود. 
ه: کمبود فضاهای فرهنگی، آموزشی و تفریحی و فقدان فضای سبز

مجتمع های آپارتمانی و شهرک های اقماری در بسیاری از موارد، با فقدان و یا کمبود فضاهای 
فرهنگی و آموزشی روبرو هستند. کمبود فضاهای تفریحی باعث به خطر افتادن سالمت بزرگساالن 
و آزادی عمل کودکان، در تحرک و بازی های بچه گانه می شود. از این رو سالمت روان و جسم 
آن ها، در معرض خطر قرار می گیرد. افزایش طبقات آپارتمانی از جهاتی ممکن است بر روی 
سالمت ساکنان، تأثیر منفی نیز داشته باشد. گفته می شود خطر سقط جنین زنان بارداری که در 

طبقات پنجم به باال سکونت دارند، بسیار بیش تر از ساکنین طبقات پایین تر است. 
طراحی فضای سبز نیز یکی از بخش های مهم در محل های مسکونی است. خانه های آپارتمانی 
اغلب از وجود باغچه های اختصاصی و فضاهای سبز مطلوب بی بهره اند. فضاهای سبز باعث رهایی 
افراد از زندگی شهری و بدست آوردن آرامش، حتی برای مدت کوتاه می شود. زیبایی خاصی که 
از ایجاد فضای سبز در محیط های مسکونی به وجود می آید، در بهبود روان ساکنان آن بسیار مؤثر 

است. 

2- جرایم مرتبط با شهرک های اقماری 
عالوه بر مشکالت فرهنگی این گونه شهرک ها مکان بسیار مناسبی برای ارتکاب بعضی از جرایم 
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است که بیش تر شامل جرایم علیه اشخاص است. 
الف: قتل عمد

یکی از مهم ترین جرایمی که که بنا بر وضعیت خاص این شهرک ها ممکن است اتفاق بیفتد، قتل 
عمدی است؛ فقدان زندگی پوشیده از چشم دیگران، وجود فرهنگ های متفاوت و اقشار گوناگون 
و کوچک تر شدن فضاهای مسکونی بطوری که حریم زندگی خصوصی را با مشکل روبرو کرده و 
فقدان فضاهای آموزشی و فرهنگی امکان ارتکاب این جرم را در این فضاها را بیش تر کرده است؛ 
زیرا مجرمین مذکور پیش خود تصور می نمایند که امکان کشف جرم و بالتبع تعقیب و پیگیری در 

آن جا بسیار کم تر است و راحت تر به این عمل دست می زنند. 
ب: ضرب و جرح

ضرب و جرح نیز از جرایمی است که در فضای حومه ای به دلیل این که نظارت رسمی پلیس در آن 
کم تر از مرکز شهر است بسیار اتفاق می افتد. حتی بین ساکنین شهرک ها نیز تنوع فرهنگی در بسیاری 
از موارد موجب می شود که حل مشکالت به وجود آمده با مصالحه و گفتمان امکان پذیر نباشد و این 
موجب اصطکاک میان آن ها و اسفاده از زور فیزیکی میانشان شود.  هم چنین بوث و ولش در مطالعات 
خود درباره ی جرایمی چون قتل و ضرب و جرح در شهرک های حومه اي به مطالعه پرداخته و به این 

نتیجه رسیده اند که میزان قتل و شورش با تراکم جمعیت، افزایش پیدا می کند
ج: آدم ربایی و مخفی کردن

آدم ربایی به معنای انتقال یک شخص بدون رضایت او از مکانی به مکان دیگر به وسیله ی زور، 
به قصد  او و  بدون رضایت  آزادی تن دیگری  فریفتن است؛1 مخفی کردن هم، سلب  یا  تهدید 
نامشروع از طریق پنهان کردن افراد در محلی می باشد که خود صور مختلف از جمله ربودن طفل 
تازه متولد شده، مخفی کردن اموات، مخفی کردن مجرم، ربودن اتباع ایرانی، توقیف غیر قانونی دارد. 
 همان گونه که از تعاریف فوق پیداست فرد آدم ربا احتیاج به مکان مناسب برای انجام عمل 
مجرمانه ی خویش دارد که شهرک های اقماری به دلیل فضای نا مساعدشان از بهترین مکان ها برای 

انجام این کار به حساب می آیند. 
د: توهین به اطفال و بانوان )جرایم جنسی( 

مطابق ماده 619 قانون مجازات اسالمی، توهین به اطفال و بانوان به عنوان جرمی مستقل در نظر 
گرفته شده است که فلسفه ی تدوین این ماده، حمایت از آزادی عبور و مرور این دو قشر در جامعه 
است که در معرض آسیب پذیری قرار دارند و هرگونه صدمه به حیثیت این افراد، خسارت های 
جبران ناپذیری را در پی دارد. در این شهرک ها نیز به دلیل حاشیه بودن و فقدان نظارت رسمی 
متناسب، توهین لفظی و بدنی به بانوان و جرایم جنسی بیش تر از سایر نقاط شهری است. توهین 

1. محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، واژه آزادی تن
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به اطفال و کودک آزاری نیز به دلیل کمبود فضاهای تفریحی و فضای سبز مناسب محتمل الوقوع 
تر از سایر نواحی شهری است. 

ه: سرقت 
سرقت از منازل نیز از جمله جرایم علیه اموال است به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی از جمله عدم 
وجود پارکینگ های مناسب، عدم نصب دوربین های مدار بسته، عدم وجود نگهبان در بلوک ها و 
محالت، عدم نورپردازی مناسب و... در داخل این شهرک ها ارتکاب آن ها بسیار راحت تر از نواحی 

مدیریت شده ی داخل شهر است. 

3- راهبردهای پیشنهادی CPTED در فضاهای مختلف شهرک های اقماری
از جمله مناطق مسکونی،  اقماری  این مقاله، اصول را در بخش های مختلف شهرک های  ما در 
پارکینگ ها، فضاهای عمومی سرباز و بوستان ها، توالت های عمومی، ایستگاه های اتوبوس و تاکسی 

و نگهبانان محله بررسی می نماییم. 

3-1- مناطق مسکونی
در طراحی یک محیط مسکونی باید اهداف زیر رعایت شود:

کنترل ورودی: این کار موانعی ایمنی را به وجود می آورد که از ورود غیر قانونی افراد به 
محوطه ی ساختمان، مناطق درونی ساختمان و خود ساختمان جلوگیری می کند. 

نظارت و کنترل از طریق طرح های فیزیکی: با استفاده از مکانیسم های فیزیکی، فرصت های 
نظارت و کنترل بهبود می یابد. این عمل به شناسایی مجرمان کمک می کند، باعث اقدام های شتاب 

زده ی مجرمان احتمالی و تسهیل کار و دخالت پلیس می شود. 
ابزار نظارت مکانیکی: این ابزار افراد ساکن ساختمان را مجهز به وسایل امنیتی می کند که قادر 

خواهند بود هرنوع تالش برای ورودی غیر قانونی را شناسایی و گزارش دهند. 
نقشه و ساخت: طراحی کردن، ساختن یا تعمیر کردن فضاهای مسکونی برای افزایش و تقویت 

امنیت و بهبود کیفیت. 
زمین  از  نادرست  استفاده ی  نوع  از هر  که  نماید  می  تبیین  را  زمین: سیاست هایی  از  استفاده 

جلوگیری کرده و مانع استفاده از ساختمان به صورتی که تأثیرات منفی داشته باشد، می شود. 
اقدامات ساکنین: ساکنین را تشویق می کند تا مسائل ایمنی و امنیتی را رعایت و اجراء نمایند تا 

خانه هایشان کم تر نسبت به جرم و بزه کاری آسیب پذیر باشند. 
تعامل اجتماعی: باعث تعامل و رابطه ی ساکنین می شود و کنترل و پیوند اجتماعی را تقویت 

می کند. 
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 خدمات امنیت خصوصی: مبلغ مناسبی را برای خدمات شهروندی داوطلبانه و حرفه ای برای 
تقویت و افزایش نیازهای امنیتی ساکنین تعیین می کند. 

نیروهای پلیس: باعث تقویت خدمات پلیس برای مؤثرتر بودن می شود. 
روابط جوامع و پلیس: با شرکت دادن شهروندان در کارهای متقابل مبنی بر همکاری بر پلیس 

برای جلوگیری و گزارش جرم، رابطه ی بین پلیس و جامعه افزایش می یابد. 
هشیاری جامعه: برای جلوگیری از جرم و مقابله با جرم و بزه کاری در مناطق مسکونی باعث 

ایجاد هشیاری های الزم در بین همسایگان و افراد جامعه می شود. 
تشخیص و شناسایی قلمرو: مناطق خصوصی را از مکان های عمومی جدا می کند و مانع تخلف 

و اقدامات غیر قانونی مجرمان آینده می شود. 
تصویر منطقه یا ناحیه: برای افزایش شور و هیجان اقتصادی منطقه و ایجاد اطمینان در سرمایه 

گذاران و اعتماد در ساکنین، این امر باعث ایجاد تصویری مثبت در بین افراد جامعه می شود. 2
نحوه ی طراحی محیط مسکونی و ساختمان می تواند از طریق افزایش نظارت طبیعی و کاهش 
فرصت های مجرمانه در ایجاد فضایی امن در محله نقش مؤثری داشته باشد. ساختمانی که از لحاظ 
عناصر طراحی ضعیف باشد، عالوه بر این که از سطح کیفیت زندگی می کاهد، موجب بروز 
مشکالت دیگری نیز خواهد شد. طراحان باید با طراحی خود کاربری فضا را مشخص نمایند. اگر 
کاربری فضا مبهم و نامعلوم باشد، گمنامی و رفتارهای نامشروع افزایش پیدا می کند. در طراحی 

بلوک های مسکونی این شهرک ها نکات زیر باید رعایت شود:
ورودی ساختمان به این علت که تنها راه دسترسی مشروع و مجاز به ساختمان تلقی شده و 
مرز میان فضای عمومی و خصوصی از این جا آغاز می شود نیازمند دقت و توجه ویژه ای است. در 

طراحی ورودی ساختمان نکات زیر باید رعایت شود؛
1. برای تفکیک مرزهای میان فضای عمومی از خصوصی از موانع نمادین و واقعی استفاده کنید. 
موانع واقعی همان موانع فیزیکی هستند به مانند نرده ها و بوته ها که از طریق آن می توان مرزهای 

میان فضای عمومی و خصوصی را مشخص کرد. 
 2. پله ها می بایست به گونه ای طراحی گردند که هم دیده شوند و هم بتوانند باعث دیده شدن 
شوند بطوری که ساکنین همدیگر را بشناسند و مزاحمین را زودتر شناسایی کنند.  هم چنین در 
طراحی راه پله ها باید سعی شود از چرخش زیاد و ناگهانی که موجب ایجاد نقاط کور می شود، 

اجتناب کرد. 
 3. درب های ورودی ساختمان در این مجتمع های مسکونی بهتر است حالت ارتجاعی داشته 
باشد به نحوی که درب پس از باز شدن، خود به خود و به طور مستقیم بسته شود. این امر باعث 

2. عامری سیاهویی، حمیدرضا، نقش معماری در پیشگیری از جرم، 1378، چاپ اول، انتشارات مجد
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می شود تا اگر ساکنان فراموش کنند که درب را ببندند، خود درب بسته می شود. باز بودن درب 
به خصوص در نیمه شب، محرک بسیار قوی برای یک مجرم بالقوه و مستعد ارتکاب جرم است. 
بیابد که امکان رؤیت آن توسط صاحبان واحدهای  باید طوری استقرار  4. ورودی بلوک ها 
آن بلوک، باشد. بنابراین می بایست از قرار دادن درب ورودی در مناطق تاریک و مخفی و ایجاد 

موانعی که مانع از رؤیت درب ورودی می کند، خودداری نمود
از یک مکان مشترک خاص مثل درب ورودی و آسانسور استفاده می  افرادی که  5. تعداد 
با تعداد باال، نشان داده است که در  کنند، کم بشوند. بررسی راه های ورودی در ساختمان های 
مانع  گیرد،  می  قرار  استفاده  مورد  ساکن  نفر  صدها  برای  ورودی  درب  که یک  ساختمان هایی 
مؤثری در شناخت همسایگان و دیگر استفاده کنندگان مجاز از آن ساختمان می شود. بالعکس، از 
ساختمان هایی که از هر راه ورودی، واحد های کمی استفاده می کنند، میزان ترس از جرم و نرخ بزه 
دیدگی کم تر است. این نتیجه در مورد آسانسورهای جمعی و آسانسورهای مجزا نیز وجود دارد. 
از این جهت بهتر است که از تعداد بیش تری آسانسور در ساختمان ها استفاده کرد و هر آسانسور 
را محدود به یک سری از واحدهای ساختمان کرد. استفاده از آسانسور به صورت طبقات زوج و 
فرد یکی از این راه حل ها می باشد. این ایجاد محدودیت و احساس قلمرو ناشی از آن نیز، باعث 

کاهش نرخ بزه دیدگی می گردد. 
6. این شهرک ها را باید به صورت »خوشه ای« طراحی و تقسیم کرد، به گونه ای که فضای 
عمومی سرباز مختص به بلوک خاصی باشد و »قلمرو« گروه خاصی تلقی شود. زیرا وسعت و 
گستردگی فضا در این مناطق باعث می شود که افراد نتوانند نسبت به قلمرو خود احساس تعلق 

پیدا کنند. 
7. در شهرک های اقماری وضعیت نور پردازی اهمیت ویژه ای می یابد؛ در نقاط مشترک بلوک ها 
از قبیل درب ورود و خروج، پارکینگ، محل عبور افراد پیاده و ماشین رو، البی، پاگردها و پله ها و... 
باید به میزان مناسب نور و روشنایی وجود داشته باشد. ورودی ساختمان نیز به حدی باید روشن 
باشد که فرد قبل از ورود به ساختمان درون آن را ببیند و روشنایی خارجی نیز باید به حدی باشد 
که فرد فضای بیرون را به راحتی مشاهده کند. روشنایی نیز نباید موجب ایجاد سایه شود زیرا اثری 

معکوس خواهد داشت. 
8. عالئم و تابلوهای مناسب و خبری نیز می تواند تصویر مثبتی در شهرک ایجاد کند. عالوه 
بر این، برای مشخص سازی فضا می توان از نصب شماره بلوک ها در جلوی هر بلوک و در خیابان 
اصلی کمک گرفت. این تابلوها بایدکامال فضا را معرفی کرده،  هشدارهای الزم را بدهند و اینکه آیا 
برای تمام افراد قابل دسترسی است یا خیر؛ همچنین باید خوانا و شفاف بوده و نباید فضایی برای 

مخفی شدن ایجاد نمایند و در خط دید افراد اختالل ایجاد کنند. 
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 9. مجتمع های مسکونی واقع در این شهرک ها معموالدارای محل تخلیه ی زباله هستند. این محل 
باید به گونه ای باشد که امکان بروز خرابکاری در آن نباشد. ضمن اینکه در صورت لزوم دارای 
امکان رؤیت کافی باشد. ایجاد نظم در این قسمت، عالوه بر اینکه به لحاظ بهداشتی مفید است، در 

ایجاد حس امنیت در ساکنان و ناظرین نیز مؤثر است. 
 10. مصالح ساختمانی و لوازم آن، باید به گونه ای طراحی شوند و مورد استفاده قرار می گیرند 
که امکان تخریب و وندالیسم به حداقل برسد. وجود آثار خرابکاری در القای ترس و عدم امنیت در 
فکر ساکنین مؤثر می باشد. چنانچه دیوارنویسی ها کنترل نشوند، باید منتظر خرابکاری های بعدی و 
به تبع آن مناسب شدن محیط برای ارتکاب جرم بود. بنابراین عالوه بر رفع این حاالت ایجاد شده، 
می بایست نحوه طراحی و مصالح به کار رفته نیز به گونه ای باشند که حداقل میزان خرابکاری قابل 

وقوع باشد. 
11. ساختمان های متروکه و نیمه تمامی که بنا به علل متفاوت، ساخت و ساز در آن ها متوقف شده 
و یا به کلی رها شده اند، از جمله فضاهای بدون دفاعی هستند که ممکن است در بخش های مختلف 
سطح شهرک به چشم بخورند. این گونه ساختمان ها در بسیاری از موارد بدون حصار و دیوار بوده و 
محل مناسبی برای ارتکاب اعمالی که نیاز به اختفاء دارند، محسوب می شود. استفاده از مواد مخدر، 
کارتن خوابی، قمار و... از عملکردهایی است که این گونه فضاها به صورت بالقوه آمادگی پذیرش آن 
را در حریم درونی خود، دارا می باشند؛ عالوه بر این، در بعضی موارد، ساختمان های متروکه به تصرف 
گروههایی از مردم در آمده و از آن ها به عنوان مسکن و سرپناه چندین خانواده استفاده می شود. بنابراین 

این ساختمان ها باید سریعا شناسایی و شروع به بازساخت بشوند. 3
 12. در شهرکها، وجود دربان و نگهبان ورود و خروج برای جلوگیری از ورود بیگانه ها و کنترل 
ورود و خروج می تواند مفید باشد. در بلوک هایی با تعداد ساکنین زیاد می توان در طبقه ی همکف 
قسمتی را طراحی کرد که در آن فردی به عنوان نگهبان ساختمان برای نظارت کامل به ورود و 
خروج ساختمان داشته باشد. از آن جا که این فرد پس از مدتی به شناخت کامل در مورد تمامی 
افراد ساکن می رسد، شناخت غریبه ها برای وی آسان شده، از این رو غریبه ها امکان ورود و خروج 
بدون کنترل الزم را از دست می دهند. محل قرارگیری نگهبانی همان گونه که گفته شد باید در جایی 

باشد که کنترل کافی بر درب ورودی و آسانسورها وجود داشته باشد. 

3-2- پارکینگ ها
پارکینگ ها یکی از فضاهای پر کاربرد و مهم در ساختمان های چند واحدی به دلیل رفت و آمد 
تعداد زیادی ماشین محسوب می شود. در عین حال، این فضاها، در صورت طراحی نا مناسب و 

3. رحمت، محمدرضا، پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی، 1390، چاپ دوم، تهران نشر میزان
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عدم رعایت مسائل امنیتی می تواند تبدیل به محلی برای وقوع جرایم مختلف از جمله سرقت 
اتومبیل، سرقت اشیاء درون اتومبیل و ضرب و جرح شود. بسیاری از مشکالت و ناهنجاری های 
اجتماعی در مجتمع های ساختمانی در پارکینگ ها روی می دهد. امروزه در طراحی پارکینگ ها چهار 
اصل از اصول CPTED که عبارتند از خط دید، نظارت طبیعی، روشنایی و دسترسی مستقیم باید 

مد نظر قرار بگیرد. 
بنابراین در طراحی پارکینگ ها باید اصول زیر مورد توجه قرار گیرد:

در پارکینگ های سرپوشیده و زیر زمینی تا جایی که امکان دارد از پارکینگ به ساختمان دسترسی 
مستقیم فراهم آید. محل پارک ماشین ها باید به صورت ردیف های مستقیم طراحی شود تا خط دید 
شفافی فراهم شود. راه پله هایی که در فضای اطراف پارکینگ ها قرار دارند باید سرباز بوده و قابل 
دیدن باشند. در کنج ها از آیینه های محدب استفاده شود. روشنایی در پارکینگ باید طوری باشد که 
فرد قبل از سوار شدن به ماشین، صندلی عقب خود را ببیند. روشنایی باید ثبات، سازگاری و مستمر 

بوده و ایجاد سایه نکند. 
محل نگهبانی نیز باید در قسمت ورودی مسیرهای اصلی بوده و از دید کافی برخوردار باشد. 
باید به وسیله ی عالئم رنگی خاص و سمبل های ویژه مشخص  مسیرهای اصلی و خروجی ها 
شوند به طوری که افراد بتوانند به راحتی محل پارک ماشین خود را پیدا کنند. بهتر است در این 
پارکینگ ها از رنگ های انعکاسی استفاده بشود. به راحتی مورد را گزارش دهند. به نگهداری و 
تمیزی پارکینگ ها باید اهمیت داده شده و در محیط از هرگونه دیوار نویسی و تخریب عاری بوده 

و در برابر آن واکنش سریعی داده شود. 
هم چنین این پارکینگ های سر پوشیده و زیر زمینی باید تا جایی که امکان دارد، دارای ستون های 
کم و نازک )از نظر قطر( باشد؛ تا فضایی برای مخفی شدن فراهم نکند. و اگر دیوارهای عمودی در 
پارکینگ های غیر قابل اجتناب است از سوراخ و حفره هایی در درون دیوار استفاده شود تا نظارت 

ایجاد شود. 
همچنین اندازه ی پارکینگ ها تا جایی که امکان دارد باید کوچک باشد زیرا نظارت آسان تر و 
آسیب پذیری فضا کمتر می شود و اگر ساختن پارکینگی بزرگ در مجتمع های مسکونی غیر قابل 
اجتناب است بهتر است به بخش هایی با ورودی های مجزا تقسیم بشوند که هر کدام از این بخش ها 
ظرفیت تعداد ماشین مشخصی را داشته باشد. در پارکینگ ها بهتر است به تعداد کافی و در جاهای 
مناسب تلفن عمومی وجود داشته باشد )در صورت عدم وجود نگهبان( تا در صورت بروز هرگونه 

حادثه ای افراد بتوانند به راحتی گزارش بدهند. 
 در پارکینگ های سرباز مجتمع های مسکونی، نظارت غیر رسمی یا طبیعی معموال از طریق 
پنجره ها فراهم می شود. در واقع هر فرد باید بتواند از ساختمان خود بر ماشینش نظارت داشته باشد. 
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اگر ساختمان جدیدی ساخته می شود باید طوری طراحی شود که از ساختمان به توان بر پارکینگ 
نظارت داشت و یا پارکینگ به نحوی طراحی شود که در کنار پنجره ها یا روبروی ساختمان باشد. 
پارکینگ های خارجی )سرباز( در شب به طور میانگین باید حدود بیست لوکس )واحد روشنایی( 
روشنایی داشته باشد. تجهیزات روشنایی باید ضد تخریب باشد در این رابطه باید هرگونه مانعی که 

در نظارت مؤثر خلل ایجاد می کند حذف شود و فضایی شفاف و باز ایجاد گردد. 
 

3-3- فضاهای عمومی سرباز و بوستان
گاها در بعضی از شهرک های اقماری با مساحت زیاد، بوستان یا فضای سبز وجود دارد. طراحی 
مناسب در این گونه فضاها باید بتواند تعداد کاربران فضا و کاربری مشروع از فضا را افزایش داده و 
فاقد فضایی مرده و غیر قابل دفاع بوده و نهایتافرصت های مجرمانه را کاهش دهد. امنیت فضاهای 
عمومی سرباز و بوستان ها مستقیما به طراحی فضا و توانایی آن برای ایجاد نظارت طبیعی خط دید 
و نبود نقاط غافل گیری و مخفی شونده بستگی دارد. فضاهای عمومی زیر به طور بالقوه می توانند 
خطرناک باشند؛ فضاهایی که مجرمان به راحتی می توانند در آن مخفی شوند، فضاهایی که با یک نگاه 

اجمالی نمی توان آن را بر انداز کرد، فضاهایی که در آن وجود بوته ها و موانع مانع خط دید می شود
. در طراحی این گونه فضاها بهتر است نکات زیر رعایت بشود:

1. این گونه فضاها باید به نحوی طراحی شوند که کاربری مشروع را تقویت نموده و از طرف 
خیابان ها و ساختمان های مجاور قابل نظارت باشند. این فضاها باید از سمت مناطق پرجمعیت قابل 
دسترسی بوده و باید به کنار گذرها و معابر عمومی متصل باشند تا ارتباطی شبکه ای با عابران داشته 

باشد و موجب جذب بیش تر افراد شود
باید همواره مورد مراقبت و نگهداری قرار گرفته و تمیز باشند. تمیز بودن  2. فضاهای سبز 
بوستان ها و فضاهای سبز، پاک کردن دیوارنویسی ها، تعمیر خرابکاری هاو جمع آوری زباله در ایجاد 

تصویری مثبت از فضا بسیار مؤثر بوده و منجر به افزایش استفاده از آن فضا خواهد شد. 
3. روشنایی نقش بسیار تعیین کننده در امنیت این گونه فضاها دارد. در این رابطه باید مطمئن 

شد که مسیرها و مناطق مورد نظر برای کاربری شب به حد کافی روشن هستند. 
4. یکی از اجزای الینفک بوستان ها و فضاهای سبز، وجود عالئم و تابلوها است. عالئم و 
تابلوها در این مناطق به ایجاد تصویری مثبت از فضا کمک می نمایند و این احساس را در بازدید 

کننده ایجاد می کند که عالوه بر نظارت طبیعی، نظارت رسمی نیز در این شهرک ها وجود دارد. 
 5. در این گونه مکان ها باید فضایی طراحی شود )نشیمن گاه یا سایبان( تا بزرگساالن بتوانند به 

راحتی بر کودکان و فرزندان خود نظارت داشته باشند
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3-4- توالت های عمومی
 یکی از فضاهایی که درون شهرک های اقماری بزرگ ممکن است وجود داشته باشد و معموال
موجب ترس از جرم می شود، توالت های عمومی است. گاه این ترس از جرم به حدی می رسد 
که این گونه محیط ها کامال از کاربری مشروع خود خارج شده و به محلی برای ارتکاب بسیاری 
از ناهنجاری های اجتماعی از قبیل استعمال مواد مخدر، سرقت، تجاوز و... تبدیل می شوند. یک 
توالت عمومی استاندارد از دید CPTED باید بتواند امنیت افراد را تضمین کرده و عالوه بر نظارت 

طبیعی، نظارت رسمی نیز بر آن وجود داشته باشد. 
همچنین در مورد طراحی این مکان ها بهتر است نکات زیر رعایت شود:

1. توالت ها باید در مکانی شلوغ و پر رفت و آمد قرار داشته باشد نه در فضایی مجزا، دور افتاده 
و خلوت که در آن حضور مردم اندک است. 

2. محل ورودی توالت ها باید کامال باز و قابل دید باشد و از نور مناسب در اطراف آن استفاده 
شود. از ساخت راه روهای طوالنی و پر پیچ و خم برای رسیدن به این گونه مکان ها باید اجتناب 

کرد. 
افراد و صندلی هایی  پرسه زدن  برای  مناسب  نباید فضایی  توالت های عمومی  اطراف  3. در 
برای نشستن یا تلفن های عمومی قرار داد، زیرا موجب تجمع مجرمان بالقوه در اطراف این فضاها 

می شود. 
 

3-5- ایستگاه های اتوبوس و تاکسی
امنیت در ایستگاه های اتوبوس و تاکسی یکی از مسائل مهم پیش روی این شهرک ها است. این 
گونه شهرک ها به دلیل این که در حومه ی شهرها واقع شده اند، با وسایل عمومی مثل اتوبوس و 
تاکسی، برای رفت و آمد به شهر، سروکار زیادی دارند. ایستگاه های اتوبوس می توانند به صورت 
بالقوه مرکز جرم باشند، زیرا توسط افراد مختلف و در ساعات متمادی مورد استفاده قرار می گیرند. 
مهم تر از همه اینکه، در برابر این فضاها هیچ کس احساس مسئولیت نکرده و مشخص نیست که 
چه کسی مسئول نگهداری و مدیریت از این محیط است. در نتیجه این مکان ها می توانند منبع ترس 
از جرم باشند )مخصوصا برای بانوان و سالمندان(. نبود روشنایی و رؤیت پذیری مناسب نیز بر 
مشکالت این فضاها می افزاید. طراحی مناسب در این گونه فضاها باید بتواند استفاده از حمل و 
نقل عمومی را افزایش داده و با بهبود نظارت، موجب کاهش ترس از جرم شود. در طراحی این 

فضاها بهتر است نکات زیر رعایت بشود:
1. ایستگاه های اتوبوس باید روشن بوده و افراد را در شرایط جوی مختلف محافظت کند؛ میزان 
نور نباید به حدی باشد که موجب درخشندگی و خیرگی شده یا ایجاد سایه نماید. عالوه بر این 
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روشنایی باید فضای اطراف ایستگاه ها را نیز روشن کند. 
2. طراحی ایستگاه های اتوبوس باید به گونه ای باشد که افراد منتظر در ایستگاه، از خیابان و 
مناطق مجاور قابل مشاهده باشند.  هرگونه مانعی که موجب اختالل در دید می شود باید حذف 

گردد. 
3. . دیوارهای ایستگاه های اتوبوس باید شفاف بوده و تابلوهای تبلیغاتی نباید در خط دید و 
نظارت طبیعی اختالل ایجاد کند؛ همچنین طراحی ایستگاه های اتوبوس نباید فضایی برای مخفی 

شدن به وجود آورد. 
 

3-6- نگهبانان محله
 نگهبانان محله شاید یکی از مهم ترین شاخص های رکن نظارت رسمی در تئوری CPTED به 
منظور کاهش جرم در شهرک های حاشیه ای و برخورد با رفتارهای ضد اجتماعی است. آنان به 
منزله ی جایگزین پلیس در نظر گرفته نشده اند و می توانند به شکل موفقیت باری در کنار پلیس 
کارکنند. در بسیاری از مناطق، نگهبانان محله نقش خود را فراتر از گشت زنی و مبارزه با رفتار های 
ضد اجتماعی، به منظور ترتیب دادن اموری برای جوانان، نظافت محیط و تبدیل کردن منطقه به 
مکان بهتری برای زندگی تسری داده اند. تدابیر شامل پاک کردن نقاشی ها و شعارها از دیوار های 
به جایی  برای حمل و جا  زباله ریختن،  همکاری  وندالیسم و  دادن  مکان های همگانی، گزارش 
اتومبیل های رها شده و زباله می شود. آنان با همکاری با مردم محلی، می توانند مسائلی را که بر منطقه 
اثر می گذارد و به مردم برای یافتن راه حل هایی کمک می کند، بشناسند. امروزه او یک نقش اداره ی 

محلی در شهرک ها دارد و اغلب در شهرک ها گشت سواره یا پیاده می زند. 

نتیجه گیری
در تأثیرپذیری انسان از محیط نمی توان شک کرد. انسان ها همواره از محیط اطراف خود تأثیر می 
پذیرفته اند و همواره خود را با محیط اطراف منطبق می کرده اند و این انطباق پذیری یک قاعده بوده 
است. از طرف دیگر همیشه از محیط برای تأثیرگذاری بر رفتار انسان استفاده می شده است. این 
تأثیرپذیری بیش تر معطوف به محیط طبیعی بوده است. اما در کنار محیط طبیعی، محیط فیزیکی 
به رابطه ی  نیست که  نه چندان زیادی  تأثیرگذار است. مدت  انسان  بر رفتار  نیز  و ساخته شده 
محیط فیزیکی با رفتار انسان و به ویژه به تأثیر این محیط بر بزهکاری پی برده شده است. تئوري 
CPTED که در دهه ی هفتاد میالدی در آمریکا و توسط جرم شناسی با نام سی. ری. جفری شکل 
گرفت. سرآغاز بحث مهمی بود. به عبارت دیگر او ادعا می کرد که نحوه ی طراحی محیط فیزیکی 
می تواند عالوه بر بهبود کیفیت زندگی، بر ارتکاب جرم و ترس از جرم تأثیر بگذارد. این تأثیر 
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گذاری از طریق کم کردن فرصت های مجرمانه است. 
عبارت  به  بود.  ارتکاب جرم  موقعیت  و  مکان  به  توجه  دهه ی  میالدی  و هشتاد  دهه ی هفتاد 
دیگر تا قبل از این دوره مطالعات و پیشگیری مکان محور از جرم مورد غفلت واقع شده بود. 
درست در همین دوره بود که در کنار شکل گیری تئوری مذکور، مبانی نظری جرم شناسی محیطی 
و پیشگیری وضعی نیز قوت گرفت. . نظریه CPTED بر این ادعا استوار است که مي توان با 
طراحي درست و کاربري مناسب از فضا عالوه بر تاثیر مثبت بر کیفیت زندگي، از وقوع جرم هم 
پیشگیري کرد. این نظریه، با توجه به شش عنصري که مي توان براي آن برشمرد، به دنبال این 
است که با باال بردن احساس تعلق به مکان، تفکیک میان فضاهای عمومی و خصوصی، افزایش 
رؤیت پذیري و نظارت، سخت کردن آماج جرم و محدود کردن دسترسي، فرصت هاي مجرمانه 
را کاهش دهد؛ فرصت هایي که در رهیافت مکانیکي در پیشگیري از جرم علت اصلي وقوع جرم 
محسوب مي شوند. البته این نظریه مدعي این نیست که پادزهر تمام جرایم است و مي تواند به طور 
کلی جرم را ریشه کن کند. بلکه این نظریه، در قالب بخشي از یک سیاست جامع پیشگیري و در 

کنار اجرای سایر راهبردهای پیشگیری از جرم، می تواند از اثربخشی مطلوبی برخوردار باشد. 

منابع 
1- رحمت، محمدرضا )1390(، پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی، چاپ دوم، تهران، میزان

2- عامری سیاهویي )1378(، نقش معماری در پیشگیری از جرم، چاپ اول، تهران، مجد
3- قورچی بیگی، مجید )1386(، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، 
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رمضان عبدی
دکتر سید ابراهیم قدسی

جایگاه تعليق اجرای مجازات در قانون مجازات اسالمی )مصوب 1392(

- دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

- دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

از قدیم، مجازات به عنوان واکنشی 
شده  تلقی  مجرمانه  رفتار  برابر  در 
اندیشه های  است. علیرغم تحوالت 
حقوق جزا، هنوز هم از مجازات به 
و  با جرم  مبارزه  اصلی  ابزار  عنوان 
رفتارهای  شود.  می  استفاده  مجرم 
قوانین جزایی کشورها  در  مجرمانه 
با مجازاتهایی پاسخ داده شده است. 
رفتاری  جامعه ای  هیچ  در  اصوالً 
مگر  شود  نمی  محسوب  جرم 
و  شده  شناسایی  قانون  طبق  اینکه 
اقدام  حداقل  یا  مجازات  آن  برای 
باشد.  شده  مقرر  تربیتی  و  تامینی 
است  ابزاری  مجازات  چند  هر 
قانونی برای مقابله با جرم و مجرم 
و  حقوق  اندیشمندان  رویکرد  اما 
کیفری  سیاست  اندرکاران  دست 
اهداف و  به  پیشرفته نسبت  جوامع 
نتایج حاصل از اعمال مجازات دیگر 
صرف انتقام از طرف قربانی جرم یا 
صرف اجرای عدالت نیست بلکه به 
اعادۀ  نظیر  دیگری  اساسی  اهداف 
نظم و امنیت بر هم خوردۀ جامعه، 
از وقوع  پیشگیری  و  اصالح مجرم 

سیاست  یک  اعمال  با  است.  جرم 
آنها  همۀ  شود  می  مدبرانه  کیفری 
راستای  در  داشت.  نظر  ملحوظ  را 
این چرخش رویکردها یا به عبارتی 
اندیشمندان  فکری  مبانی  تحول 
حقوق جزا و لزوم شناخت جرم و 
مجرم، شخصیت و محیط خانوادگی 
مجرم، شرایط و اوضاع و احوالی که 
یافته  ارتکاب  آن  تاثیر  تحت  جرم 
آنها را به این فکر رهنمون ساخت 
و  مواردی  در  باشد  بهتر  شاید  که 
در  و  مجرمین  از  برخی  به  نسبت 
با اعمال  خصوص برخی از جرایم 
شرایطی و بعد از اینکه مجرم مورد 
محاکمه و محکومیت قرار گرفت و 
از عمق فاجعه ای که به نظم و امنیت 
جامعه و حقوق و آزادی های مشروع 
اشخاص و عدالت جامعه وارد کرده 
و ا زمجازاتهای مربوط به رفتار خود 
مطلع شده، به جای اجرای مجازات 
داده  او  به  فرصتی  حکم،  در  مقرر 
و  خود  اصالح  به  نسبت  تا  شود 
ترمیم خسارت وارده به فرد و جامعه 
دوبارۀ  بازگشت  راه  تا  کرده  تالش 

وقوع  از  و  هموار  جامعه  به  وی 
جلوگیری  وی  توسط  جرم  مجدد 
شود. از این رویکرد قضایی که متاثر 
از یافته های جرم شناسان است به نام 

تعلیق اجرای مجازات یاد می شود. 
سال  از  ایران  مجازات  قانون 
جزای  قانون  بر  مبتنی  که   4031
تاسیس  این  بود  عرفی  و  فرانسه 
اصالحیه  در  پذیرفته،  را  حقوقی 
گرفته  قرار  شناسایی  مورد   2531
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  و 
مقررات  به  قانونگذار  رویکرد  و 
راجع  قانون  تدوین  در  اسالم  شرع 
و   1631 سال  اسالمی  مجازات  به 
این   .0731 اسالمی  مجازات  قانون 
همراه  تحوالتی  با  حقوقی  تاسیس 
از  مقاله حاضر پس  در  است.  بوده 
تبیین مفهوم حقوقی تعلیق مجازات، 
حوزۀ قلمرو، شرایط و آثار و اهداف 
آن به موضع قانون مجازات اسالمی 
جدید مصوب 2931 پرداخته و در 
پایان، بعد از نتیجه گیری از بحث، 

پیشنهاداتی را ارائه کرده ایم. 

مقدمه
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1- تعاریف:
1-1- تعریف لغوی تعلیق

در زبان فارسی، تعلیق به معنی آویختن، آویزان کردن )معین، 1378: 1103(آمده است. در زبان 
 suspended و به تعلیق در آمدن را suspension، abeyance :انگلیسی، تعلیق عبارت است از
to be می گویند و مفهوم آن این است که فاصلۀ زمانی که طی آن قطع موقت چیزی وجود دارد 

و یا جلوگیری موقت از چیزی. )امامی، 1385: 248(

2-1- معنی اصطالحی تعلیق
در حقوق، به معنی بال تکلیف نهادن یک کار است به طوریکه نفیاً و اثباتاً تصمیمی راجع به آن 
نگرفته باشند، امر تعلیق از آن حیث که معلق است، نه معدوم کامل است و نه موجود کامل بلکه 
وجودی است ناقص. چنانکه کارمند معلق از خدمت عنوان کارمند را دارد )و از این حیث معدوم از 
ردیف کارمندان نیست( ولی یک کارمند کامل هم نیست. )جعفری لنگرودی، 1385: 164 و 165( 
دکتر جعفر لنگرودی در کتاب مبسوط در ترمینولوژی حقوق چنین معنایی را زا تعلیق آورده است:
»اصطالحاً ایجاد وقفه در اثری است حقوقی؛ مانند وقفه در حدوث اثر عقد نسبت به زمان انعقاد 
آن و یا ایجاد وقفه در مرور زمان، در اجرای مجازات مجرمی، یا... « )جعفری لنگرودی، 1381: 

)1291

2- تعریف مجازات
مجازات از نظر لغت به معنای سزای عمل بد، عقوبت معین شده در قانون یا شرع برای مرتکب 
عمل خالف قانون یا شرع)انوری، 1381: 1291(، آمده است. همچنین مجازات به معنای جزا دادن 
و پاداش دادن نیز آمده است)معین، 1381: 1008(. در المبسوط ترمینولوژی حقوق مجازات به معنی 
عقوبت و مشقتی است که قانون بر تخلفات در امور کیفری تحمیل می کند)جعفری لنگرودی، 
1385: 3216(. از نظر حقوقی مفهوم مجازات در اظهارات حقوقدانان و جرم شناسان، از معنای 
لغوی آن دور مانده و در مفهوم به سزای عمل رساندن مرتکبین رفتارهای خالف قانون به کار برده 
شده. از این نظر مجازات تنبیه و کیفری است که بر مجرمین تحمیل می شود)علی آبادی، 1368: 1(. 
این تعبیر از قدیمی ترین مفهوم واکنش اجتماعی علیه جرم است که ضامن نظم و منافع عمومی 
می باشد)ولیدی، 1382(. اما این تعبیر که مجازات واکنش جامعه علیه مجرم)خزائی، 1367: 1367( 
است تمام واکنش جامعه علیه مجرم نیست و در تعریف مجازات باید ویژگی ها، اهداف و صالحیت 
اجرا کننده، محدوده و آثار آن را مد نظر قرار داد و نیز باید به شخصیت مرتکب جرم نیز توجه 

داشت. تعبیری که دکتر محمد باهری از مجازات دارند تقریباً نزدیک به این مالک ها است:
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»مجازات آزادی است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانۀ نفرت جامعه از عمل مجرمانه 
و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون تعیین می کند. آزار را، که صدمه ای به 
حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد. هدف مجازات اصالح مجرم، 
دفاع اجتماعی و اجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عالی است. مجازات را قاضی 
در حدودی که قانون معین نموده است، تعیین می کند. مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم 
عمومی است و از سایر وسایل تضمینیه، ممتاز و مشخص است. مجازات شخصی است و برای 

همه یکسان است«)باهری، 1380: 50 و 276(. 
با توجه به تعابیر ارائه شده و دقت در سیر تحوالت حقوق جزا متوجه می شویم رویکردها به 
مجازات نیز متحول شده و از مفهوم ابتدایی آن به عنوان وسیله انتقام مجنی علیه، تحمیل رنج، عذاب 
و مشقت به مجرم، سلب حیات، سلب کامل یا محدود آزادی مجرم، به سمت مفاهیم اصالح طلبانه، 
جامعه شناسانه و انسان شناسانه مجرم و پیشگیری از وقوع جرم سیر تکاملی طی کرده است. در 
این مسیر تحوالت مذکور متاثر از افکار و اندیشه های دانشمندان حقوق، فالسفه، جامعه شناسان و 

جرم شناسان بوده است. هر چند به قول شاعر »مانده تا برف زمین آب شوید«. 1

3- تعریف تعلیق مجازات
تا این جا تک تک مولفه های عبارت " تعلیق مجازات" را تعریف و زوایای گوناگون آن را بحث 

کردیم. اکنون به تعریف و توضیح عبارت کلی »تعلیق مجازات« می پردازیم:
اگر مجرم  المبسوط ترمینولوژی حقوق در خصوص تعلیق مجازت چنین آمده است: "  در 
محکوم، سابقۀ ارتکاب جرم نداشته باشد به او اخطار می شود که اگر بعداً مرتکب جرم دیگری 
نگردد حکم فعلی تان تا زمان ارتکاب جرم دیگر موقوف االجرا می شود؛ در غیر این صورت 
حکم هردو جرم دربارۀ او اجرا خواهد شد"( جعفری لنگرودی، 1381: 1300(. در جایی دیگر 
تعلیق مجازات را به این مفهوم بیان نموده اند: »اجرا نکردن مجازات مجرم تاز مانی که جرم دیگری 
از او سرنزند«)انوری، 1382: 1382و 627(. تعریف دیگری به این مضمون است: » چشم پوشی 
از مجازات مجرم تا هنگامی که جرم تازه ای مرتکب نشده است. « )صدری افشان، 1382: 277(. 
قانون مجازات اسالمی جدید مصوب 1392، همانند قوانین جزایی ماقبل خود تعریفی از تاسیس 
حقوقی »تعلیق مجازات« ارائه نداده است. اما از منطوق مواد مربوط به آن می توان مفهوم زیر را 
استنباط نمود: "به غیر از مجازات های حدود، قصاص و دیات، در مجازات های تعزیزی درجه 
سه تا هشت چنانکه محکوم علیه سابقه محکومیت کیفری موثر یا محکومیت های قطعی دیگر و 
محکومیت تعلیقی نداشته باشد و در غیر از جرایمی که قانون تعلیق اجرای آنها را منع کرده است، 

1. سپهری، سهراب، 
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چنانچه شروط مقرر از سوی دادگاه صادر کننده حکم مجازات را قبول کند و در طول دورۀ تعلیق 
آنها را رعایت و اجرا نماید، دادگاه مذکور ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن با توجه به 
شخصیت مجرم محکوم و اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم و دیگر شرایط الزم مقرر 
در قانون، تمام یا قسمتی از مجازات یا در صورت تعدد مجازات ها تمام یا یکی از آن ها را موقتاً تا 
حصوصل نتایج بعدی مورد نظر دادگاه معلق نماید. بدون تردید در صورت نقض شروط مقرر در 
حکم برای بار اول تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا بسته به نظر دادگاه قرار تعلیق لغو شود و برای 
بار دوم کاًل قرار تعلیق لغو می شود و مجازات اجرا می گردد. نیز در صورت ارتکاب جرم عمدی 
از هر نوع که باشد )حدود، قصاص، دیات و تا درجه هفت تعزیرات( قرار تعلیق لغو و در صورت 

قطعیت حکم جدید، مجازات مربوطه و مجازات معلق هردو اجرا می شوند". 
حقوقدانان چند تعریف از تعلیق مجازات ارائه داده اند که به برخی از آن ها اشاره می شود:

"تعلیق مجازات عبارت از معلق کردن اجرای مجازات محکومی است که برای نخستین بار 
مرتکب جرم شده و فاقد سابقه محکومیت جزایی می باشد به طوری که زمینه جلوگیری از تکرار 
جرم را در برخی از مجرمان اتفاقی فراهم می کند")صالح ولیدی، 1382: 493( و یا این مفهوم: 
ممکن است مقارن با صدور محکومیت کیفری و یا بعد از آن کیفیاتی بوجود آید که در نتایج حاصله 
موثرباشد به طوری که برخی از این کیفیات با هدف اصالح و باز اجتماعی ساختن مجرم، موقتًا 
اجرای مجازات را معلق سازد تا بعداً تکلیف قطعی آن روشن شود)شامبیاتی، 1389: 475( برخی 
از حقوقدانان از قبیل دکتر رضا نوربها عقیده دارند با توجه به یکی از اهداف مهم مجازات ها که 
اصالح مجرم و پذیرش مجدد او در جامعه است در برخی از موارد و نسبت به بعضی از بزهکاران 

بهتر آن است که اجرای مجازات با شرایطی معلق گردد. 

4- هدف از تعلیق مجازات
با دقت در نظرات اندیشمندان، حقوقدانان، فالسفه و جرم شناسان که در قالب مکاتب حقوق 
کیفری مورد بررسی قرار گرفت و می توان گفت در اعمال مجازاتها نباید صرف اجرای عدالت مطلق 
و یا استحقاق مجرم و بر اساس تئوری سزادهی و یا جهت تشفی خاطر مجنی علیه را مالک قرار 
داد بلکه بر اساس فلسفۀ جدید، اعمال مجازات اوالً هدف اصالح مجرم و بازپذیری مجدد اجتماعی 
وی جهت بازگشت به اجتماع و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی می باشدکه جهت نیل 
به این هدف چنانکه شیوه هایی غیر از اعمال مجازت ما  را به مقصود برساند بر اعمال مجازات 
ارجحیت داردمثاًل اگر نواقص و کمبودهای فیزیکی یا روانی شخص در بزهکار شدن او موثر است، 
اتحاذ شیوه های مناسب کیفری یا همان سیاست کیفری مناسب برای رفع این کمبودها ضروری 
خواهد بود و این امر خودبه خود به اصالح مجرم کمک خواهد کرد و یا در پیشگیری از جرم موثر 
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خواهد بود)برناربورک، ترجمه:نجفی ابرندآبادی، 1385: 33(. بسیاری از جرایم موجب تعزیر و 
مجازات های بازدارنده از این دسته هستند. ثانیاًٌ عدالت کیفری ایجاب می کند که دربارۀ هر مرتکب 
جرمی با توجه به ویژگی جسمی و روانی مجرم و سایر عوامل موثر در میزان مجازات، شرایط و 
اوضاع و احوال موثر در ارتکاب جرم و شخصیت و پیشینه اجتماعی مرتکب، قضاوت شود. ثالثاً در 
برخی موارد جرم ارتکابی آن-چنان زننده و خطرناک نیست که جهت تشفی خاطر قربانی، خانواده، 
بستگان و تسکین افکار عمومی، اجرای مجازات ضرورت داشته باشد بلکه چه بسا با توجه به 
شرایط روحی و روانی مرتکب چنین جرایمی، تهدید و ارعاب به اجرای مجازات، بیش از اجرای 
مجازات، موثرتر واقع شود. رابعاً درجرایم مستوجب حبس بخصوص حبس های کوتاه مدت، این 
احتمال وجود دارد که با اجرای مجازات و ورود مجرم به محیط زندان و آشنایی او با جرایم دیگر 
و طرق ارتکاب آنها و بی اثر شدن ویژگی ارعاب و تهدید مجازات نه تنها تنبیه و اصالح مورد نظر 
حاصل نشود، بلکه شرایط مساعد محیط زندان او را برای ارتکاب جرایم جدید و یا تکرار جرم در 
آینده مهیا سازد و یا با درونی شدن ارزشهای رفتار مجرمانه، ارتکاب جرم در آینده، زشت، نابهنجار 
و قبیح به نظر نرسد. در چنین اوضاع و احوالی است که تعلیق اجرای مجازات طی شرایط مقرر از 
سوی دادگاه و الزام مجرم محکوم به رعایت آنها و تهدید به اجرای مجازات در صورت نقض آن 

شرایط و دستورات قاضی در اصالح و بازپذیرش مجدد اجتماعی مجرم موثرتر خواهد بود. 

5- تاریخچه تعلیق در قوانین جزایی ایران
تاسیس حقوقی تعلیق اجرای مجازات از سال 1304 وارد قانون مجازات عمومی ایران شد. قانون 
مجازات آن زمان عرفی و مقتبس از قانون مجازات فرانسه بود. در این قانون، قلمرو تعلیق محدود 
به جرایم حنجه ای بود که طی مواد 47 الی 50 به موضوع تعلیق پرداخته شده بود. در سال 1346 
مقررات تعلیق مجازات تحت عنوان قانون تعلیق مجازات مستقل با 18 ماده به تصویب مجلس 
ملی رسید. این قانون نواقص قانون قبلی را برطرف و دامنه اعمال آن را تا جرایم جنایی گسترش 
داد. البته نه تمام جنایات بلکه مطابق ماده یک این قانون، محکومیت های به حبس تادیبی یا غرامت 
)جزای نقدی( و یا به هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب حنجه یا جنایتی باشد و مجازات آن قانونًا 
از حبس مجرد شدیدتر نباشد، دادگاه می تواند با احراز شرایط مقرر اجرای مجازات را برای مدت 

دو تا پنج سال در ضمن حکم محکومیت، معلق کند)صالح ولیدی، 1382: 494(. 
در سال1361 با تصویب اولین قانون راجع به مجازات اسالمی مبتنی بر مقررات سیستم کیفری 
اسالم، قانون تعلیق مجازات نیز دستخوش تغییراتی شد. به موجب ماده 40 این قانون حوزۀ اجرایی 
تعلیق مجازات محدود به محکومیت های تعزیری و تحت شرایط معینی، پیش بینی گردید. تا اینکه 
در سال 1370 قانون مجازات اسالمی آزمایشی تصویب و ضمن نسخ مادۀ 40 قانون مجازات 
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مصوب 1361، طی مادۀ 25 الی 37 خود مقرراتی را راجع به تعلیق مجازات، شرایط الزم و وظایف 
محکوم و دادگاه و قلمرو اجرایی پیش بینی گردید. در سال 1392 قانونگذار ضمن اصالحات 
شکلی و محتوایی، قانون جدید مجازات اسالمی را تصویب و مواد 46 تا 55 آن را به مقررات مربوط 

به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داد. 

6- قلمرو تعلیق مجازات در قانون مجازات ایران
1-6- در قانون مجازت عمومی 1304

تعلیق مجازت در قانون مجازات عمومی 1304 از مواد 47 الی 50 در خصوص جرایم حنجه ای 
قابلیت اجرائی داشت. در این قانون نهاد تعلیق مجازات در حد بسیار محدود وضع شده بود که به 
دلیل انحصار آن به جرائم حنجه ای و عدم شمول مصادیق مندرج در قانون مصوب بهمن 1307، از 

فلسفه و اهداف تعلیق دور و کافی به مقصود نبود. 

2-6- در قانون تعلیق اجرای مجازات 1346
در سال 1346 نواقص قانون قبلی تا حدودی برطرف شد. طبق ماده یک این قانون: دادگاه می تواند 
کلیه محکومیت های به حبس تادیبی و یا جزای نقدی و یا به هر دو مجازات را که ناشی از ارتکاب 
حنجه یا جنایتی باشد برای مدت دوتا پنج سال در ضمن ضدور حکم محکویمت معلق سازد. 
بنابراین در قانون سال 1346 نهاد تعلیق شامل: 1. جرائم حنجه ای 2. جنایات یا مجازات کمتر از 

درجه دو 3. جزای نقدی، است. 

3-6- در قانون راجع به مجازات اسالمی سال1361
مقررات مربوط به تعلیق مجازات در این قانون در واقع تقلیدی از مقررات مقرر در قانون تعلیق 
اجرای مجازت، مصوب 1346 است و طی مواد 40 و 18)و تبصرۀ آن( ؛ با اعمال تغییرات مربوط 
به تقسیم بندی جرایم و مجازات )مجازات حدود، قصاص، دیات وتعزیرات(تعلیق مجازات را 
تحت شرایطی در موردمحکومیت های تعزیری، مورد پذیرش قرار داد. اما بر اساس تبصرۀ 5 مادۀ 
40 همین قانون، مجازات جرایمی چون قاچاق مواد مخدر، اختالس، ارتشاء، جعل یا استفاده از 

سند مجعول، خارج از قلمرو اعمال تعلیق شناخته شد. 

4-6- در قانون مجازات اسالمی 1370
قلمرو اعمال تعلیق مجازات در قانون مجازات اسالمی مصوب 1370 با توجه به مفاد مادۀ 16 و 17 
ناظر بر مواد 25 و 26 با در نظر گرفتن شرایط مندرج در بندهای پنجگانه قسمت الف مادۀ 25 و 
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موانع مذکور در مادۀ 30 همان قانون به شرح زیر است:
1-4- 6- محکومیت به حبس تعزیری و بازدارنده )شامل حبس های مندرج در مواد 498 الی 

785با رعایت شرایط و موانع تعلیق(. 
2-4-6- محکومیت به شالق غیر حدی )نظیر مواد 112و 113جرایم حدی ونظیر مواد 595، 

598، 652 الی 657، 661 تا 664(
3-4-6- محکومیت به جزای نقدی: براساس مفهوم مخالف مادۀ 26 در مواردی که جزای 

نقدی با دیگر تعزیرات همراه نباشد قابل تعلیق است. 2
4-4-6- اوضاع و احوال موثر در ارتکاب جرم: قسمت اخیر بند »ب« مادۀ 25 قانون فوق الذکر 
شرایط و اوضاع و احوالی که نوعاً موثر در ارتکاب جرم باشد بطوریکه هر کس دیگری در چنین 

شرایط قرار گیرد، مرتکب جرم می شود را از موارد قابل تعلیق کردن مجازات دانسته است. 
5-4-6- مجازات حبس بدل از قصاص )مندرج در مواد612الی615(. 

5-6- در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392
با توجه به مفاد مادۀ 19 ناظر به ماده46، شرایط مندرج در ماده 38 و تبصره های 1و2 ماده 39و 
تبصره ماده 40، مواد 41، 42، 43، 44، 45، و با در نظر گرفتن موانع تعلیق در مادۀ 47 و تبصره مادۀ 

44، قلمرو اعمال تعلیق مجازات به شرح ذیل قابل استنباط است:
1-5-6- محکومیت به حبس تعزیری تا 15 سال )مجازات تعزیری درجه سه تا هشت(: این 
دسته از مجازات، هم داخل جرایم حدی که به هر نحو قانونی حد از آنها ساقط و مجازات تعزیری 
جایگزین آن می شود و هم شامل جرایم مربوط به کتاب پنجم )تعزیرات(می شود. البته باید موانع 

تعلیق مندرج در بندهای الف تا ج مادۀ 47 را ملحوظ نظر قرار دهیم. 
2-5-6- محکومیت به شالق: در جرایم موجب حدی که مجازات شالق تعزیری تا 74 ضربه 
اعمال می شود مانند مواد 232، 237، و در برخی از جرایم موجب تعزیرات از قبیل مواد 765 و 

769 تعلیق اجرای مجازات شالق قابل اعمال است. 
3- 5-6- محکومیت به جزای نقدی: با توجه به حذف شدن مادۀ 26 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1370 که مقرر می داشت » در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای 
نقدی قابل تعلیق نیست« و با عنایت به عدم منع تعلیق جزای نقدی چه به تنهایی یا توام با دیگر 
مجازات تعزیری در قانون مجازات اسالمی جدید )مصوب 1392( به نظر می رسد قانونگذار، جزای 
نقدی داخل در مجازاتهای تعزیری درجه سه تا هشت را قابل تعلیق تعلیق دانسته است. بنابراین در 

5905-1372/11/5 و نظر مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه: شماره 7/10- 2
1381/1/15، روزنامۀ رسمی شماره 16654- 1381/2/14
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جرایم موجب تعزیر یا بازدارنده چنانکه مجازات جرم جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی باشد و یا 
بدل از مجازات حبس، چه به تنهایی یا توأم با مجازات تعزیری دیگر مندرج در حکم محکومیت، در 

صورت احراز شرایط و تشخیص قاضی صادر کنندۀ حکم قابل تعلیق خواهد بود. 
4-5-6- سایر محکومیت ها:

1-4-5-6- محکومیت به انفصال از خدمات دولتی و حکومتی )مواد 793، 795 و 798 و... (
2-4-5-6- محرومیت از خدمات دولتی )مواد 793، 795، 798 و 810(

3-4-5-6- محرومیت از حقوق اجتماعی تا 5 سال )مواد 26 و تبصره 1و2 آن، 801، 803، 
)806

4-4-5-6- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی )بند ج 
ماده43( و ماده 944 و 951

5-4- 5-6- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی تا مدت 
5 سال

6-4-5-6- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا 5 
سال

7-4-5-6- انتشار حکم قطعی در رسانه ها

7- شرایط الزم جهت اعمال تعلیق مجازات 
1-7- در قانون مجازات عمومی 1304:

1- 1-7- جرم از نوع حنجه باشد( جرایم کم اهمیت))مادۀ46(
2-1-7- محکوم به حنجه سابقه ارتکاب جرایم حنجه یا جنایات منتهی به محکومیت قطعی 

نداشته باشد )ماده46(
واجتماعی  فردی  شخصیت  و  اخالق  نظر  از  علیه  محکوم  پیشینه  شهرت  1-7-حسن   -3

وخانوادگی )ماده 46(
4-1-7- عدم ارتکاب حنجه یا جنایت در طول دورۀ تعلیق )ماده 48(

تعلیق و صدور حکم  دورۀ  در طول  یا جنایت جدید  ارتکاب حنجه  در صورت   -7-1-5
محکومیت قطعی در این خصوص عالوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات امرلیه )تعلیق( نیز اجرا و 

مجازات تکرار جرم را مطابق قانون متحمل خواهد شد. 
2-7-در قانون تعلیق اجرای مجازت مصوب 1346:

1-2-7- جرم از نوع حنجه یا جنایت )کمتر از مجازت حبس مجرد(باشد )ماده1(
2-2-7- مجازات ازنوع حبس تادیبی و یا غرامت )جزای نقدی( و یا هردوباشد )مادۀ1(
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3-2-7- مدت تعلیق دوتاپنج سال است
4-2-7- عدم پیشینه محکومیت موثر کیفری و یا در صورت سابقه محکومیت کیفری، به جهتی 

از جهات قانون، محکومیت و آثار آن زائل شده باشد. 
5-2-7- وضع اجتماعی وسوابق زندگی محکوم علیه که حاکی از حسن شهرت باشد. 

6-2-7- شرایط و اوضاع و احوال موثر در ارتکاب جرم که نظر قاضی را در اعمال تعلیق 
جلب کند. 

7-2-7- تعهد به اجرای دستورات دادگاه و در پیش گرفتن زندگی شرافتمندانه در طول دورۀ 
تعلیق. 

در  دادگاه  بر  آن  بودن  محرز  و  نقدی  پرداخت جریمۀ  به  محکوم  استطاعت  عدم   -7-2-8
محکومیت های جزای نقدی. 

9-2-7- در صورت توام بودن محکومیت جزای نقدی با حبس تادیبی، فقط مجازات حبس 
قابل تعلیق خواهدبود. 

11-2-7- برحسب ضرورت و تشخیص دادگاه، محکوم ملزم به اجرای دستورات مندرج در 
قرار تعلیق در مدت تعلیق می باشد )موارد ششگانه مادۀ 5 این قانون(. 

12-2-7- دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورات دادگاه را صریحاً به 
محکوم علیه اعالم و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق، مرتکب حنجه یا جنایت با 

محکومیت موثر شود عالوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز دربارۀ او اجرا خواهد شد. 
14-2-7- مقررات مربوط به تعلیق در تعدد جرایم حنجه یا جنایت قابل اجرا نیست )ماده 16(. 

3-7- در قانون راجع به مجازات اسالمی 1361:
1-3-7- جرم باید از جمله جرایم موجب تعزیر باشد. تعلیق در سایر جرایم ممنوع است مگر به 

حکم قانون وشرع )ماده40(. 
2-3-7- مدت تعلیق دوتا پنج سال )ماده40(

4-3-7- عدم سابقۀ محکومیت کیفری موثر محکوم علیه، در صورتی که سابقۀ محکومیت کیفری 
داشته باشد به جهتی از جهات قانونی محکومیت و آثار آن ذایل گردیده باشد )بند الف ماده 40(. 

5-3-7- وضع اجتماعی و سوابق زندگی آبرومندانه محکوم علیه و نیز اوضاع و احوال موثر در 
ارتکاب جرم، تعلیق اجرای مجازات را ایجاب کند )بند ب ماده40(. 

6-3-7- محکوم علیه تعهد نماید که در طول دورۀ تعلیق زندگی شرافتمندانه ای را در پیش 
گرفته و دستورات دادگاه را اجرا نماید )بند ج ماده40(. 

8-3-7- در صورت توام بودن جزای نقدی با محکومیت حبس تعزیری، فقط مجازات حبس 
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قابل تعلیق است )تبصره1 ماده40(
11-3-7- مدت تعلیق بر حسب نوع جرم، شخصیت محکوم و شرایط و اوضاع و احوال موثر 

در ارتکاب جرم تعیین خواهد شد. 
12-3-7- در صورت داشتن سابقه تعلیق، چنانچه دادگاه بدون توجه به آن مجازات محکومیت 
جدید را معلق کرده باشد. پس از اطالع از آن، حکم تعلیق اخیرلغو و مجازات مربوط به موقع اجرا 

گذاشته خواهد شد. )تبصره 9 ماده40(
13-3-7- محکوم مرتکب جرایم متعدد نشده باشد. )تبصره 11 ماده 40(. 

4-7- در قانون مجازات اسالمی 1370:
1-4-7- فقط محکومیت های تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق است ودر سایر محکومیت ها ممنوع 

است )صدر ماده25(. 
دادگاه است )صدر  نظر و تشخیص  به  بسته  پنج سال است که  تعلیق دوتا  2-4-7- مدت 

ماده25(. 
3-4-7- محکوم علیه نباید سابقه محکومیت قطعی به مجازات های حدی، قطع یا نقض عضو، 
حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی، جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال و محکومیت 

قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرایم عمدی با هر میزان، داشته باشد )بند الف ماده 25(. 
4-4-7- اوضاع و احوالی که در ارتکاب جرم موثر است 

5-4-7- جزای نقدی چنانکه به تنهایی مورد حکم دادگاه باشد قابل تعلیق است)ماده26(. 
6-4-7- مدت تعلیق با توجه به مفاد مادۀ 25وبندهای 2تا6 مادۀ 22 این قانون2تا5سال است. 

8-4-7- دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده اجرای 
دستور یا دستورات مندرج در بندهای شش گانۀ مادۀ 29 قانون فوق الذکر را از محکوم علیه بخواهد 

و محکوم علیه مکلف به اجرای دستورات دادگاه می باشد. 3

5-7- در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392:
در این قانون طبق مادۀ19، 46 شرایط اعمال تعلیق را می توان به شرح ذیل بیان کرد:

انواع مجازات های حبس  تا هشت که شامل  تعزیری درجه سه  1-5-7- درمحکومیت های 
تعزیری مقرردر ماده 19 این قانون را شامل می شود جرم ارتکابی نبایداز جمله جرایم مندرج در 

3. دستورات مندرج در ذیل مادۀ 29 ق. م. ا )1370(: الف-مراجعه به بیمارستان... . برای درمان بیماری یا اعتیاد. ب-خودداری از 
اشتغال به کار یا حرفه معین. ج- اشتغال به تحصیل... . . د- خودداری از تظاهر به ارتکاب... . ه- خودداری از رفت و آمد به محل های 

معین ومعرفی خود در مدت های معین به شخص یا هرمقامی که دادستان تعیین می کند. 
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ذیل مادۀ 47 باشد)ماده19 و46(. 4
3-5-7- احراز شرایط مندردرمادۀ38 )جهات تخفیف( که این شرایط برای اعمال تعویق صدور 
حکم و تعلیق اجرای مجازات نیز الزم است )از قبیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی- همکاری 

موثر متهم در شناسایی شرکا و معاونین جرم و یا وضعیت حاکم بر مادۀ 39 این قانون. 
4-5-7- مدت تعلیق یک تا پنج سال است. این محدوده زمانی در قوانین جزایی قبلی دو تا 5 

سال بود. 
 5-5-7- دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز صالحیت درخواست تعلیق مجازات از 
دادگاه صادر کننده حکم قطعی مجازات را دارند. مشروط بر اینکه یک سوم مجازات مربوط، اجرا 
شده باشد. نیز محکوم خود نیز از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احراز 

شرایط فوق الذکر و اجرا شدن یک سوم مجازات، می تواند درخواست تعلیق مجازات نماید. 
6-5-7- پیش بینی اصالح مرتکب(بند ب مادۀ40(

7-5-7- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن)بند پ مادۀ40(
8-5-7- فقدان سابقه کیفری موثر)بند ت مادۀ40(

9-5-7- در تعلیق ساده، پیش ینی عدم ارتکاب جرم جدید و تعهد کتبی محکوم مبنی بر عدم 
ارتکاب جرم جدید در مدت معین شده ودرتعلیق مراقبتی عالوه بر این شرط، رعایت یا اجرای 

دستورات و تدابیر مندرج در ذیل ماده42و43ازسوی دادگاه، شرط است. 5
10-5-7- در صورت صدورقرار تامین جهت اعمال تعلیق نسبت به محکوم محبوس، قرار 

مذکرو نباید به بازداشت وی منتهی شود. 
12-5-7- دستور اجرای یک یا چند مورد از موارد ذیل مادۀ 43 نباید در زندگی محکوم یا 

خانوادۀ وی اختالل اساسی ایجاد کند. 6
13-5-7- در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر 
تا درجۀ هفت در طول دورۀ تعلیق، دادگاه قرار تعلیق را لغو و مجازات مندرج در حکم محکومیت 
قطعی معلق شده ومجازات جرم جدیدرا به موقع اجرا می گذارد)مادۀ 54 ق. م. ا مصوب 1392(. 

این موضوع بایدهنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعالم شود. 
14-5-7- چنانچه محکوم علیه که مجازات او معلق شده و مکلف شده در دورۀ تعلیق دستورات 
مقرر از سوی دادگاه را اجرای یا رعایت کند. در صورت عدم اجرای دستورات مذکور، قاضی می 

4. مادۀ 47: صدور حکم واجرای مجازات درمورد جرایم زیر وشروع به آنها قابل تعویق وتعلیق نیست: الف(جرایم علیه امنیت داخلی 
وخارجی کشور، ... ب(جرایم سازمان یافته، ... پ(قدرت نمایی وایجاد مزاحمت با... . . ت(قاچاق عمدۀ مواد مخدر یا... ، ث(تعزیر 

بدل از قصاص نفس، ... . ، ج(جرائم اقتصادی باموضوع جرم بیش از یکصدمیلیون ریال. 
5. توضیح در خصوص این موارد در قسمت انواع تعلیق داده شده است. 

6. مادۀ 43: »در تعویق مراقبتی، دادگاه... به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختالل اساسی وعمده ایجاد نکند... «
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تواند برای بار اول یک تا دوسال به مدت مقرر در قرار تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو و حکم 
محکومیت معلق را به موقع اجرا گذارد)مادۀ 50 ق. م. ا مصوب 1392(. برای بار دوم قرار تعلیق 

لغو ومجازات حکم مذکور اجرا می شود. 
15-5-7- چنانچه قرار تعویق صدور حکم مرتکب لغو و حکم محکومیت صادر شود، حکم 

محکومیت اخیر قابل تعلیق نیست)تبصرۀ ماده 44 ق. م. ا مصوب 1392(. 
16-5-7- قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه، ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور 

آن، صادر می شود. 
18-5-7- در مواردی که محکومیت قطعی کیفری به موجب قوانین اداری و استخدامی موجب 
انفصال است، در صورت تعلیق اجرای حکم محکومیت مذکور، موجب انفعال نمی گردد. مگر 

اینکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود. 
19-5-7- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه خود یا به وسیله دادستان یا قاضی اجرای 
احکام کیفری مطلع شود که محکوم علیه دارای سابقۀ کیفری موثر یا محکومیت های قطعی دیگری 
که در بین آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آنها اجرای مجازات معلق شده 

است، قرار تعلیق را لغو می کند. 

8- انواع تعلیق و ویژگی آنها
در قانون جدید مجازات اسالمی مصوب1392، قانونگذار صراحتاً تعلیق اجرای مجازات را در مادۀ 
48 به دو قسمت ساده و مراقبتی تقسیم و برای هر کدام شرایط و ویژگی هایی را قائل شده است 
که مطابق با مقررات مربوط به تعویق صدور حکم ساده و مراقبتی می باشد. در سیاست کیفری 
جدید، تعلیق اجرای مجازات به عنوان یکی از نهادهای حقوق کیفری، تدبیری در جهت کیفرزدایی 
محسوب شده و آثار مطلوبی نیز در بردارد. این تدبیر عمدتاً به دو نوع: 1-تعلیق ساده و 2- تعلیق 

مراقبتی طبقه بندی می شود. 

1-8- تعلیق ساده
در این نوع تعلیق که از سال 1891 وارد قانون جزای فرانسه شد )که قانون مجازات ایران نیز به 
نوعی اقتباس از قانون جزایی فرانسه است(، ضمن صدور حکم محکومیت کیفری قطعی و تعیین 
مجازات، اجرای آن معلق می گردد. عموماٌ در تعلیق ساده نظارتی بر محکوم علیه در طول دورۀ 
تعلیق انجام نمی گیرد و یا مکلف به انجام دستورات خاصی نیست و صرفاً نباید مرتکب جرم 
جدیدی در طول دورۀ تعلیق شود)نجفی ابرند آبادی، تقریرات درس حقوق کیفری2، ، سال 79-

1378(. این نوع تعلیق در مادۀ 48 و بند »الف« مادۀ 41 مربوط به مقررات تعویق صدور حکم که 
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طبق مادۀ 48 بر تعلیق سادۀ اجرای مجازات نیز حاکم است از سوی قانونگذار در قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 پیشی بینی شده است. 

2-8- تعلیق مراقبتی یا تعلیق آزمایشی
این نوع تعلیق که از سال 1958 وارد سیستم حقوق کیفری فرانسه شد. خاص اشخاص حقیقی 
است )نه حقوقی(. مفهوم مراقبتی یا آزمایشی در این نوع تعلیق، گذراندن دورۀ تعلیق همراه با نوعی 
کنترل و نظارت است و مدت آن در نظام های حقوقی مختلف، متفاوت است. در این مدت، محکوم 
علیه تحت نظارت بوده و مکلف به انجام تکلیفی می شود و در پایان دوره است که محکومیتش 
اجرا شده تلقی می گردد. در این نوع تعلیق محکوم موظف است نحوۀ دسترسی و نظارت بر 
خودش را تسهیل نماید. نحوۀ امرار معاش خود را به قاضی اجرای حکم یا نمایندۀ وی اعالم کند- 
هر گونه تغییر در نوع شغل خود را اعالم کند- هر گونه تغییر محل اقامت یا مسافرت را به قاضی 
اجرا یا نمایندۀ وی اعالم نماید. جهت مسافرت به خارج از کشور باید از قاضی اجرا اجازه کسب 
کند. عالوه بر آن باید دستورات مندرج در قرار تعلیق را که از انواع اقدامات تامینی و تربیتی است 
اجرا نماید)نجفی ابرند آبادی، تقریرات حقوق کیفری2، سال 79-1378(. این نوع تعلیق در مادۀ 48 
مربوط به مقررات تعلیق اجرای مجازات و بند ب مادۀ 41، ماده 42 و تبصره آن و مادۀ 43 مربوط 
به تعویق صدور حکم که بر تعلیق مراقبتی اجرای مجازت نیز حاکم است، از سوی قانونگذار در 

قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 پیش بینی شده است. 

9- موانع تعلیق اجرای مجازات
1-9- در قانون مجازات عمومی 1304 و قانون تعلیق اجرای مجازات 1346

1- 1-9- در قانون 1304:
با توجه به شرایط و قلمرو تعلیق مجازت که شرح آن قباًل گذشت موانع اعمال تعلیق در قانون 

مجازات عمومی 1304 به شرح ذیل است:
1-1-1-9- محکومیت های غیر از حبس حنجه ای: در این قانون صرفاً ارتکاب جرایم موجب 
حبس حنجه ای قابل تعلیق است و جرایم موجب حبس جنایی و جزای نقدی قابل تعلیق نیستند. 

)قسمت اول مادۀ 47(
2-1-1-9- وجودسابقۀ محکومیت به حنجه و جنایت با هر نوع مجازاتی مانع از اعمال تعلیق 

است )قسمت دوم مادۀ 47(. 
3-1-1-9-سوء پیشینۀ فردی، خانوادگی واجتماعی محکوم علیه)قسمت سوم مادۀ47(

3-1-1-9- ارتکاب حنجه یا جنایت جدید در دورۀ تعلیق)قسمت اخیر مادۀ 48(. 
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2-1-9- در قانون تعلیق اجرای مجازات 1346: 
1-2-1-9- حنجه یا جنایاتی که مجازات قانونی آنها از نوع حبس مجرد باشد)مادۀ 1(. 

2-2-1-9- وجود سابقه محکومیت کیفری موثر محکوم علیه و یا ذایل نشدن آثار آن. )بند 
»الف« مادۀ 1( 

3-2-1-9- سوئ پیشنه فردی، خانوادگی و اجتماعی محکوم علیه که حاکی از عدم امکان 
اصالح وی باشد. )بند »ب« مادۀ 1(

4-2-1-9- محکومیت به حبس بیش از یک سال. 
5-2-1-9- مجازات متخلفین از قوانین داروئی و غذایی و آرایشی و بهداشتی. 
6-2-9- مجازات وارد کنندگان و یا سازندگان مواد مخدر و معاونت در آنها. 

7-2-1-9- مجازات مرتکبین جرم اختالس، ارتشاء، جعل و یا استفاده از سند مجهول. )بندهای 
چهارگانه مادۀ6(

8-2-1-9-محکومیت قطعی کیفری موثر جدید بواسطه ارتکاب جرایم حنجه ای و جنایی در 
دورۀ تعلیق باشد. )مادۀ 10(

9-2-1-9- عدم اجرا یا رعایت دستورات دادگاه صادر کننده حکم محکومیت قطعی بدون عذر 
موجه برای بار دوم. )مادۀ 13(

2-9- در قانون راجع به مجازات اسالمی 1361
1-2-9- محکومیت های ناشی از مجازات های حد، قصاص و دیات)مادۀ 40 قانون راجع به 

مجازات اسالمی 1361(. 
2-2-9- وجود محکومیت قطعی کیفری موثر و یا زائل نشدن آثار آن به جهتی از جهات قانونی. 

)بند »الف« مادۀ 40(
3-2-9- سوء پیشینۀ زندگی فردی، خانوادگی واجتماعی محکوم علیه. )بند »ب« مادۀ 40(

4-2-9- اوضاع و احوالی که معموالً و غالباً در چنان شرایطی کسی مرتکب جرم نمی شود. 
)قسمت اخیر بند »ب« مادۀ 40(

5-2-9- مجازات وارد کنندگان و سازندگان و یا فروشندگان مواد مخدر و معاونت در آنها. 
)بند 1 تبصرۀ 5 مادۀ 40(

6-2-9-ارتکاب جرم موجب تعزیرجدید دردورۀ تعلیق که موجب صدورحکم محکومیت 
کیفری قطعی موثرشود. )تبصرۀ 8 مادۀ 40(

7-2-9- تعدد جرم )تبصره 11 مادۀ 40(
3-9- در قانون مجازات اسالمی مصوب 1370

ا.  م.  به مجازات حد، قصاص نفس و دیات)مادۀ 25 ق.  1-3-9- سابقه محکومیت قطعی 
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مصوب 1370 و بند 1و2 آن(. 
2-3-9- سابقه محکومیت قطعی به مجازات قطع یا نقص عضو. )بند2 قسمت الف مادۀ 25(

3-3-9- سابقۀ محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی. )بند3 
مادۀ25(

4-3-9- سابقۀ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال. )بند4مادۀ25(
5-3-9- سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرایم عمدی با هر میزان مجازات. 

)بند5مادۀ25(
6-3-9- وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه که عدم اعمال تعلیق را ایجاب کند. 

)قسمت اول بند »ب«(
7-3-9- اوضاع و احوالی که معموالً و نوعاً کسی در چنین شرایطی مرتکب جرم نمی شود. 

)قسمت اخیر بند »ب«(
8-3-9- عدم اجرا یا رعایت دستورات دادگاه صادر کنندۀ حکم تعلیق در طول دورۀ تعلیق 

بدون عذر موجه. )تبصره مادۀ 29(
9-3-9- مجازات وارد کنندگان، سازندگان و یا فروشندگان مواد مخدر و معاونت در آنها. 

)بند1 مادۀ 30(
10-3-9- مجازات مرتکبین جرم اختالسف ارتشاء، کالهبرداری، جعل استفاده از سند مجعول، 

خیانت در امانت، سرقت غیر حدی و آدم ربایی. )بند»2« مادۀ 30(
11-3-9- معاونت در جرایم مستوجب حد. )بند3مادۀ30(

12-3-9- ارتکاب جرایمی جدید از جرایم مندرج در مادۀ 25 این قانون که موجب محکومیت 
قطعی شود. )مادۀ 33(

13-3-9- محکومیت به ارتکاب جرایم عمدی متعدد یا احکام متعددقطعی جرایم عمدی که 
دربین آنها محکومیت معلق نیز وجودداشته باشد. ه. )مادۀ36(

4-9- در قانون مجازات اسالمی 1392 
قانونگذار جمهوری اسالمی ایران در قانون جدید مجازات اسالمی مصوب 1392 اصالحات و 
تغییرات عمده ای را در بخش-های مختلف نسبت به قوانین جزایی قبلی اعمال نموده است. از 
جمله در تقسیم بندی جرایم و مجازات ها و نهاد تعلیق مجازات را نیز بر اساس درجۀ مجازات ها 
مورد شناسایی قرار داده است و مواردی را که نمی توان این نهاد حقوقی را اعمال کرد به شرح ذیل 

احصاء نموده است:
1-4-9- محکومیت به مجازات تعزیری درجه یک و دو. )با توجه به مفاد مادۀ 46(
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2-4- 9- سوء پیشینۀ زندگی فرد، خانوادگی و اجتماعی محکوم علیه. )مادۀ 40(
3-4-9- اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم نمی شود

4-5-9- سابقه محکومیت قطعی کیفری موثر که حقوق اجتماعی محکوم علیه را سلب یا 
تحدیدکرده باشد. )بند »ت« مادۀ 40(

5-5-9- قرار تعویق صدور حکم در خصوص جرمی لغو شده باشد. )تبصرۀ مادۀ 44(
6-5-9- عدم احراز شرایط مقرر در ماده40 )بند الف تا ت(. 7

نتیجه گیری
 با توجه به نظرات اندیشمندان حقوق کیفری، فالسفه، جرم شناسان و جامعه شناسان، که طی مقاله 

حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفت میتوان نتیجه بحث را به شکل زیر جمع بندی کرد:
او است.  اجتماعی  بازپذیری  تربیت مجرم و  اعمال مجازاتها اصالح و  از  امروزه هدف   -1
چنانچه اصالح و تربیت با توسل به تدابیری غیر از اجرای مجازات میسر باشد، دیگر اصراری به 

اجرای حکم محکومیت کیفری نیست. 
2- یکی از تدابیر اصالح و تربیت مجدد، که ضمن تهدید مجرم به اجرای مجازات مندرج در 
حکم محکومیت، مانع اجرای آن به طور موقت گشته تا در صورت حصول نتیجه مورد نظر، کاًل از 
مجازات معاف و یا در صورت عدم حصول نتیجه اجرا گردد، تعلیق اجرای مجازات نام دارد که به 

دو صورت ساده و مراقبتی اعمال می گردد. 
3- تعلیق مجازت اولین بار در قانون مجازات عمومی 1304 مورد پیش بینی قانون گذار ایران 

قرار گرفته است که بر اساس آن صرفاً مجازات جنحه ای تحت شرایطی قابل تعلیق می شدند. 
4- در سال1346 قانون تعلیق اجرای مجازات تصویب و نواقص مربوط به قانون قبلی اصالح 
گردید. دامنه اعمال تعلیق در این قانون عالوه بر جرائم جنحه ای، جرایم موجب مجازات جنایی 

کمتر از درجه دو را نیز دربر گرفت. 
5- مقررات مربوط به تعلیق مجازات در قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب1361تقلیدی 
از  غیر  به  تعزیری  محکومیت های  کلیه  آن  اساس  بر  1346می-باشدکه  مصوب  تعلیق  ازقانون 
مجازات های غیر قابل تعلیق )مندرج در بند یک تبصره 5 ماده 40 آن قانون( قابل تعلیق می باشد. 
6- شرایط اعمال تعلیق درقانون راجع به مجازات اسالمی1361طوری است که تعدادمحدودی 

ازمحکومیت وجرایم را شامل می شود. 
7- در قانون مجازت اسالمی 1370 و قوانین جزایی قبل از آن، فقط دادگاه می تواند در صورت 

7. الف: وجود جهات تخفیف مقرر در ماده38، ب: پیش بینی اصالح مرتکب، پ: جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، 
ت: عدم سابقه محکومیت موثر کیفری. 
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احراز شرایط تعلیق، محکوم علیه را تحت پوشش این نهاد حقوقی قرار دهد. محکوم علیه، دادستان 
و قاضی اجرای احکام کیفری از چنین اختیاری، برخوردار نیستند. 

8- قانونگذار جمهوری اسالمی ایران، در سال 1392 با شناسایی محدودیت ها و نواقص مقررات 
مربوط به تعلیق، گام های مثبتی در جهت رفع آن ها و با میل به عدم اجرای مجازات های تعزیری در 
خصوص مجرمین قابل اصالح و با حسن سابقه فردی و اجتماعی، برداشته و به دادگاه، دادستان، 
قاضی اجرای احکام و محکوم علیه اجازه داده است تحت شرایط مقرر در این قانون و پس از احراز 

شرایط الزم اقدام به صدور یا درخواست صدور قرار تعلیق نمایند. 
9- قانون مجازات اسالمی92 ازنظر اینکه جهت اعمال تعلیق، محکوم باید حائز شرایط تخفیف 

نیز باشد نسبت به قوانین جزایی قبلی محدودیت بیشتری ایجاد کرده است. 
13- در قانون مجازت اسالمی 1392، با توجه به تعداد جرایم غیر قابل تعلیق مندرج در ماده 

47، قانونگذار، مجازات جرایم محدودی را قابل تعیلق شناخته است. 
14-در قانون مجازات اسالمی1392، جرایم جدیدی از قبیل خرابکاری در تاسیسات عمومی، 
جرایم سازمان یافته، اسید پاشی، قدرت نمایی با چاقو، جرایم علیه عفت عمومی، ایجاد یا اداره 
مراکز فساد و فحشا، قاچاق مشروبات الکلی، سالح و مهمات و قاچاق انسان، تعزیرات بدل از 
قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی االرض، کلیه جرایم اقتصادی با موضوع 
بیش از 100 میلیون ریال، شناسایی شده اند که بدلیل مخاطرات ناشی از آنها وارتباط تنگاتنگ آنها 
با نظم وامنیت عمومی واقتصادی قانونگذار مجازات آنها را غیر قابل تعلیق دانسته در حالیکه در 

قوانین جزای قبلی چنین نبوده است. 
15- درقانون مجازات اسالمی 1392، تعلیق مجازات صراحتاً به دو صورت ساده و مراقبتی 

پیش بینی شده است. 
16-پیش بینی شرایط سخت برای اعمال تعلیق نسبت به وضعیت محکوم در حین ارتکاب 
جرم )لزوم حائز شرایط تحفیف مجازت بودن، مندرج در ماده 38( عامل تحدید تعداد محکومین 

حائز شرایط می باشد. 
17-کیفرزدایی، کاهش تراکم جمعیت محبوسین، صرفه جویی در هزینه دولت در نگهداری 
زندانیان، اظهار اعتماد نسبت به شخص بزهکار و توجه به شخصیت مجرم و رویکرد به اصل فردی 
کردن مجازات ها و نیز به نوعی اجرای مجازات ها )به خصوص در تعلیق مراقبتی( در محیط باز، 
جلوگیری از، ازهم پاشیدگی نظام خانوادگی محکوم، از دست دادن شغل محکوم، بازپذیری مجدد 

اجتماعی و اصالح و تربیت مجرم از محاسن تعلیق می باشد. 
18-در خصوص معایب تعلیق می توان گفت دوره تعلیق محدود به یک دورۀ پنج ساله است که 
قاضی در انقضای آن هیچ نقشی ندارد و دیگر اینکه تعلیق مجازات از صالبت و کارآیی جنبه قهر 
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آمیز و ارعابی کیفرها می کاهد و در اذهان عمومی نوعی تبرئه به حساب می آید. در تعلیق مراقبتی 
نیاز به همکاری محکوم علیه با دستگاه قضایی و نمایندگانی که از سوی این دستگاه جهت نظارت 
روانی، اجتماعی، شغلی و حتی خانوادگی ضروری است، الزم است، چراکه تا مجرم نخواهد امر 

اصالح میسر نخواهد بود. 
1-یکی از شرایط الزم جهت اعمال تعلیق، وجود جهات تخفیف می باشد. این بدان معناست 
که اگر محکوم فاقد سابقه کیفری موثر حتی غیر موثر باشد و پیش بینی اصالح نیز برود و ضرر و 
زیان ناشی از جرم را جبران یا ترتیب جبران آن را داده باشد در صورت عدم وجود جهات تخفیف 
مشمول تعلیق مجازات نخواهد شد. لذا ناچاراً باید متحمل مجازات مندرج در حکم محکومیت 

بشود. 
2-یکی از مجازت های پیش بینی شده در قبال جرایم علیه عفت عمومی، شالق تعزیری )تا 
74 ضربه( است. این مجازات نه جنبه اصالحی دارد و نه ارعابی، بلکه صرفاً جنبه سزادهی دارد 
که با رویکرد فایده مندی مجازاتها مطابقت ندارد و در این قانون غیر قابل تعلیق اعالم شده است. 
1- حذف شرط بند الف )وجود جهات تخفیف مجازات( ماده40 قانون مجازت اسالمی 1392 
از شرایط الزم جهت اعمال تعلیق و در صورت ضرورت لحاظ این بند باید از اطالق خارج شود 

و به این شکل اصالح شود: الف- وجود جهتی از جهات تخفیف. 
2- با توجه به اینکه شرایط مندرج در مادۀ 39 مشابه شرایط مندرج در مادۀ 40 قانون مجازات 
اسالمی 1392 است لذا در محکومیت های تعزیری درجه هفت تا هشت اعمال مادۀ 40 ارجحیت 

دارد و مادۀ 39 مذکور زاید به نظر می رسد. 
3- به نظر می رسد موانع تعلیق مجازات مندرج در مادۀ 47 قانون مجازات اسالمی 1392 را با 
اصالح مادۀ 46 این قانون به این صورت: مادۀ 46: »در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می 
تواند در صورت وجود شرایطی مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات 
از یک تا پنج سال معلق نماید مگر اینکه تعلیق آنها به حکم قانون منع شده باشد... . « می توان 
حذف کرد و منع تعلیق مجازات و جرایم مذکور در مادۀ 47 قانون فوق الذکر را به صورت موردی 

در فصول مربوطه آورد. 
4-در جرایم علیه عفت عمومی همه ی اقسام مجازات های مربوطه شامل منع از تعلیق نباشد 

بلکه مجازت حبس و جزای نقدی را شامل شود. 
5- پیشنهاد می شود اصل قانونی بودن جرایم مجازاتها به اصل قانونی بودن جرایم و سیاست های 
کیفری تغییر باید، چرا که با اعمال تدابیری غیر از اجرای مجازات می توان در خصوص برخی از 

محکومین به اهداف مورد انتظار از اعمال مجازات دست یافت. 
منابع
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1- تاثیر جنسیت در بزه دیدگی کودکان
بهره کشی جنسی در دختران اغلب بیشتر از پسران است و احتماالً پسران بیشتر توسط افراد بیگانه 
مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند درحالی که دختران بیشتر قربانیان زنای محارم هستند. 
)تامپسون، 1384: 529( میانگین کودک آزاری حیطه عاطفی دختران به طور معنی داری بیشتر از 
پسران است در تحقیق »روس و همکاران«1 مشخص گردید که شیوع آزار جسمی در دانش آموزان 
پسر، بیشتر از دانش آموزان دختر می باشد. »شر و همکاران«2 نیز در پژوهشی به همین نتیجه 
رسیدند، »کوربی«3 )2000( معتقد است که والدین برای تنبیه کودکان پسر غالباً از روش های خشن 
مانند تنبیه بدنی استفاده می کنند در حالی که برای تنبیه دختران از روش های کمتر خشونت آمیز 
مانند طرد، تحقیر، بی توجهی، و فریاد زدن استفاده می کنند. )ویزه، 1387: 155( در پژوهش کودک 
آزاری در اصفهان، سال 1384 ؛ 53 درصد آزار شوندگان پسر و 47 درصد دختر بوده اند. )زرگر، 
1388: 7( 70 درصد از 200 کودک آزاری جنسی که در آمار سال 86 ثبت شده، دختر بوده اند بدتر 
از همه اینکه 57 درصد تجاوز را پدران موجب شده اند. )فروتن، 1388: 8( در بررسی سنجش 

1. Ross
2. Scher
3. Corby

مروری بر مبانی جرم شناسی بزه دیدگی کودکان

مرتضی کوهی لوحه سرا
کاظم علي پور چسلي

هنگام  دیر  شناسی  دیده  بزه  علم 
وارد مطالعات جرم شناسی شد که 
برآورده  صرفًا  نیز  اش  اولیه  هدف 
این  از  مجرمیت  سیاه  رقم  کردن 
 )73:1388 )فلیزوال،  بود.  طریق 
مندلسون  بنیامین   1947 سال  در 
دیده  بزه   « واژه  بار  نخستین  برای 
)قاسمی،  کاربرد.  به  را  شناسی« 
تحقیقات  در  مندلسون   )26:1385
بزه دیدگان  از  اصلی  خود 5 دسته 

را نام می برد که یک دسته را » بزه 
یعنی  کرد  توصیف   » آرمانی  دیده 
بزه  کودک  مانند  آگاه  نا  دیده  بزه 
دیده. )رهامی، 31:1390( در جرم 
یکی  فرد،  پذیری  آسیب  شناسی؛ 
در  بندی  طبقه  اصلی  معیارهای  از 
بزه دیده شناسی نخستین است که 
کودکان  بندی ها،  طبقه  از  یکی  در 
و نوجوانان بزه دیده بر پایه معیار 
آسیب شناسانه سن ؛ از بزرگساالن 

)رایجیان  بزه دیده جدا می شوند. 
که  کودکان   )27  :1384 اصلی، 
پذیرترین  آسیب  از  یکی  جزوء 
در  همیشه  هستند،  جامعه  اقشار 
در  خواه  گوناگون  افراد  معرض 
می گیرند،  قرار  اجتماع  یا  خانواده 
پدیده  گستردگی  حاضر  حال  در 
موضوعی  کودکان،  دیدگی  بزه 
نگرانی  موجب  و  بوده  جهانی 

فراوانی شده است. 

- کارشناس ارشد حوق جزا وجرم شناسي از دانشگاه آزاد واحد چالوس

- کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی از دانشگاه گیالن وکیل پایه یک دادگستری )کانون گیالن(

مقدمه:
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نگرش والدین نسبت به تنبیه بدنی کودکان که بر روی 720 نوزاد ساکنان شهر تهران انجام شده 
دریافت شد که زنان بیش از مردان دارای عکس العمل خشن هستند. )راهب، 1388: 91( 

2- تاثیرطالق یا فوت والدین)تک والدی(4 بر بزه دیدگی کودکان
طالق به عنوان یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی معمول و مولد برخی از مهمترین آسیب های 
تأثیر فروپاشی خانواده در  با پدیده کودک آزاری به سهولت می توان  ارتباط  اجتماعی است در 
ارتکاب رفتارهای آزار دهنده نسبت به اطفال را مشاهده نمود. عدم ثبات در بنیان خانواده درحالت 
روش های تربیتی و رفتارهای سوء گرایانه در ایجاد کودک آزاری در این گونه از خانواده ها نقش 
مهمی دارد. )ایروانیان، 1389: 112( طبق آخرین ارقام منتشره، ایران در میان کشورهای جهان رتبه 
چهارم طالق و جدایی در خانواده ها را داراست. )نجفی توانا، 1382: 88( سازمان بهداشت جهاني 
احتمال داده است که در طلیعه هزاره سوم 50 درصد از فرزندان در خانوادهاي تک والدي به سر 
مي برند و نرخ طالق 7 برابر افزایش یابد. )کریمی، 1385:16( طبق آمار رسمي 8/5 تا 10 درصد 
از خانواده های ایراني داراي سرپرست زن هستند. )ابهری، 66:1380( خانواده هاي تک والدي بیش 
آمریکایي را شامل مي شوند. )والداوامرسون، 1374: 275( خانواده تک  از20درصد خانواده هاي 
والدی از دهه 1960 در مغرب زمین رواج روز افزون یافته است بنا بر پژوهش صورت گرفته، 
)مور، 1381:  می زیسته اند.  والدی  تک  در»خانوادهای  در سال 1991  بریتانیا  19درصد جمعیت 
34( زندگی و روابط کودکان والدینی که طالق می گیرند به شدت از نظر اجتماعی، روانی و حتی 
حقوقی، دگرگون می شود. )تامپسون، 1384: 534( طالق و از هم پاشیدگی خانواده از عواملی است 
که پی آمدهای ناهنجاری برای زنان و کودکان به جامانده از این خانواده از هم پاشیده به همراه 
دارد از هم پاشیدگی خانواده گی سبب می شود زن و کودک بدون تأمین مادی در جامعه رها شوند. 
)کشاورز، 1389: 8( نتایج پژوهشی حاکی است که رابطه معناداری میان طالق والدین و کودک 
»اورال«5 مشخص  درپژوهش  )خوشابی، 131:1386(  دارد.  بی توجهی وجود  و  آزاری جسمانی 
گردید که در 52 درصد از موارد آزار گزارش شده والدین؛ از هم جدا شده اند. »بتز«6 در این رابطه 
می نویسد » بچه هایی که در خانواده های تک والدی بزرگ شده اند 77 درصد ریسک باالتری برای 
آزار جسمی و 80 درصد ریسک بیشتری برای آسیب های جدی ناشی از آزار جسمی و بی توجهی 
نسبت به کودکان دو والدی دارند«. 25 درصد کودک آزاری ها در خانواده های طالق اتفاق می افتد. 
کودکان  درباره  دلسرکنندهای  خبرهای   )1988(7 »آفرد«  و  »بویل«  »بلوم«،  )طاهری، 1386:174( 
4. Single- parent households
5. oral
6. bets
7. Boyle, Blum and Afford
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خانوادهای تک والد ارائه دادند از 1800 خانوادهایی که کودکان 6 تا 12 ساله داشتند، 304 کودک 
در خانه های تک والدی زندگی می کردند. )حسین نژاد، 1381: 249( آمارها گویای آن است که 43 
درصد از والدین کودکانی که مورد آزار قرار گرفته اند از یکدیگر جدا شده اند و 38 درصد از آنها 
با مسئله فوت پدر یا مادر روبرو شده اند به گونه ای که 23 درصد از آنها پدرشان فوت کرده است 
و 15 درصد آنها مادرشان را از دست داده اند. )راهب، 1388: 94( برخي از کودکان ممکن است 
در یک خانواده خوب تک والدي زندگي بهتري داشته باشند تا در یک خانواده دو والدي، شواهد 
فزاینده اي نیز وجود دارد که از هم گسیختگي زناشویي، هم با واکنش هاي کوتاه مدت به تنش 
و هم مشکالت طوالني مدت سازگاري در کودکان ارتباط دارد. )بی کمبل، 175:1387( ساختار 
خانواده از عوامل مهم بزه دیدگی کودکان است کودکان در خانواده های تک والدی بیشتر از دیگر 
ساختارهای خانوادگی دچار سوء استفاده هستند. Heather. 2006:22« » بلیک سلی« )1989( 
معتقد است که کودکان شش تا هشت ساله اغلب فکر می کنند که طالق پدر و مادر تقصیر آنان بوده 
است. این کودکان به علت اضطراب، دچار عالیم تنی می شوند رفتارهای مشکل آفرینی را بروز 
می دهند یا افت تحصیلی پیدا می کنند. )تامپسون، 1384: 535( پسران از آسیب پذیری بیشتری 
برخوردارند زیرا چنانچه پدر پس از فوت همسر یا جدایی والدین قصد تجدید فراش کند و در 
انتخاب همسر ویژگی های خاص محیط خانه را در نظر نگیرد، به طور حتم پدیده سنتی نامادری و 
تنش ها، کنش ها و واکنش های متقابل و به تبع آن بروز ناهنجاریهای رفتاری و اخالقی تکرار می شود 
که به طور معمول دراین کشمکش ها همیشه کودکان مغلوب هستند در نتیجه تنها راه ممکن فرار 

از خانه است. )نیازی، 1387: 54(

 3- تاثیر اعتیاد به مواد مخدر یا الکل در بزه دیدگی کودکان 
اعتیاد به مواد مخدر یکی از بحران های واگیر اجتماعی در ایران است و بدیهی است که آثار زیان 
بار این امر، فراتر از شخص معتاد به سایر وابستگان و نزدیکان وی از جمله کودکان نیزتسری پیدا 
می کند، علی رغم وجود حداقل دو و نیم میلیون کودک پدر معتاد در کشور که مسلماً کودکان 
از نظر جسمی و روحی قرار دارند. )ایروانیان، 1389: 74(  را در معرض مخاطرات بی شماری 
)ملکی،  کرده اند.  معنا  کردن  نکوهیده  عادتی  وقف  را  خود  گرفتن،  خو  کردن،  عادت  را  اعتیاد 
1385: 63( اعتیاد به مواد و استفاده از داروهای غیر مجاز و روان گردان نیز می تواند عاملی برای 
بروز خشونت های خانگی باشد بر اساس نظریه محرومیت تهاجم، کلیه رفتارهای پرخاشگرانه و 
بویژه خشونت را ناشی از محرومیت و نا امیدی می دانند و نشان داده اند که انسان هایی دست به 
عمل خشونت می زنند که تحت تأثیر نوعی محرومیت و ناکامی در دستیابی به هدف هایشان قرار 
داشته اند. )راهب، 1388: 86( در خانواده هایی که یکی از والدین معتاد است زمان و تالش الزم 
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برای به دست آوردن مواد و همچنین پرداخت بهای آن برای فرد معتاد؛ بخش قابل مالحظه ای از 
اوقات و منابع مادی خانواده را تلف می کند به طوری که این افرد باید وقت و پول زیادی را مصرف 
اعتیاد خود کنند، شیوه زندگی افراد معتاد به احتمال بسیار زیاد در هم و بدون ساختار است. کودکان 
والدین معتاد، غالباً توجه بسیار کمی از والدین خود دریافت می دارند. )دوست قرین، 1383: 319( 
اگر چه بیشترین کودک آزاری از سوی والدین غیر معتاد )59 5( صورت گرفته اما پدران معتاد، 
آزار نسبت به کودکان را با درصد باالیی )33/9 درصد( اعمال می کنند مادران معتاد کودک آزار، 
در پژوهشی تنها 2/8 درصد موارد کودک آزاری را به خود اختصاص داده اند و پدران و مادرانی 
که هر دو معتاد بوده و نسبت به کودکان خود آزار نشان داده اند 4/3 درصد نمونه را در برداشته اند. 
)زرگر، 1388: 7( هنگامی که اعتیاد در والدین وجود داشته باشد دو خطر عمده فرزندان را تهدید 
می کند اول معتاد شدن کودکان در خانواده و دوم وادار کردن کودکان به اعمال خالف، جهت 
کسب درآمد مثل فروش مواد مخدر و... است. )فرقانی رئیسی، 1387: 147( الکل کامل ترین سم 
برای سلسله اعصاب و زهری است بی هوش و خواب آور؛ الکل دستگاه فرماندهی بدن یعنی عالی 
ترین اعمال مغزی را ضعیف می سازد یا آن را فلج نموده و از کار می اندازد. )کی نیا، جلد دوم، 
1386: 1000( گاهی اوقات اگر خانواده نیاز به پولی داشته باشد پدر و مادر الکلی آن قدر ذهنشان 
متوجه مشروب و الکل است که به نیازهای جسمی فرزندشان توجهی ندارند پدر و مادری که کنترل 
زندگی خویش را از دست داده اند و اغلب از خودشان متنفرند نخواهند تواست نیاز فرزندشان را با 
محبت، تعلق و امنیت برآورده سازند. این قبیل کودکان اغلب قربانی بهره کشی و بی توجهی هستند 
زندگی آنها سامان مند نیست، تربیت درستی ندارند و پیوسته در معرض درگیری ها و نزاع های 
درون خانواده قرار دارند، خانواده های الکلی اغلب به عنوان خانواده هایی لجام گسیخته که صمیمیت 
)تامپسون، 551:1384(  نمی گردد توصیف می شوند.  یافت  آنها  در  مادری  یا  پدری  و عطوفت 
اولیاء معتاد در شرایط » نئشگي « بسیار بخشنده و مهربان مي شوند و بچه ها را با بخشش و نوازش 
افراطي و وعده هاي واهي وابسته مي کنند و در حالت خماري سرشار از خشم و غضب غیر قابل 
تحمل یا در کمال بي تفاوتي نسبت به نزدیکان خود هستند. )نجفی ابرندآبادی، جلد دوم، 1384: 
365( نتایج تحقیقات موسسه جرم شناسی استرالیا تاثیر گسترده الکل و مواد مخدر در ظهور کلیه 
اشکال رفتارهای آزار دهنده نسبت به کودکان را به اثبات رسانیده است. )ایروانیان، 1389: 104( 
وابستگی به مواد مخدر و یا الکل یکی از بزرگترین زمینه ها و مؤلفه های وقوع کودک آزاری در 
جامعه محسوب می شود. برخی از پژوهش های صورت گرفته، شیوع کودک آزاری در افراد وابسته 
به مواد افیونی را 81/9 درصد برآورد نموده اند که حاکی از وجود تفاوت معناداری است. یافته های 
تحقیق مذکور، علت این تمایز را در ضعف کنترل های تکانه ای، پایین بودن آستانه عمل، تحرک 
پذیری و بی ثباتی خلقی به ویژه در هنگام بروز سندرم قطع مواد، شیوع اختالالت روانی، پایین 
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بودن مهارت های الزم در جهت مقابله با بحران در نزد این گونه اشخاص دانسته است. )همان: 
110( اکثر جرایم سوء رفتار با کودکان و تمامی جرایم شدید اثر این دسته جرایم از والدین الکلیک 
سرزده است. )کی نیا، جلد دوم، 1386: 1011( خانواده اي که بر اثر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر 
به فساد کشانیده شود نه تنها نمي تواند کودکان سالمي پرورش دهد بلکه رفتار آنان الگویي براي 
فرزندان می شود. )خلیلی شورینی، 1377: 181( 42/2 درصد از کودکان آزاردیده دارای پدر معتاد، 
6/3 درصد شاهد اعتیاد هر دو والد خود بوده اند و از این موضوع رنج کشیده است. )بهاری، 1386: 
148( پژوهش ها بیانگر این است که در طی زمان های مصرف مواد مخدر و الکل، اعمال کودک 
آزاری بیشتر است. )جوانفر، 1385: 4( در خانواده های الکلی با انواع بدرفتاریها روبه رو هستیم، بر 
اساس برآوردهای موجود دو سوم فرزندان خانواده های الکلی مورد تجاوز و تهاجم جسمانی قرار 
می گیرند و حدود 50 درصد پدرانی که مرتکب زنای با محارم می شوند الکلی هستند. )ژوبرت، 
1383: 147( لئوناردو جاکوب )1988( نشان دادند که 40 درصد بزرگساالنی که مالک های مربوط 
به رفتارهای آزار جسمی کودک را از خود نشان داده بودند مبتال به اختالل مصرف دارو و الکل در 

طول زندگی شان بوده اند. )بهاری، 1386: 3(

4- اثربخشی محیط اقتصادی بر بزه دیدگی کودکان
سوء رفتار علیه کودک در جوامع فقیر؛ جوامعی که نقش خانواده در آن کم رنگ است و حمایت های 
اجتماعی و قانونی وجود ندارد بیشتر دیده می شود) کاظمی، کردی نژاد، 1387: 293( در تمام سطوح 
اقتصادی ؛ پدیده کودک آزاری است اما اگر از طبقات فرا دست جامعه بسوی طبقات فرودست 
جامعه، پیش رویم ؛احتمال وقوع آن یا گزارش دهی آن بیشتر می شود. )مالجو، 1389:250( کودکان 
جنوب شهر نسبت به کودکان شمال شهر اظهار داشته اند بیشتر مورد تنبیه بدنی قرار گرفته اند. ( 
دریجانی، 1384: 10( در یک مطالعه ملی در آمریکا )1993( کودکان خانواده های دارای درآمد 
سالیانه پایین تر از 15000 دالر با کودکان خانواده های دارای درآمد باالتر از 30000 دالر مقایسه 
شدند. یافته ها نشان داد که کودکان گروه اول 22 بار بیشتر از کودکان گروه دوم احتمال دارد در 
معرض بدرفتاری باشند. )بهاری، 1386: 148( بنا به عقیده جرم شناسان شرایط اقتصادی و فقر و 
بیکاری مستقیماً از عوامل جرم زا نیستند و فقط به صورت غیر مستقیم ممکن است از موجبات بزه 
کاری باشند. )بهبودی، 6:1379( »میلنر«8 )1992( نشان داد که نمرات کودک آزاری بطور معناداری 
با دو عامل درآمد و سطح والدین رابطه دارد، نتایج پژوهش افالک فر )1375( بر روی 112 کودک 
که به بخش روان پزشکی اطفال مراجعه کرده بودند حاکی از آن است که وضعیت اقتصادی- 
اجتماعی ضعیف با شیوع باالتر کودک آزاری ارتباط دارد. ضمن آنکه شایع ترین نوع آزار، آزار 
8. Milner. J. S



136

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گيالن  راه وکالت

جسمی و شایع ترین آزار جسمی، کتک شدید منجر به اختالالت جسمی می باشد. )زرگر، 1388: 
3( بررسی تفاوت ها در درآمد خانواده با هم تاثیراتی که بر سبک زندگی افراد دارد، این تغییرات در 
دوره کودکی را به روشنی می تواند به نمایش بگذارد. )مور، 1381: 122( بعضی با محور قلمداد 
کردن اقتصاد و اعتقاد به نوعی جبر اقتصادی را موجب اختالالت رفتاری دانسته و بزهکاری را 
نتیجه قهری آن می دانند محور تلقی نمودن فقر، بی توجهی به نقش سایر عوامل در انحرافات 
اجتماعی، خروج از قواعد و اصول حاکم بر یک تحقیق علمی است. )نجفی توانا، 1382: 95( در 
پژوهشی میزان نوع کودک آزاری و بی توجهی را در 2240 دانش آموز دبیرستانی 5 منطقه جغرافیایی 
آموزش و پرورش شهر تهران با یک طرح زمینه یابی توصیفی مورد بررسی قراردادند، آزار جسمی 
با وضعیت اقتصادی دانش آموزان نیز ارتباط داشت، یعنی دانش آموزان دارای وضعیت بد اقتصادی 
بیشتر مورد آزار جسمی قرار گرفته بودند. )جاهد، 61:1387( نتایج آزمون پیگردی LSD نیز حاکی 
از این است که میانگین میزان خشونت علیه کودکان به تفکیک درآمد والدین در افرادی که کمتر از 
500 هزار تومان درآمد دارند بیشتر از افرادی است که بین 500 تا یک میلیون تومان در آمد دارند 
پس عکس این قضیه هم صادق است افرادی که باالی یک میلیون تومان درآمد دارند همان اندازه 
از افرادی که بیش از 500 تا یک میلیون تومان درآمد دارند کمتر مرتکب خشونت شده اند به عبارت 
دیگر با کاهش در آمد والدین میزان خشونت علیه کودکان افزایش می یابد. )کفاشی، 1389: 101( 
» جیمز گاربارینو« و» دبوراشرمن «9 ، دو محله را که از نظر ترکیبات نژادي، اجتماعي و اقتصادي 
مشابه بودند ولي در مورد میزان بدرفتاري با کودک به طور محسوسي تفاوت داشتند شناسایي کردند 
در محله پرخطر در هر هزار خانواده، 130 مورد با کودکان بدرفتاري مي کردند ولي در محله کم 
خطر تنها 15 مورد بدرفتاري با کودک گزارش شد. )هترینگتون، 1373: 131( بدرفتاري با کودک 
در طبقه پایین بیش از طبقات متوسط معمول است ولي وقتي چنین مواردي در خانواده هاي طبقه 
متوسط اتفاق مي افتد کمتر توجه مقامات را به خود جلب مي کند. )هنری ماسن، 1374: 426( فقر 
احتماالً با دیگر عوامل اجتماعی، فرهنگی، چون خانه نامناسب و بیکاری، ، عوامل خانوادگی چون 
افزایش ناهماهنگی و تنش و عوامل بیولوژیکی چون سوء تغذیه و مراقبت نامناسب دوران قبل از 
تولد و افزایش آمادگی به بیماری مربوط می باشند. )لسک، 1377: 35( سرپرست خانوادهای فقیر 
چون غالباً بی سواد هستند ناگزیرند برای تامین مایحتاج زندگی به کارهای خشن و خسته کننده 
تن در داده و از صبح تا شام در بیرون از منزل کار کنند وقتی به منزل بر گردند در مقابل تأمینات 
فرزندان با تهدید و خشونت، آنان را آرام ساخته و فرزندان برای تحصیل وسایل آسایش و رفاهی 
که می بینند که دیگران دارند، و او به واسطه درآمد قلیل خانواده از آن محروم است، احساس نوعی 
نیاز می کند و ممکن است دست به ارتکاب جرم بزنند. )شامبیاتی، 1384: 237 ( انسان فقیر در 
9. Garbarinio and Sherman. D
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اثر در آمد ناچیز و نامطلوب به این وضع تهیدستی رسیده است شخص فقیر می بیند که دیگران 
از همه تأمینات زندگی برخوردار بوده ولی او از ابتدائی ترین وسیله امرار معاش محروم و بالنتیجه 
حس کینه و نفرت در او شعله ور شده و جامعه را به آتش می کشد. )همان: 239( همانگونه که 
اغلب جرم شناسان معتقدند، عامل اقتصاد در حد خود عامل بزهکاری افراد نیست. )همان: 240( 
در ایتالیا خانوادهاي فقیر 60 درصدجمعیت را تشکیل مي دادند اما جرایم آنان 85 تا 90 درصد 
کل جرایم بوده است، » هیلدگارد هتزر«10 روانشناس رشد در 1929 است و در تحقیق خود تحت 
عنوان » کودکی و فقر « نشان داده است که کودکان خانواده های ثروتمند و فقیر از لحاظ کارایی 
هوشی، تکامل کالمی، رفتارهای بازی و عالیق خود در دوران کودکی با یکدیگر تفاوت هایی 

دارند. )اعزازی، 1380: 180( 

 }نمودار شماره 1- توزیع درصد کودک آزار دیده بر حسب سطح درآمد خانواده )پور رفیعی، 118:1390({

مادرهای طبقه پایین جامعه معموالً با کودکان خود کم صحبت می کنند عالیق و محبت خود را 
به کودک نه از طریق کالم بلکه با رفتار نشان می دهند. به ندرت عواطف و احساسات خود را برای 
کودک تشریح می کنند و تنبیهات کودک معموالً به شکل تنبیه بدنی، همراه با پرخاشگری و بدون 

توضیح علت تنبیه به کودک است. )اعزازی، 1380: 181( 

5- تأثیر تحصیالت والدین)آزار دهندگان( بر بزه دیدگی کودکان 
علم و دانش مانند چراغی است که برای درک بهتر مجهوالت مؤثر و تسهیل کننده ارتباطات و 
تفهیم بین افراد بوده است آمارها حکایت دارد که نرخ بزهکاری در میان افراد بی سواد بیشتر و هر 
چه درصد تحصیالت آموزشی افراد باالتر باشد بزهکاری روند نزولی را نشان می دهد. نقش سواد 
و تحصیالت والدین نیز در مراحل رشد شخصیتی و اجتماعی اطفال موثر است والدین تحصیل 
کرده، توانایی بیشتری نسبت به حل نیازهای روحی و معنوی اطفال خود داشته و با تجهیز به دانش 
10. Hildegard Hetzer
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روز از جمله روان شناسی تربیتی، فرزندان خود را در مسیر جامعه پذیری مساعدت مؤثرتری 
خواهند نمود. مطالعات میدانی نشان می دهد که اکثر مددجویان نوجوان دارای والدین بی سواد و 
یا کم سواد و دارای تحصیالت پایین بوده اند و از میان 80 مددجوی نوجوان در کانون اصالح و 
تربیت شهرستان سنندج 69 درصد دارای پدر بی سواد و 86 درصد مادر بی سواد بوده اند و این میزان 
برای مددجویان کانون اصالح و تربیت تهران به ترتیب 30 و 39/17 درصد بوده است. )نجفی 
توانا، 1382: 92( در پژوهشی مشخص گردید که تفاوت معنی داری میان پایه های تحصیلی و 
بروز کودک آزاری در حیطه آزار عاطفی وجود دارد اما تفاوت معنی داری از لحاظ آزار جسمی و 
بی توجهی بدست نیامد. )ویزه، 1387:158( یافته تحقیق دیگر این است که تحصیالت پایین والدین 
به عنوان یک عامل موثر در بروز کودک آزاری نقش داشته است، هر چه تحصیالت والدین پایین تر 
باشد میزان کودک آزاری بیشتر است به طوری که 34/3 درصد والدین کودک آزار بی سواد و 10/6 
درصد دارای تحصیالت دانشگاهی بودند این نتیجه با یافته»میلز«)1992( که نشان داد نمرات کودک 
آزاری به طور معناداری با دو عامل در آمد و سطح سواد والدین مرتبط بوده، و با نتایج پژوهش 
افالک فر )1375( نیز که با مطالعه مراجعین بخش های روان پزشکی اطفال، پایین بودن تحصیالت 
والدین را به عنوان یکی از عوامل موثر در بروز کودک آزاری متذکر شده بود همخوانی دارد. 
)زرگر، 1388:9( بر اساس نتایجی 42 درصد والدین بی سواد و 15 درصد والدین دارای تحصیالت 
دبیرستان و باالتر با تنبیه بدنی شدید موافق بودند. )خوشابی، 1386: 130( در پژوهشی دیگر، بین 
تحصیالت پدر و تنبیه بدنی کودکان رابطه معناداری بود. )دریجانی، 1384: 8( سطح تحصیالت 
والدین رابطه معکوسی با کودک آزاری دارد به گونه ای که عدم داشتن تحصیالت، منجر به بروز 
بیشترین میزان کودک آزاری )34/1 درصد( شده است و داشتن تحصیالت دانشگاهی والدین، 
کمترین تعداد کودک آزاری )10/6( درصد را منجر شده است. )زرگر، 1388: 7( در شیوع کودک 
آزاری از نوع بی توجهی رابطه معناداری میان تحصیالت پدران و شیوع کودک آزاری عاطفی وجود 
دارد. )خوشابی، 1386: 123( میان تحصیالت مادران و شیوع کودک آزاری از نوع بی توجهی رابطه 
معناداری وجود دارد. )همان: 124( در پژوهش های که در مورد کودک آزاری کرده اند، بیکاری و 
تحصیالت پایین پدر را عامل های مؤثری بر کودک آزاری نشان داده اند)همان:100( وقوع بیشتر 
آزار در خانواده های دارای تحصیالت پایین را می توان ناشی از فقدان دانش و آگاهی کافی آنها از 
فرایند رشد و تکامل کودک و نیازهای جسمی و عاطفی کودک دانست عالوه بر این والدین دارای 
تحصیالت پایین بیشتر متعلق به طبقات پایین و محروم جامعه بوده که احتمال شکل گیری و تسریع 
الگوهای بد رفتاری در آنها بیشتر است. در این رابطه بیان شده ذکر که بین میزان تحصیالت کم 
والدین و سوء رفتار، ارتباط قوی وجود دارد. )همان: 131( در پژوهشی بین میانگین نمره میزان 
خشونت علیه کودکان به تفکیک تحصیالت والدین تفاوت معنی داری وجود دارد بنابراین نمره 
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افرادی که تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم دارند از افرادی که تحصیالت فوق لیسانس دارند بیشتر 
است، عکس این قضیه نیز صادق است. )کفاشی، 1389: 98( اکثر مادران آزارگر، نیز مانند پدران 
؛ )31/3 درصد( از لحاظ تحصیالت فاقد سواد هستند 18/8 درصد در سطح ابتدایی و تنها 28/1 

درصد دیپلم و 31/1 درصد فوق دیپلم داشته اند. )بهاری، 1386: 145(

 }نمودار شماره 2- توزیع درصدی کودک آزار دیده بر حسب سطح تحصیالت سرپرست خانواده )پور رفیعی، 1390: 125({

6- تاثیر محیط مسکن بر بزه دیدگی کودکان
مسکن، محل سکونت اشخاص، استراحت گاه، محیط جمع شدن اعضاء خانواده و نوعی پناهگاه 
روحی محسوب می شود. مناسب نبودن مسکن یا فقدان امکانات الزم در آن اثرات گوناگون بر 
به  یا  توانا، 1382: 103( محیط مسکن که محل سکونت و  روابط اعضاء خانواده دارد. )نجفی 
اصطالح خانه است، جزء محیط اجتناب ناپذیر به شمار مي رود زیرا هر فردي فعالیت هاي زیستي 
اولیه خود را از خانه یا محل سکونت آغاز و موجودیت خود را واقعیت مي بخشند. وضعیت و 
موقعیت محل سکونت به هر نحوي که باشد در تعادل رواني کودک موثر است. )دانش، 1366: 
بسیار  آپارتمان های  مثال  برای  زندگی  مکان های  تاثیر  به  زیادی  توجه  اخیر  سال های  در   )247
بلند شده است با وجود این نتایج مطالعات در پیامدهای روانپزشکی زندگی در بلوک های این 
آپارتمان ها، قدری متضاد هستند. این احتمال وجود دارد که کیفیت خانه بیشتر از نوع آن با بیماری 
بزرگسال و مشکالت رفتاری دوران کودکی ربط دارد. )لسک، 37:1377( تاثیرات عامل مسکن را 
بر کودکان باید از دو جنبه بررسی کرد یکی منطقه ای که خانه مسکونی در آن واقع شده و دیگری 
رفاهی،  امکانات  فضای سبز،  منطقه مسکونی معموالً  با  رابطه  در  ؛  کیفیت خود محل سکونت 
بهداشتی، آموزشی کمترمی باشد و ناسازگاری بیشتر است. چون امکانات تفریحی و سرگرمی برای 
جوانان به نسبت جمعیت کمتر است. )نجفی توانا، 1382: 103( دوم چگونگی محل سکونت یعنی 
مساحت و تعداد اتاق ها مورد توجه قرار می گیرد، محدودیت مساحت، طفل را در معرض خطرات 
و مسایل مختلف قرار می  دهد. میانگین سن ساکنین مجموعه های مسکونی مبین حضور غلبه 
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نسل جوان است طبق برآورد آماری، 50 درصد مجموع ساکنین این اماکن در فرانسه کمتر از 14 
ساله بوده اند طبیعتاً تماس مداوم اطفال و نوجوانان در زیرزمین و حیاط و فضای سبز اطراف محل 
مسکونی و قطع ارتباط روزانه والدین به ویژه پدران با فرزندان موجب فقدان کنترل و نظارت الزم 
بر اطفال و آزادی بی حد و حصر آنان می گردد. )همان: 105( عدم کفایت مسکن ممکن است آثار 
نامطلوبی در بر داشته باشد و به ویژه امکان دارد آثار شومی در حیات جنسی کودکان باقی گذارد. 
)کی نیا، جلد دوم، 1386: 703( وضع مسکن در زنا با محارم نقش مهمي ایفا می نماید در مواردي 
که خواهر و برادر در دوره قبل از بلوغ و یا هنگام بلوغ در یک اتاق مي خوابند این خطر شدید تر 
است. )دانش، 1366: 193( هر چه فضاي محل سکونت نسبت به تعداد افراد ساکن آن کمتر باشد 
به علت خستگي والدین و سر و صداي زیاد، محیط خانواده متشنج و اطفال به کوچه پناه مي برند. 
نظافت و طرز تزئین و لوازم و اثاث خانه در روحیه اطفال موثر و آنان را به محیط خانوادگي عالقه 
مند مي سازد )همان: 247( مسکن خانوادگی نمودار اساسی سطح اجتماعی و اقتصادی والدین است 

و در حد وسیعی به محیط زندگی اجتناب ناپذیر مربوط می شود. )بهبودی، 1379: 8(

 }نمودار شماره 3- توزیع درصد کودک آزار دیده بر حسب نوع محل سکونت. )پور رفیعی، 1390: 126({

 7- بررسی تاثیر بیکاری یا اشتغال والدین بر بزه دیدگی کودکان 
بخش قابل توجهي از مادران در خارج از خانه به کار مي پردازند. در خانوادهایي که درآمد شوهر 
کمتر از 3000 دالر است احتمال اینکه زن نیز کار کند بیشتر است در سال 1974، این موضوع در 
باب 55 درصد مادران طبقه پایین که داراي فرزندان شش تا هفده ساله بودند هنگامي که مادر، کار 
مي کند، به احتمال زیاد مراقبت از کودک به عهده همسایه، خواهر و برادر مسن تر یا پیرترین عضو 
خانواده است. )رابینسون، 1377: 269( غیبت مادر از خانه و خالء ناشی از آن نمی تواند دور از نظر 
جامعه بماند و لذا پیدایی سازمان های مکمل از جانب دولت و حتی بخش خصوصی آغاز می گردد. 
لیکن سؤال مهم اینجاست که آیا این تدابیر و این سازمان های مکمل می توانند جانشین مادر گردد. 
)ساروخانی، 1388: 198( خانواده ها کودکانشان را در اوقات غیبت مادر از خانه و در قبال پرداخت 
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مزد به دست اشخاص غیر می سپارند بعضی آنها را در پرورشگاهها جای می دهند و برخی هم در 
خانه می گذارند که خودسر به بار می آیند. )همان:199( مادران شاغلی که فرزندان خردسال دارند 
به مرور زمان از برقرای هرگونه ارتباط اجتماعی به علت مشغله زیاد کناره گیری می کنند به مروز 
زمان نه تنها مادران بلکه کل خانواده تمایل به برقراری ارتباط با دیگران را از دست داده و کم کم 
موجب انزوای خانوادگی شده و همانطور که بیان شد انزوای خانواده ممکن است یکی از علل زمینه 
ساز آزار کودکان در خانواده باشد. )جوانفر، 1385: 10( بعضی متخصصان معتقدند 15 تا 20 درصد 
کودکان، سال های اول و دوم دبستان کلید دار خانه یا تنها فرد باقی مانده در خانه هستند و تقریباً 45 
درصد کودکان سال های باالتر دبستان نیز مدتی از روز را تنها و ول در خانه می گذرانند، » اروک 
و ورزییت« )1996( دریافتند که بعضی از این کودکان در فرایند اجتماعی شدن دچار کاستی هایی 
هستند یا احساس ترس، انزوا و تنهایی می کنند. کودکان مزبور همچنین از این می ترسیدند که مورد 
آسیب و صدمه قرار گیرند، ربوده شوند یا به نزاع و کتک کاری مجبور گردند. » پیترسون« )1989( 
پس از بررسی آثار موجود در این زمینه به این نتیجه می رسد که در مواقع نبودن یک بزرگتر در خانه 
احتمال زیادی می رود که کودکان به خودشان آسیب وارد کنند. )تامپسون، 1384: 555( برخالف 
عقاید معمول مبني بر اینکه اشتغال مادر به کودک آسیب مي رساند شواهد نشان مي دهد که ممکن 
است براي کودک فوایدي مهم داشته باشد، کودکان مادران شاغل در مقایسه با کودکان مادران خانه 
دار غالباً سازگاري شخصیتي و اجتماعي بهتري در مدرسه دارند. )هنری ماسن، 473:1374( نتایج 
آخرین تحقیقات نشان داده است که زنان شاغل کمتر از زنان خانه دار فرزندان خود را تنبیه می کنند. 
)توکل، 1384: 79( تحقیقات» دووان و ادلسن « نشان داد کار کردن مادر در خارج از محیط خانواده 
در بسیاري جنبه ها تاثیر مثبت بر دختران نوجوان بر جاي مي گذارد. )خلیلی شورینی، 1377: 104( 
مادراني که به کار اشتغال دارند خود را کمتر درگیر مسایل اخالقي خانه مي نمایند و پدر نقش فعال 
تري بر عهده مي گیرد. تحقیقات » دووان و ادلسن«11 به این نتیجه دست یافت که کار کردن مادران 
در خارج از محیط خانواده اثر بسیار کمي در رفتار و فعالیت هاي پسران در دوران نوجواني و بلوغ 
دارد. )همان: 103( طبق تحقیقی مادران کودک آزار دارای چنین شرایط شغلی بودند: اکثر مادران 
)81/3درصد( خانه دار بودند و در میان شاغالن، بیشترین آمار متعلق به شغل کارگر منازل است که 

7/8 درصد را به خود اختصاص داده است. )زرگر، 1388: 145(

8- تاثیر شهرنشینی و مهاجرت و حاشیه نشینی بر بزه دیدگی کودکان
مهاجرت عبارت است از: نبود خانواده و کنترل والدین بر اعمال فرزندان است. )اکبری، 1381: 
176( مهاجرت به معنای کوچ کردن یا جا به جا شدن از شهری به شهر دیگر یا روستا به محیط 
11. Douvan and Adelson
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شهر یا از کشوری به کشور دیگر و برای اشتغال به کار یا کسب درآمد و استفاده از امکانات 
رفاهی انجام می شود. )نجفی توانا، 1382: 101( میل به اعمال خطرناک و جسورانه بین مهاجرین 
بیش از سایرین است و این یکی از علت های افزایش جرم در مهاجران است. )کیشانی فراهانی، 
1388:نشریه حمایت( بر اثر تمرکز خدمات در شهرها و عدم توجه در شهرها و عدم توجه به مناطق 
روستایی و دور افتاده و شهرهای کوچک، آرام توجه ساکنین مناطق محروم، دور افتاده، روستایی 
و شهرهای کوچک که از منابع عمومی مهاجرت محسوب می شوند به شهرهای بزرگ و دارای 
امکانات جلب می شود و تشویق می شوند که به آنجا مهاجرت کنند. )شامبیاتی، 1384: 100( مناطق 
حاشیه نشین عماًل تبدیل به مراکز فعالیت های غیر انسانی و کارهای جرم زا می گردند. در تهران 
این مسأله کاماًل صادق بوده است. 12 اصوالً زندگی در مناطق حاشیه ای و جرم زا معموالً با بیکاری، 
فقر، بیسوادی، فقدان تخصص و. . همراه است. )همان: 101( کسانی که در مرکز شهر زندگی 
می کنند بطور عمده متحمل میزان باالتری از خشونت نسبت به حواشی شهر می شوند و جوامع 
روستایی معموالً بزه دیدگی شان نصف شهرهاست. )الستی، 2:1385( بنابر تحقیق »تریکت و مک 
براید و جانگ«13 )1995( بین اضطراب و اختالل کودکان با حضور در محله های خشونت زا ارتیاط 
مستقیمی وجود دارد و در این مناطق ضرب و جرح غیر خانوادگی، خشونت های جنسی و آدم 
ربایی بیشتر دیده می شود. )Heather. 2006:22( مناطق آلونک نشین دارای خانواده های متراکم و 
درصد رشد باالیی نسبت به سایر مناطق شهری است. )جهان بین، 1383:روزنامه ابتکار( در شهرها 
روابط صمیمانه بین افراد کاهش مي یابد و افراد به سوي فردگرایي حرکت مي کنند. حاشیه نشین ها 
از وسایل آسایش و رفاه کافي برخوردار نیستند و کجروي و بزهکاري در این محالت شایع است. 
)احمدی، 1389: 175( در مطالعات مقایسه ای کودکان 11-10 ساله در انگلستان نشان دادند که 
شایع ترین ناراحتی های دوران کودکی، در کودکان شهری دو برابر کودکان روستایی است. )لسک، 
1377: 37( یکی از ویژگی های جوامع در حال توسعه این می باشد که تعادل زندگی و طبقات را بر 
هم می زند و به دلیل رشد اقتصادی ناهمگون معموالً شهرهای بزرگ مورد توجه قرار می گیرند در 
چنین شرایطی جامعه مرحله گذار خود از اجتماع سنتی به جامعه صنعتی را طی می نماید، اتفاقی 
که روی می دهد این است که صنعت و تکنولوژی رشد می کند ولی توسعه ی روابط انسانی اتفاق 

نمی افتد. )ملکی، 1385: 99 ( 

9- تاثیر فرهنگ، باورها و اعتقادات بر بزه دیدگی کودکان 
12. به طوری که آمار پلیس نشان می دهد که 75 درصد مواد مخدر تهران از منطقه خاک سفید )یکی از مناطق حاشیه ای( تامین می 
گردیده است. همچنین از هر 3 قتلی که در تهران بوقوع می پیوندند گزارش می شود که 2 نفر از آنها در مناطق حاشیه نشین ساکن 

هستند بلکه در خصوص سایر آسیب ها نظیر روسیپگری، فرار از منزل، کودک آزاری و... نیز صادق می باشد. 
13. Trickett , P. K , & McBride-Chang , C
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شخصیت هر کس از پدیده های فرهنگی بسیار متأثر می گردد. )ستوده، 1378: 81( ختنه دختران 
که در برخی فرهنگ ها رایج است، ساالنه 2 میلیون دختر 4 تا 8 ساله را در معرض خطر مرگ یا 
خطرات بهداشتی قرار می دهد. )نوروزی، 1380: 71( باید در نظر داشت که کودک آزاری یک امر 
نسبی است بدین معنا که با توجه به فرهنگ و باورهای در هر منطقه ؛ تلقی متفاوتی در آن می شود. 
چه بسا رفتاری در یک جامعه، مصداق کودک آزاری محسوب شده به عنوان مثال در تانزانیا وقتی 
پسری به سن بلوغ برسد برای اینکه تطهیر روح پیدا کند رگ دستش را می زنند تا مقدار زیادی 
خون بیاید در حالی که این امر در کودک ما نوعی جرم و کودک آزاری محض محسوب می شود. 
)فهرستی، 1387: 117( همه این مصادیق به علت فرهنگ و باورهای آن مناطق ؛ بزه زا است به 
عبارتی فرهنگ می تواند یکی از موارد مهم بزه زایی باشد. کودک آزاری در کشورهای آسیایی و 
آفریقایی بیشتر در زمینه های بیگاری کشیدن از کودکان، سوء استفاده جنسی و قتل بوده است ولی 
در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر آزارهای جنسی و روانی ناشی از مشکالت خانوادگی 
بوده است. قطعاً انواع متفاوت کودک آزاری نیز برآمده از فرهنگ این جوامع است. و الگوهای 
رفتارهای خشونت آمیز در خانواده و در ساختارهای فرهنگی جامعه نهفته است. )راهب، 1388: 
83( برخی از جنبه های نظام فرهنگی مانع از حمایت از طفل و پی گیری مسأله نزد مراجع رسمی 
می گردد، بدین ترتیب خانواده ها با الزامی که در جهت حفظ شرافت و ناموس خود دارند اغلب 
در ارتباط با اطفال دختر از پی گیری بعدی خودداری نموده سعی در پوشاندن و انکار واقعه ایجاد 
شده را دارند زیرا این حقیقت را که دختر ایشان مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است را 
موجب سرافکندگی خود تلقی می کنند. )ایروانیان، 1389: 98( براین اساس توجیهات فرهنگی و 
یا سنتی هیچ گاه نمی تواند ماهیت آسیب رسان یک رفتار را منقلب نموده بدین ترتیب الگوی 
تعیین رفتارهای آزار دهنده نه بر مبنای پلورالیزم و تکثرگرایی فرهنگی که بر اساس معیارهای واحد 
و جهان شمولی تعیین خواهد شد که حفظ امنیت و سالمت جسمانی و روانی کودک را مدنظر 
قرار می دهد، ختنه دختران14 در برخی از کشورها آن چنان اهمیتی برخوردار است که در صورت 
استنکاف والدین کودک از انجام آن، کودک شأن اجتماعی خود را در سطح آن جامعه را از دست 
خواهد داد. )همان:57( امروزه وجود برخی باورهای فرهنگی و سنتی مبنی بر اینکه والدین صاحب 
اختیار کودکان اند و همچنین اعتقاد به تنبیه اجبار و خشونت، آنان را در معرض انواع خشونت و 
آزار دیدگی قرار می دهد. )جوانفر، 1385: 10( عمل قنداق کردن در مناطق مختلف جهان بسیار 
شایع است. 15 سامانه فرهنگی سنتی مجموعه ای به هم پیوسته از ارزش ها و رویکردهای ویژه ای 
است که در سطح یک جامعه سنتی، هر یک بخشی از کارکردهای مورد انتظار این نظام را بر عهده 

14. 28 کشور جهان ختنه دختران را به عنوان یک سنت پذیرفته اند. 
15. بقراط درباره اهمیت قنداق کردن کودک می گوید که » این کار افراد آدمی را خشن تر می کند «
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می گیرند. ساختار اجتماعی سنتی ای که در چارچوب آن رفتارهای یاد شده دارای کارکردها و نتایج 
مشخصی بوده اند فروپاشی نموده در سطح جامعه مدرن نیز نه تنها چنین رفتارهای فاقد هر گونه 
کارکرد مطلوبی شناخته می شوند که با لحاظ انگاره های فرهنگ جدید این گونه رفتارها به عنوان 
اعمالی که به تمامیت جسمانی و روانی اطفال صدمه وارد می نمایند معرفی می گردد. بدین ترتیب 
نظام فرهنگی سنتی اکنون خود مروج برخی از مصادیق کودک آزاری است به عنوان نمونه می 
توان به اقوام فرهنگی موجود در سطح برخی از جوامع به ختنه کودک دختر اشاره نمود. )ایروانیان، 
1389: 95( برخی از ارزش های فرهنگ سنتی واجد چنان اهمیتی در ساختار این نظام می باشند 
که هر گونه رفتار مغایر با آنها به شدت مورد سرکوب قرار خواهد گرفت، نظام فرهنگی، شخص 
را مجاز به اعاده حیثیت از خود با استفاده از خون بارترین اعمال می نماید تلخ ترین ابعاد چنین 
واکنش های خون باری را می توان در ارتباط با قتل کودکان دختر مشاهده نمود، بافت فرهنگی سنتی 
در این گونه موارد نه تنها عمل شنیع پدر را تقبیح نمی کند بلکه کاماًل مشوق و مروج ارتکاب چنین 
اعمالی است. )همان: 97( قطعاً فرهنگ یکی از عوامل مهم بزه زایی است و شیوع گونه های بزه 
دیدگی کودکان با توجه به فرهنگ هر جامعه، تعیین کننده است و حتی فرهنگ، در نوع تنبیه کردن 

طفل، و اینکه کدام قسمت از بدن کودک معموال آماج تنبیه می شود موثر است. 

نتیجه گیری
بزه دیدگی کودکان برخاسته از عوامل مختلفی است که گاه آن عامل در یک جامعه پر رنگ است، 
بنابراین عوامل بزه دیدگی باید طبق محیط، فرهنگ، اقتصاد و نظام خانواده آن جامعه بررسی شود. 
شیوع گونه های بزه دیدگی در هر جامعه ای متفاوت است و گاه یک عامل در هر جامعه ای رابطه 
معناداری با بزه دیدگی دارد. اما این عوامل هیچ گاه مطلق نبوده بنابراین نمی توان گفت خانواده های 
فقیر)محیط اقتصادی( و تک والدی و محیط های نامساعد اعم از اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی، 
خانوادگی، مسکن ؛ لزوماً به بزه دیدگی منجر می شود. اما این عوامل از زمینه های مستعد بزهکاری، 
بزه دیدگی است. به ویژه نقش محیط خانوادگی در بزه دیدگی کودکان حائز اهمیت است زیرا 
کودک بیشتر در خانه حضور دارد و وجود خانواده های از هم گسسته و متشنج بر بزه دیدگی 
کودکان اثربخشی بیشتری دارند، همانطور که در یافته های دیگری نیز که بر 2760 خانواده صورت 
گرفت نتایج نشان داد که خانواده های تک والدی یا دارای والدینی افسرده و مصرف الکل توسط 
مادر و پایین بودن درآمد خانواده، در بروز بزه دیدگی کودکان، به طور معنی داری بیشتر است در 
نهایت باید اذعان داشت تا زمانی که بسترهای الزم برای رفع عوامل جم زا فراهم نگردد جامعه ما 

قطعاً مصون از بزه دیدگی کودکان نخواهد ماند. 

منابع
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مهوش فتحی
بهرام لطفی

مبنا و هدف دادرسی مدنی در حقوق ایران

- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

1: مبنای دادرسی
در مورد مبنای دادرسی، دو دیدگاه عمده وجود دارد، دسته اول فرد گرایان و معتقدین به اصالت فرد 
در برابر جامعه هستند که برقراری نظم اجتماعی و حفظ حقوق خصوصی اصحاب دعوا در نظرشان 
در درجه اول اهمیت قرار دارد و دسته دوم سوسیالیستها هستند که به اصالت اجتماع در برابر افراد 
خصوصی و برقراری عدالت قائل هستند و چون داعیه برقراری عدالت دارند به قضات اجازه 
فعالیت فراتر از آنچه اصحاب دعوا درخواست نموده اند می دهند و تفاوتی میان دعوای عمومی و 
خصوصی قائل نیستندجهت یافتن پاسخ این سؤال که مبنای دادرسی در حقوق ایران چیست؟الزم 

است ابتدا مبانی دادرسی در قواعد ومقررات اسالمی بررسی گردد. 

1-1: مبانی دادرسی در اسالم
نخستین قواعد آیین دادرسی در اسالم آیاتی از قرآن مجید است. قرآن کریم دادرسی را بر دو اصل 
احقاق حق و اجتناب از هوای نفس قرار داده است. چنانکه در مورد قضاوت به داود نبی می فرماید: 
» یا داود، انا جعلناک خلیفه فی االرض فاحکم بین الناس بالحق و التبع الهوی فیضلک عن سبیل 
اهلل« )سوره ص، 26. ( ای داود ما تو را در زمین به منصب خالفت برداشتیم، پس در میان مردم به 

آیین حق حکومت کن و به دنبال هوای نفس مرو که تو را از راه حق به بیراهه برد. 
از جانبداری  تأکید عظمت عدالت و اجراء حق و بر حذر داشتن قضات  همچنین در مقام 
خیانتکاران پیامبر )ص( را مخاطب ساخته می فرماید: » انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین 
الناس بما أراک اهلل و التکن للخائنین خصیما«)سوره نساء، 105( به راستی که ما فرو فرستادیم 

برانگیز  چالش  موضوعات  از  یکی 
دادرسی،  آیین  و  قضاوت  در 
که  قضاست  وهدف  فلسفه  بحث 
به  اینجا  در  دارند  نگارندگان سعی 
آن بپردازند جهت یافتن پاسخ این 
مدنی  دادرسی  از  هدف  که  سؤال 

مبنای  بدانیم  است  الزم  چیست؟ 
ایران  حقوق  و  اسالم  در  دادرسی 
چیست؟ مقاله حاضر در دو بخش 
دادرسی  هدف  و  دادرسی  مبنای 
به  اول  بخش  و  است  شده  تنظیم 
دو مبحث مبنای دادرسی در اسالم 

ایران  حقوق  در  دادرسی  مبنای  و 
تقسیم بندی شده و بخش دوم نیز 
از دادرسی در  به دو مبحث هدف 
اسالم وهدف از دادرسی در حقوق 

ایران تقسیم بندی گردیده است. 

مقدمه:
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کتاب را به سوی تو تا میان مردمان به آنچه به تو نمود خدا، حکم کنی و به این وسیله خاطرنشان 
می سازد امر خطیر قضا صرفاً به اراده پیامبر تفویض نشده، بلکه او نیز باید پیرو ارشاد خداوند و 
اجراکننده حق و عدالت باشد و نیز برای تأیید و تثبیت این امر می فرماید: » و انزلنا الیک الکتاب 
بالحق مصدقاً بین یدیه من الکتاب و مهیناً علیه فاحکم بینهم بما انزل اهلل و التبع اهواائهم عما جآءک 

من الحق « )سوره مائده، 48(
در این آیه پیامبر )ص( را فرمان می دهد تا به اقتضای هدایت و به پیروی ارشاد کتاب الهی، 
در میان خلق حکم کند و از راه حق به پیروی هوای نفس و تمایالت و اغراض منحرف نگردد و 
نیز در جای دیگر می فرماید: » و ان احکم بینهم بما انزل اهلل و التتبع اهوائهم )سوره مائده، 49. ( و 
نیز در مورد دیگر عموم متصدیان وظیفه قضاء را به رعایت امانت و اجرای عدالت در حکم کردن، 
فرمان داده و با بیانی عام می فرماید: » ان اهلل یأمرکم ان تؤدوا االمانات الی اهلها و اذاحکمتهم بین 
الناس ان تحکموا بالعدل ان اهلل نعما بعظکم به إن اهلل کان سمیعاً بصیراً )سوره نساء، 58. ( همچنین 
می فرمایند: » فال و ربک الیؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم الیجدوا فی انفسهم حرجًا 
مما قضیت ویسلمو تسلیما. )سوره نساء، 95. ( نه وبه خدای تو! که ایشان گردیده نباشند تا دادرسی 
و میانجی کنند تو را در گفت و گویی که میان ایشان است، پس نیابند در دلهای خویش تنگی در 
آنچه دادرسی کرده باشی و تن بدهند تن دادنی «. در مورد دادرسی میان نامسلمانان نیز می فرماید: 
» و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان اهلل یحب المقسطین « )سوره مائده، 42( و اگر حکم کردی، 

پس حکم کن میانشان به عدالت، همانا خدا دادگران را دوست دارد. 
در سنت پیامبر )ص( و ائمه نیز در اهمیت دادگری و شیوه دادرسی احادیث بسیاری روایت 
شده است. چنانکه پیامبر )ص( می فرمایند: یک ساعت دادگری، از یکسال عبادت بهتر است. 
یا شریح، قد  این حقیقت، به شرح قاضی می فرماید:  تأکید  نیز در مقام  امیرالمؤمنین علی )ع( 
جلست مجلساً ال یجلسه اال بنی او وصی بنی او شقی. )سرخسی، المبسوط، ج 16، ص 8( ای 
شریح، توبرمسندی نشسته ای که جز پیامبر یا وصی پیامبر بر آن نمی نشیند. و نیز امام صادق )ع( 
می فرمایند: اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هی االمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین کبنی او 
وصی بنی «)حر عاملی، و مسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ص 6. ( از دادرسی بپرهیزید، 
زیرا دادرسی در میان مسلمانان ویژه پیشوایی است دانا به قضا و دادگر یا برای پیامبر )مانند پیامبر( 

یا جانشین پیامبر. 
از نظر مقررات فقه اسالمی قاضی باید طرفین دعوی را در سالم و کالم و نظر و مجامله و سایر 
انواع اکرام و احترام در یک سطح قرار دهد و در حکم کردن چنان بی نظر باشد که کسی طمع در 

جانبداری او نبندد و دشمن از عدالت پروری اش نا امید نگردد. 
در دین مبین اسالم، مسأله عدالت آنچنان حائز اهمیت بوده که یکی از شروط برگماری قاضی 
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داشتن عدالت است، از دیدگاه حقوقدانان امامیه و بیشتر مکتبهای حقوق اسالم عدالت قاضی از 
ویژگیهایی است که به اجماع رسیده است. )ساکت، نهاد دادرسی در اسالم، ص 166(حقوقدانان 
در اصالت این شرط گذشته از دلیلهای عقلی آیه هایی از قرآن کریم را نیز به گواهی گرفته اند. برای 
نمونه » عهد من نرسد به ستمکاران« )بقره، 124( یکی از دالیل ذکر شده نیز این است که کسی که 
با گناه ورزی به خود ستم کند چگونه می تواند به دیگران ستم نکند؟ بنابر این اهمیت عدالت در 

دادرسی را می توان از آیات فوق الذکر فهمید. 
همانگونه که گذشت در اسالم اصوالً اجرای عدالت و برقراری قسط در جامعه ارجح بر نظم 
بوده و هر جا در قرآن کریم صحبت از قضاء و دادرسی شده، برقراری عدالت نیز ذکر شده و هیچ 
جا نظم را ارجح بر عدالت ندانسته اند و شارع در مقام قانونگذار و پیامبر )ص( و جانشینان ایشان 
در مقام اجرای احکام اسالمی دغدغه برقراری قسط و داد در جامعه داشته و این گرایش در نحوه 
رسیدگی نیز اثر گذار می باشد. قابل ذکر است که بیان اهمیت وافر عدالت در قضای اسالمی نافی 
اهمیت برقراری نظم نیست، منتها آنچه مورد ادعای ما و تأیید آیات و احادیث و ادله فقهی می 
باشد این است که برقراری عدالت در جامعه اسالمی مبنای اصلی بوده و بر ایجاد نظم در جامعه 

رجحان داده می شود. 
برخی از حقوقدانان معتقدند که مبنای دادرسی در اسالم عدالت بوده و به تبع آن نتیجه گیری می 
کنند که هدف از دادرسی در اسالم نیز کشف حقیقت و اجرای عدالت است و مؤلفه های دادرسی 
عادالنه را نیز: 1- معتبر بودن حق دادخواهی در جامعه 2- آگاهی و اطمینان مردم از وجود این حق 
3- تضمین تشکیالت مورد نیاز برای دادخواهی از سوی حاکمیت 4- وجود و انجام قضاوت و 
دادرسی عادالنه می دانند. )محقق داماد، نشست امنیت قضایی( در بخش هدف از دادرسی در این 

مورد بیشتر بحث خواهیم نمود. 

2-1: مبنای دادرسی در حقوق ایران 
 در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در بخش قضا در قانون اساسی چنین آمده است: 

» مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسالمی به منظور پیگیری از 
انحرافات موضعی در درون امت اسالمی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه 
عدل اسالمی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است. این نظام 
به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن الزم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات 
ناسالم باشد. )و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل( )و چون در میان مردم به داوری نشینید 

به عدل داوری کنید. )نساء 58( 
بنابراین بنیاد قضا بر پایه عدل اسالمی و متشکل از قضات عادل دانسته شده است و می توان 
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نتیجه گرفت که در قانون اساسی آنچه در درجه اول اهمیت در دادرسی قرار گرفته، برقراری عدالت 
است. 

هرچند ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: » قضات دادگاهها موظفند موافق 
قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند... « ممکن است 
ما را به پذیرش ارجحیت نظم و به تبع آن نظریه فصل خصومت سوق دهد اما با تأمل در باقی 
مواد قانونی مانند ماده 199 قانون آیین دادرسی در پذیرش آن تردید می کنیم. زیرا ماده 199 قانون 
آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: » در کلیه امور حقوقی دادگاه عالوه بر رسیدگی به دالیل مورد 
استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت الزم باشد، انجام خواهد داد. 
« نشانگر پذیرش دادرسی تفتیشی و فعال بودن قاضی در جهت کشف حقیقت و اجرای عدالت 
بوده و ما را به پذیرش نظریه کشف حقیقت سوق داده و مؤید ادعای ما در مورد ارجحیت عدالت 

بر نظم می باشد. 
پرسشی که اینجا مطرح می گردد این است که آیا پذیرش علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات 
دعوا در سیستم مدنی می تواند ناقض این ادعا گردد که به نظر می رسد پاسخ منفی باشد. زیرا 
همانطور که در بخش نظام دادرسی اسالم خواهد آمد منظور از علم قاضی اصوالً علم متعارف بوده 
و قاضی باید دلیل علم خود را ذکر نماید و علم حاصله از راههای غیر متعارف و نیز صدور حکم به 
استناد علم دادرس بدون بیان دلیل آن قابل پذیرش نمی باشد، در ضمن علم قاضی در حقوق ایران 
در بیشتر موارد در مسائل کیفری کاربرد داشته و در امورد مدنی خیلی کاربرد ندارد )برای مطالعه 
بیشتر و مشاهده نمونه آرای کیفری ر. ک علی عالمه حائری، علم قاضی، فصل 9 ص 97 به بعد. (
 بنابراین پذیرش علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا حتی اگر در امور مدنی باشد نمی 
تواند ناقض ادعای ارجحیت عدالت بر نظم در حقوق دادرسی ایران باشد. زیرا استناد قاضی به 
علم حاصله از راههای متعارف و با بیان دلیل خود نیز در جهت کشف حقیقت و برقراری عدالت 
بوده و می تواند مؤید این ادعا باشد که مقام قانونگذار در جهت کشف حقیقت و برقراری قسط 
به قاضی اختیارات بیشتری داده تا بتواند به علم خود نیز استناد نموده و حقیقت دعوا را کشف و 

حکم مقتضی صادر نماید. 

2: هدف دادرسی مدني 
همانگونه که در بخش مبنای دادرسی آمد، قائلین به نظر اول )لیبرالها که داعیه دار حفظ حقوق 
فردی و برقراری نظم می باشند( پیرو نظام رسیدگی اتهامی و قائلین به نظر دوم )سوسیالیستها که 
طرفدار اجتماع و برقراری عدالت می باشند( پیرو نظام نفتیشی هستند. به تبع همان مباحث در مورد 
هدف دادرسی نیز دو دغدغه عمده نظم یا عدالت مطرح است که تحت عنوان نظریه فصل خصومت 
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)که هدف دادرسی را برقراری نظم می داند( در برابر نظریه کشف حقیقت )که هدف دادرسی را 
برقراری عدالت می داند( مطرح می باشد سعی خواهیم نمود که سیر قوانین دادرسی در حقوق ایران 

را نیز مطرح کرده ونظرات فقها و حقوقدانان را نیز در ضمن مطرح نمائیم. 

1-2: هدف دادرسی در اسالم 
در دین مبین اسالم، قضاوت وظیفه پیامبران و جانشینان ایشان دانسته شده و مقام عظیم و خطیری 
محسوب می شود و برای آن آداب و شرایط خاصی مقرر است، که در بخش نظام دادرسی اسالم از 
نظر گذشت. در کتب فقهی، فقها اصوالً در باب قضا در مورد هدف از قضاوت به طور خاص بحثی 
نکرده و صرفاً در باب معنای قضا و قضاوت فصل خصومت را ذکر کرده اند. به طور مثال صاحب 
عروۀ الوثقی قضاء را » دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختالف و پایان 
دادن موضوع مورد اختالف میان آنان « تعریف کرده اند. )طباطبایی یزدی، تکلمه العروه الوثقی، ص 2(
صاحب جواهر نیز در معنای قضا می نویسند: » قضا در عرف عبارتست از والیت شخصی که 
جامع شرایط افتاء باشد بر حکم در باره اشخاص معین تا اثبات حق کند و یا استیفاء حقی نماید و 
به مستحق حق برساند. )نجفی، جواهرالکالم، ج2، ص 8. ( شهید ثانی در مسالک و میرزای قمی 
در جامع الشتات و فاضل هندی در کشف اللثام نیز همین معنا را برای قضا بیان کرده اند. در کتب 
لغت نیز چنین آمده » اساساً قضا به معنای حکم و فصل خصومت است « )فیروز آبادی، القاموس 

المحیط، کلمه قضا( این نظر در صحاح جوهری و تاج العروس زبیدی نیز آمده است. 
راغب اصفهانی در مفردات می نویسد: قضا انجام دادن کار است چه در گفتار و سخن و چه 
در رفتار و کنش و هر کدام دو گونه است: یا خدایی است و یا آدمی است. سخن خدایی مانند: »و 
قضی ربک ان ال تعبدوا اال ایاه « )-سوره اسرائیل، 4. ( یعنی دستور داد خدایت که جز او را نپرستید 
کنش خدایی مانند: » فقضا هن سبع سموات فی یومین« )سوره سجده، 12. ( یعنی خداوند هفت 
آسمان را در دو روز آفرید که اشارتی است به ایجاد آفرینش و آفریدگاری و گزاردن او. و نیز قاضی 
را در زبان مردم حجاز پایان دهنده کارها معنا کرده اند. این واژه به معنای جدا کردن و بریدن و پایان 
دادن است. داور از آن رو که به اختالف و دعوا با رأی خود پایان می دهد و از آن آسوده می شود 

قاضی نام می گیرد. )ابن منظور، لسان العرب، ص 186- 187. (
حضرت امام خمینی )ره( نیز قضا را دادرسی میان مردم برای کنار ساختن اختالف آنها معنا 
کرده اند. و نیز دادرسی از میان بردن ستیز و دعوا از میان دو یا چند کس است برابر دستور و حکم 
خداوند و نیز به معنای حکم دادن جهت اثبات یا نفی حق معنا شده است. دادرسی همان حکم 
دادن است خواه حقی را اثبات کند یا نفی و خواه این نفی و اثبات برای کسانی معین در اختالفی 
ویژه باشد یا در مصالح همگانی مسلمانان مانند حکم به هالل و مانند آن. )الموسوی گلپایگانی، 
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کتاب القضاء، ص 11. (
عالوه بر این از جمله دالئلی که در فقه جهت پذیرش علم قاضی بیان می کنند وجوب فصل 

خصومت است. 
)سنگلجی، آیین دادرسی در اسالم، ( در آداب قضاوت نیز بر قاضی ترک تلقین واجب است. 
تلقین در لغت فهماندن و یاد دادن است و اصطالحاً یکی از متداعیین را به چیزی که مستلزم ایراد 
ضرر به دیگری باشد راهنمایی کنند. علت منع تلقین آن است که دادرس چون برای سد باب 
منازعات منصوب شده است، تلقین یکی از دو خصم موجب فتح باب منازعات می شود. )همان، 
ص 65. (اما اینکه قاضی باید با صدور حکم خود اختالف را رفع و فصل خصومت نماید آیا به این 
معناست که با استفاده از قرعه و انتخاب تصادفی نیز می توان تشخیص داد حق با چه کسی است؟ 
اگر هدف از قضاوت از بین بردن اختالف و فصل خصومت به هر قیمتی باشد باید بتوان با 
پرتاب سکه و قضاوت رایانه که دارای شعور نیست حکم قضیه را صادر نمود بنابراین منظور از معنا 
کردن قضا به فصل خصومت نمی تواند به معنای پذیرش فصل خصومت به هرقیمتی باشد. زیرا 
اگر فصل خصومت به هر قیمتی و بدون در نظر داشتن نتیجه حاصله هدف قضا بود دیگر نیازی 
به تأکید برقراری عدالت و شرط عدالت در مورد قاضی و شاهد و... نمی برد و از آنجا که شارع 
عاقلترین است و حکم بدون دلیل بیان نمی کند و خداوند بارها در قرآن کریم پیامبر و قضاوت 
کنندگان را به عدل و داد فرمان داده و از مجموعه آیات و احادیث که در بخش مبانی ذکر شده می 
توان نتیجه گرفت که برقراری عدالت در درجه اول برای شارع و در دین مبین اسالم هدف بوده و 
فصل خصومت نیز در درجه بعدی دارای اهمیت است و در سیستم رسیدگی اسالم اجرای عدالت 
باید منتهی به رفع خصومت شود و نمی توان اختالف را به بهانه عدم دست یابی به حقیقت و 

اجرای عدالت واقعی را باقی و باب نزاع را مفتوح نگه داشت. 
بنابراین با توجه به آیات قرآن کریم به عنوان منبع اصلی فقه که موید عدالت طلبی در اسالم 
و اهمیت وافر عدالت در دادرسی می باشد، می توان نتیجه گیری کردکه دین مبین اسالم کشف 
حقیقت را اولی دانسته و در اسالم قاضی باید ابتدا کشف حقیقت نماید. )محقق داماد، همان( البته 
باید افزود: در نظام دادرسی اسالم اگر چه قاضی به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد، 
این امر موجب خروج دادرس از بی طرفی نمی شود و قاضی ثالث بی طرفی است که محدود به 

خواسته طرفین بوده و البته درچارجوب ادله قانونی به دنبال حقیقت می گردد. 

2-2: هدف دادرسی مدنی در حقوق ایران 
در کشور ما اولین تدوین قواعد آیین دادرسی مدنی توسط دکتر احمد متین دفتری در تاریخ 1318/6/15 
صورت گرفت. در این قانون چنین آمده است: » هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر 
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اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوا را مطابق قانون درخواست نموده باشند. « )ماده 2. 
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318(. این ماده که از اصل ابتکار خصوصی مذکور در نظام دادرسی 
اتهامی سخن می گوید یکی از نشانه هایی است که گویای تعلق خاطر نویسندگان این قانون به نظام 

اتهامی و مفهوم خصوصی دعوا است. ماده 358 قانون مذکور نیز مقرر می دارد که: 
» هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دالئلی که اصحاب دعوا 
تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند. تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خالل دادرسی 
الزم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه و مسجلین اسناد و مالحظه پرونده مربوط به دادرسی و 

امثال اینها تحصیل دلیل نیست«. ماده 359 این قانون نیز مقرر می دارد:
» رسیدگی به دالیل در صورتی که صحت آن بین طرفین مورد اختالف باشد به درخواست یکی 
از طرفین یا به نظر دادگاه به عمل می آید «. این مواد به اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوع دعوا 
اشاره دارد و حاکی از پذیرش نظام اتهامی است. ماده 136 این قانون نیز بر اصل علنی بودن جلسه 
دادرسی و رسیدگی تأکید می نماید. ماده 358 قانون یاد شده، از قاعده منع تحصیل دلیل سخن می 
گوید، به این معنا که دادرس مجاز نیست به اطالعاتی که خارج از تحقیقات دادرسی تحصیل کرده 
ترتیب اثر بدهد یا اینکه خود برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند تخلف از این قاعده منافی با 
بی طرفی دادگاه است. بی طرفی دادرس که بزرگترین وثیقه امنیت قضایی است اقتضاء می کند که 
دادرس تا ختم دادرسی فقط گوش باشد و عملی که داللت بر تمایل او به یکی از اصحاب دعوا 
داشته باشد از او سرنزند و در هیچ یک از دو کفه ترازوی عدالت خود او چیزی نگذارد که موجب 
سنگینی آن شود. )متین دفتری، آیین دادرسی مدنی، ص 349( بنابراین دیدگاه که به آن نظر مرسوم 
گفته اند در امور مدنی دادرسی مأمور کشف واقع نیست، در پی اجرای عدالت است ولی با چراغی 
که طرفین بر سر راهش نهاده اند، تحصیل دلیل بر او ممنوع است و در هر حال پایبند خواسته ها در 

دالئل اصحاب دعوا است. )کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ص 43. (
نویسنده قانون مزبور اذعان دارد که قاعده منع تحصیل دلیل را نباید طوری تعبیر کرد که مانع 
تحقیقات و رسیدگی دادگاه و به عبارتی کشف حقیقت شود. و نیز بیان می دارند: البته اصوالً در 
دادرسی باید به دالئلی رسیدگی کنند که یکی از اصحاب دعوا به آن استناد نماید و یا اتفاق می افتد 
که در خالل دادرسی اموری مطرح می شود که اظهارات و مستندات طرفین برای کشف صحت و 
سقم آن کفایت نمی کند و دادرس ناچار است در اطراف آن تحقیقات بکند. این گونه تدابیر منافاتی 

با بی طرفی دادرس و قاعده منع تحصیل دلیل ندارد. )متین دفتری، همان(
قاعده منع تحصیل دلیل در فقه عنوان » منع تلقین دلیل « ذکر شده و جزو آدابی است که ترکش 
بر قاضی واجب است. )سنگلجی، همان ص 116. 117. ( تلقین دلیل یعنی اینکه قاضی یکی از 
متداعین را به چیزی رهنمون شود که مستلزم وارد شدن ضرر بر طرف دیگر دعوی باشد مانند آنکه 
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قاضی مدعی را به چیزی که موجب پذیرفته شدن دعوایش گردد راهنمایی کند مصداق آن فرضی 
است که قاضی به مدعی بگوید که دعوای خود را به نحو اجمال اظهار کرده ای، در حالی که الزم 
است آن را به نحو جزم و قطع مطرح کنی، بنابر تحلیل ایشان این قاعده در فقه ریشه در قاعده » 

وجوب تسویه بین خصمین « دارد. )همان ص 117. (
دکتر دولت آبادی که خود پیشنهاد کننده م 8 به وزیر وقت بوده اند آن را متأثر از حقوق برخی 
کشورهای اروپایی، ویژه آ یین دادرسی مدنی کانتون برن سوئیس می دانند. )دولت آبادی، ماده 8 
قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری، ص 157. ( قاعده منع تحصیل دلیل عالوه بر اینکه مانع 
ابتکار قاضی در احقاق حق و احراز واقع بود و دادرس را به واسطه بیم از تعقیب انتظامی محتاط 
بار می آورد عیب مهم دیگری که داشت این بود که در موارد بسیاری که مثاًل مدعی ذی حق بود و 
قدرت مالی نداشت که وکیل بگیرد در مقابل طرف خود که بی حق بود و وکیل داشت نمی توانست 
ادعای خویش را اثبات کند و چون دست قاضی هم برای احقاق حق بسته بود نتیجتاً حق به حقدار 
نمی رسید و به واسطه محدود بودن اختیارات قاضی در رسیدگی عماًل طرفین دعوا از تساوی 

حقوق برخوردار نبودند. )همان، ص 157. (
با این وجود از آن ماده که صریحاً به منع تحصیل دلیل اشاره دارد همان نظریه مرسوم استنباط 
شده و رویه قضایی به دلیل مشخص نشدن مرز دقیق بی طرفی و تحصیل دلیل بر همان منع تحصیل 
دلیل اصرار کرده و دادرس را مطابق اصول مغلوب خواسته های طرفین دانسته است. وانگهی مواد 
دیگری که درباره ادله در این قانون مقرر شده به نحوی است که کمتر به دادرس روحیه مختار بودن 
را القاء می کنند و او را به سمت تحقیقات علی الرأس سوق می دهند. این طرز تلقی موجب شده 
دادرسان همواره از بیم فرو غلتیدن در جانبداری و دچار شدن به نقض منع تحصیل دلیل به سمت 
تحقیقات علی الرأس گرایش جدی نداشته باشند تا شائبه نفوذ استبداد در تشکیالت قضایی آن زمان 
علی رغم دیدگاههای آزادی خواهانه طراحان آن تقویت نشود. از جمله قرائن نیز که نشان میدهد 

تمایل این قانون به سمت نظام اتهامی است ماده 299 است:
» هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن سند به سند دیگری رجوع شده باشد و مربوط 
به دادرسی باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را بخواهد« و نیز ماده 304 درمورد اسنادی که 
نزد ثالث است: »... . به درخواست اصحاب دعوا نامه ای به اداره مربوطه نوشته... « مواد 307. 306 
در مورد استناد به پرونده جزایی و مدنی و ماده 407 آن قانون در مورد گواهی هر یک از طرفین 
دعوا که متمسک به گواهی گواه شده اند... . و سرانجام ماده 426 در خصوص تحقیق محلی: »هرگاه 

یک طرف یا طرفین به اطالع اهل محل متمسک شوند... « 
دیوان عالی کشور نیز در آراء مختلفی با حرکت در چارچوب دادرسی اتهامی نقش نظارتی خود 

را اعمال نموده وآراء زیر در این زمینه حایز توجه اند:
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» صدور حکم بر زائد مورد مطالبه موجب نقض است«. )رأی شماره 3328- 1319/10/14( 
» در جایی که اطالعات مجاورین و اهالی محلی مورد استناد یکی از اصحاب دعوا واقع شده 
باشد رسیدگی نکردن به آن مخالف قانون... . است«. )رأی 126-1316/1/23( » ترتیب اثر ندادن 
به درخواست رجوع به کارشناس و بازجویی از مطلعین بدون ذکر دلیل موجهی موجب نقض و 
نقض حکم است«. )رأی شماره 1811- 1318/8/5( » عدم توجه به درخواست تعیین کارشناس 
 -3325 شماره  )رأی  است«.  حکم  نقض  موجب  حساب  به  رسیدگی  و  دفتر  به  مراجعه  برای 
1319/10/14( » ترتیب اثر ندادن به درخواست معاینه محل و تحقیق ازاهل محل بر خالف مواد 
426 و 436 آیین دادرسی مدنی و موجب نقض حکم است... «. )رأی شماره 3779- 1319/9/3(

» صدور حکم بر خالف مستند دعوی موجب نقض است«. )رأی شماره 3779- 1319/9/3( » 
اگر پژوهش خواه در دادخواست پژوهشی خود برای اثبات بی اساس بودن نظر کارشناس تقاضای 
تحقیق محلی نماید دادگاه نمی تواند بدون ذکر دلیل قانونی تقاضای مزبور را نپذیرد«. )حکم شماره 
1894- 1321/6/31( » اگر خواسته دعوا فقط اعتراض به ثبت و صدور حکم بر بی حقی و مطالبه 
خسارت باشد و در موعد قانونی هم به خواسته چیزی اضافه نشود با این حل صدور حکم بر رفع 
ید بر خالف قانون است«. )حکم 1150- 1325/9/19( » حکم کردن به زائد بر میزان خواسته اصوالً 

و قانوناً جایز نخواهد بود«. )حکم 210- 1316/1/31(
» اگر مستند خواهان برای اثبات دعوا معاینه و تحقیق از اهل محل باشد، ترتیب اثر ندادن به 
درخواست مذکور بر خالف مواد 426- 436 ق آ د م بوده و موجب نقض حکم است «. )حکم 
آیین  قانون  در  اینگونه  نیز  دعوا  دیگر هدف حل و فصل کردن  از سوی   )1329/9/30 -3230
دادرسی مدنی مصوب 3118 آمده است: دادگاههای دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قانون 
نیز در تأیید آن گفته:» اگر دادگاه دعوای  رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند... . و دیوان 
مطروحه را قطع و فصل نکند حکم صادره بر خالف ماده 3 ق آ د م بوده و نقض خواهد شد«. 

)حکم شماره 255- 1329/2/5(
تا سال 1356 که قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 تصویب شد 
نقش قاضی در رسیدگی به دعوای مدنی همچنان منفعل بود اما به موجب ماده 8 این قانون در 
رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی از روش و موعد اقامه دالیل بر اصحاب دعوا همان است که در 
قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده ولی دادگاه می تواند هرگونه تحقیق و اقدامی را برای 
کشف واقع به عمل آورد، در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از طرفین 
مؤثر در اثبات ادعا نیست دادگاه می تواند با استدالل از ترتیب اثر دادن آن خودداری کند. این ماده 
نشانگر اراده قانونگذار مبنی بر پذیرش نقش فعال قاضی در احراز واقع و اجرای عدالت می باشد و 
از آن استنباط می شود که قاضی در خدمت عدالت و محدود به اجرای خواسته های طرفین نیست. 
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این حرکت با ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شهریور 1358 ادامه پیدا کرد که 
اشعار می دارد:

» در کلیه امور حقوقی دادگاه اعم از )دادگاه حقوقی یا صلح( عالوه بر رسیدگی به دالیل مورد 
استناد طرفین دعوی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت الزم باشد انجام خواهد داد « 
و سرانجام ماده 199 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 
تصویب گردید که ادامه دهنده همان حرکت بوده و مقرر می دارد در کلیه امور حقوقی دادگاه عالوه 
بر رسیدگی به دالیل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت الزم 

باشد انجام خواهد داد. 
اگرچه مفهوم قاضی فعال در نظام حقوقی ما در امور مدنی بصراحت مورد اشاره قرار نگرفته اما 
مواد مزبور نشانگر این واقعیت است که این مفهوم در نظام حقوقی ما وجود دارد و آراء دیوان در 

انتقاد از خنثی بودن قاضی که در زیر می آید مؤید این ادعاست. 
 » با توجه به اختیارات حاصله برای دادگاه از ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 
1358 و اینکه دادگاه بر اساس همین اختیارات قرار تحقیق محلی صادر کرده خواهانها اشعار داشته 
اند:... . چون نمی دانستند فلذا در دادخواست تقدیمی به شهادت شهود استناد نکرده اند و اکنون 
حاضرند شهود خود را به دادگاه معرفی کنند تا از آنان استماع گواهی شود به این جهت اقتضاء 
دارد دادگاه اختیارات الزم را حسب اختیارات حاصله از مقررات قانونی فوق االشعار ادامه داده و 
پس از استماع شهادت شهود استشهادیه که پیوست پرونده است و انجام هرگونه رسیدگی دیگر که 
از نظر دادگاه ضروری تشخیص داده شود اتخاذ تصمیم شایسته به عمل آورد «. )رأی شماره 230- 

)1370/4/15
در رأی دیگر دیوان چنین آمده: 

» اگر چه در زمینه دلیل جعلیت مطلبی عنوان نکرده ولی باید با استفاده از ماده 8 قانون اصالح 
پاره ای از قوانین دادگستری در جهت کشف حقیقت و احراز صحت و سقم ادعای خوانده با تجدید 
جلسه رسیدگی فوق التوصیف نسبت به دعوت طرفین برای اخذ توضیح از خوانده در زمینه ارائه 
دالیل دعوای جعل و نیز ارائه اصول مستندات از ناحیه خواهان اقدام و پس از رسیدگی به دالیل 
دعوای جعل در صورت ارائه آن )یعنی اصل سند( با توجه به نتایج حاصله از رسیدگی های مزبور 

مبادرت به صدور رأی نماید«. )رأی شماره 427- 1363/6/31(
این رأی نشانگر این است که وظیفه قاضی اجرای عدالت و کشف حقیقت است همانطور که 
دادگاه انتظامی قضات در رأیی درباره ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب گفته: 

» تحقیقات دادگاه صرفاً ] باید [ به منظور کشف واقعیت باشد«. )رای شماره1370/04/15-230(
همانگونه که ذکر شد در فقه اصوال با نظر فصل خصومت روبرو هستیم. از جمله دالئلی نیز که 
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در فقه برای پذیرش علم قاضی بیان می کنند وجوب فصل خصومت است. )سنگلجی، همان ص 
160( در آداب قضاوت نیز بر قاضی ترک تلقین واجب است تلقین در لغت فهماندن و یاد دادن 
است و اصطالحاً یعنی یکی از متداعیین را به چیزی که مستلزم ایراد ضرر به دیگری باشد راهنمایی 
کنند. علت منع تلقین آن است که دادرس چون برای سد باب منازعات منصوب شده است تلقین 
یکی از دو خصم موجب فتح باب منازعات می شود. )همان، ص 65( اینکه قاضی باید با صدور 
حکم خود اختالف را رفع و فصل خصومت نماید آیا به این معناست با استفاده از قرعه و انتخاب 
تصادفی نیز می توان تشخیص داد حق با چه کسی است؟ اگر هدف از قضاوت از بین بردن اختالف 
و فصل خصومت به هر قیمتی باشد باید بتوان با پرتاب سکه و قضاوت رایانه که دارای شعور نیست 

حکم قضیه را صادر نمود. 
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی که می گوید:

» قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل 
خصومت نماید... و اال مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد« 
و رأی دیوان عالی کشور» اگر دادگاه دعوای مطروحه را قطع و فصل نکند حکم صادره بر خالف 
ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی بوده و نقض خواهد شد«. )حکم 255- 1329/2/5( مؤید این 
ادعاست که فصل خصومت و رفع نزاع در هر صورت واجب و الزم است. البته حقوقدانان بزرگی 
نیز بر خالف این نظر را بیان داشته اند و معتقدند:» هدف از دادرسی و اداره دالیل کشف واقع و 
دستیابی به حقیقت است « )کاتوزیان، همان، ص 173( » کشف واقع امور الزمه ی کار قضایی بوده... 
«. )واحدی، بایسته های آیین دادرسی مدنی ص 21(» جستجوی حقیقت قلب فرایند دعوا است 
«. )مدنی، ادله اثبات دعوا پایه ص 25. ( » از آنجایی که منبع قوانین اصوال احکام اسالمی است و 
در اسالم کشف حقیقت اولی است... «. )محقق داماد، همان. ( »اگرچه دادرس باید همیشه بیطرف 

باشد ولی فی الواقع طرفدار احقاق حق و عدالت است«. )محسنی، اداره دادرسی مدنی، ص52. (
دادگاه عالوه بر رسیدگی به دالیل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای 
با توجه به سیر  اینجا این است که  کشف حقیقت الزم باشد انجام خواهد داد. پرسش اساسی 

قانونگذاری و نظرات حقوقدانان هدف از دادرسی مدنی چیست؟
از ابتدای تصویب ماده 8 قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری و به ویژه پس از تصویب 
ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب هم اکنون نیز در ارتباط با آثار نصوص مزبور 
بر قاعده منع تحصیل دلیل، دیدگاه های متفاوتی قابل ابراز بوده و می باشد. بر پایه نخستین دیدگاه، 
نصوص مزبور اثری بر قاعده منع تحصیل دلیل ندارد و منظور از اقدامات و تحقیقاتی که دادگاه 
برای کشف حقیقت، عمل می آورد همان هایی است که در بخش دوم ماده 358 قانون مذکور 
تصریح شده و رسیدگی دادگاه و صدور رأی مستلزم انجام آنها بوده و به معاینه محل و تحقیق از 
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گواهها و مسجلین اسناد و مالحظه پرونده مربوطه به دادرس و امثال اینها خالصه می شود . این 
دیدگاه مردود می باشد زیرا هرگاه منظور از اقدامات و تحقیقات همان موارد مصرح در 

ماده 358 می بود تصریح جدید الزم نمی گردید در برابر دیدگاه تفریطی یاد شده دیدگاهی 
افراطی طرح و ادعا شد از این پس هدف دادرسی رساندن حق به حقدار است و بنابراین دادگاه 
باید هرگونه اقدامی را که برای کشف حقیقت الزم است انجام دهد حتی آنهایی که تاکنون مجاز 
نبوده است. از سوی دیگر چون هدف رساندن حق به حقدار است رعایت مقررات مربوطه به ادله، 
توان اثباتی آنها، آیین قانونی و زمان تهیه و ارائه ادله الزامی نمی باشد این دیدگاه نیز قابل دفاع نبوده 

و نمی باشد. 
دیدگاه قابل پذیرش معدل دو دیدگاه مزبور است: در حقیقت قانونگذار با تصویب ماده 8 و 
سپس 28 و سرانجام 199 قانون آئین دادرسی مدنی، اراده خود را مبنی بر تعدیل قاعده منع تحصیل 
دلیل اعالم نموده اما در مقابل نه تنها نصوص مزبور، با توجه به فلسفه تدوین، شیوه تنظیم و سوابق 
امر منطوقاً، مفهوماً یا مدلوالً توان مجاز نمودن تمام ممنوع ها را در ارتباط با تهیه ادله و ارائه آن 
ندارد. بلکه هر نص جدیدی علی القاعده باید با توجه به نصوص موجود تفسر شده و به اینها حمل 
گردد بنابراین ادله اثبات دعوا همان هایی است که در قانون شمارش شده و توان اثباتی هر یک از 
آنها به زمان ارائه و استناد به ادله نیز علی القاعده همان است که در قانون آمده است، اما دادگاه می 
تواند رأساً نیز اقدامات و تحقیقاتی را دستور دهد که انجام آنها مستلزم درخواست هر یک از طرفین 

است. )شمس، آیین دادرسی مدنی، ص115به بعد(یکی از اساتید حقوق دادرسی نیز معتقدند:
 » به استناد حکم ماده 199 برای قاضی باید توانایی انجام هرگونه تحقیق و اقدام جهت کشف 
حقیقت را شناسایی نمود، اگرچه توانایی قاضی در انجام هرگونه تحقیق و اقدام برای کشف حقیقت 

یک توانایی قانونی به شمار می آید ولی محدود به اصولی است... )محسنی، همان، ص145. (
قانونی در  مقررات  دادرسي و  با رعایت اصول حقوقی  که  پویایی است  و  فعال  دادرس  او 
راستای  در  اینکه  برای  او  توانایی های  است.  برخوردار  هایی  توانایی  از  نیز  وقایع  اثبات  گستره 
نظریه همکاری )جهت آشنایی با نظریه همکاری طرفین و دادرس ر. ک. همان، ص101(و به ویژه 

خاستگاه آن یعنی تعادل باشد باید در چارچوب اصول و مقررات دادرسی اعمال شوند: 
1- اصل رعایت حدود خواسته: بنابراین دادرس نمی تواند به بهانه اختیار حاصل از ماده 199 به 
دنبال تحقیق و اقدام نسبت به موضوعات و وقایعی باشد که اصحاب دعوا در دادرسی بیان نکرده اند. 
2- اصل توجه به ادله بر شمرده شده در قانون: از این رو دادرس از توجه به هر دلیل دیگری 
به معنای وسیله اثبات غیر از سند، اقرار، شهادت، سوگند امارات قانونی و قضایی از جمله امارات 
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ناشی از کارشناسی، تحقیق و معاینه محل معذور است. 
3- اصل بی طرفی دادرس: بر این پایه حتی در فرضی که دادرس رأساً می تواند به دالیل استناد 
کند و یا دستور ابراز و افشای دلیل یا مدرکی را صادر کند این کار وی نباید مبتنی بر جانبداری او، 

به نفع یکی از طرفین دعوا و ضرر طرف دیگر و سلب امتیازی از او شود. 
4- اصل تقابل و رعایت حقوق دفاعی: که ایجاب می کنند تاریخ و محل رسیدگی به دالیل 
اثبات موضوعات به اطالع رسانده شده )ماده 200 ، 2 قانون آئین دادرسی مدنی( و آنها بتوانند 
در باره موضوع رسیدگی تبادل نظر و گفتگو کرده و از فرصت آزادانه و معقول و متعارف دفاع 

برخوردار باشند. 
5- اصل یا دست کم اقتضای متناسب بودن اقدام یا تحقیق با شرایط اقتصادی شخص ذی نفع، 
بنابراین دادرس نباید از میان روشهای قانوناً قابل پذیرش تحقیق به ترتیبی استناد کند که برای طرف 

مورد نظرش در دعوا پر هزینه به شمار آید. 
6- اصل تسریع دادرسی: بر این پایه دادگاه باید به دنبال انجام تحقیق اقداماتی باشد که زمان 
دادرسی را از حد معقول و متعارف خارج نساخته و به سمت اطاله سوق ندهد. )محسنی، همان، 

صفحه 192. (

نتیجه گیری
هدف از دادرسی مدنی کشف حقیقت و اجرای عدالت بوده، صرف نظر از این که منشا مقررات 
آیین دادرسی مدنی احکام اسالمی باشد یا برگرفته از قوانین خارجی باشد. و مقررات آیین دادرسی 

نشانگر پذیرش سیستم تفتیشی از طرف قانونگذار می باشد. 
بنابراین در پاسخ به تعارض مواد 3 و 199قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت با توجه به مبانی 
فقهی و مقدمه قانون اساسی و صراحت ماده 199 باید گفت:در قوانین فعلی ایران هدف از دادرسی 
کشف حقیقت و اجرای عدالت است، منتها کشف حقیقتی که منتهی به رفع نزاع گردد و نمی توان 
به بهانه عدم دستیابی به عدالت باب نزاع را مفتوح نگه داشت. ناگفته نماند که دستیابی به این امر 
مستلزم پیش بینی اصول دادرسی عادالنه است، )که این مساله یکی از نواقص قانون فعلی ماست. ( 
زیرا کشف حقیقت به هر قیمتی جایز نبوده و باید وقت و هزینه معقول و متعارفی صرف گردد و 
اختالف نیز خاتمه یابد. بنابراین دادرس جایز نیست به بهانه کشف حقیقت خارج از اصول دادرسی 
عمل کرده یا متوسل به دالیلی خارج از ادله قانونی گردد. دادرس همچنان ثالث بی طرفی است که 
در چارچوب دادرسی عادالنه و مطابق ادله برشمرده شده قانونی رسیدگی نموده و موظف به اجرای 
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عدالت و برپایی قسط بوده و از این طریق رفع خصومت می نماید. 
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دکتر سید ابراهیم قدسی
حسین گلدوزیان

تبيين جرم آلودگی محيط زیست
)با تأملی بر ماده 688 قانون مجازات اسالمی(

- دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

- دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

متوجه ي  بشر  مدت هاست  گرچه 
اهمیت محیط زیست در زندگي خود 
قرن  آخر  دهه هاي  اما  است،  شده 
بیستم را باید زمان اوج طرح مسائل 
زیست محیطي دانست. امروزه خطر 
بزرگي که بشر از ناحیه ي مشکالت 
مي کند،  احساس  محیطي  زیست 
نه تنها آرامش و امنیت زندگي او را 
بر هم زده، بلکه موجودیت او را هم 
در معرض تهدید و خطر قرار داده 
مشکالتي  کنار  در  بنابراین،  است. 
که بشر امروز دارد، فاجعه ي به هم 
اگر  محیطي  زیست  تعادل  خوردن 
مهم ترین  از  یکي  مهم ترین،  نگوییم 

مسائل و دغدغه هاي اوست. 
زیست  محیط  آلودگی  مشکل 
امروز جهان، مشکل تنها یک کشور 
نیست،  خاص  قلمرو  یک  یا  و 
بلکه مشکل کل جهان است که در 
بردارنده ي مسائل مختلفي نیز هست 

که از جمله مي توان به آلودگي آب و 
هوا، گرم شدن کره ي زمین، باال آمدن 
گونه هاي  انهدام  دریاها،  آب  سطح 
الیه ي  فرسایش  جانوري،  و  گیاهي 
باران هاي  جنگل ها،  تخریب  ازن، 
صوتي،  آلودگي هاي  اسیدي، 
آزمایش هاي هسته اي و... اشاره کرد. 
این همه، نتیجه ي عملکرد خود 
بر  انسان  تأثیر  هرچند  است.  انسان 
عمري  خود  پیرامون  زیست  محیط 
به قدمت حیات او دارد، اما تخریب 
و نابودي آن، به دنبال انقالب صنعتي 
و افزایش سریع جمعیت، به گونه اي 
پیشرفت  و  یافت  شدت  خطرناک 
قادر  را  انسان  فن آوري  و  علم 
ساخت تا طبیعت را مقهور خویش 
ساخته و موجب انهدام تدریجي، اما 

مستمر محیط زیست گردد. 
داده  نشان  علمي  تحقیقات 
محیط  مختلف  اجزاي  که  است 

هوا،  رودخانه ها،  دریاها،  زیست، 
غیره  و  گیاهان  حیوانات،  خاک، 
مرتبط  و  وابسته  یکدیگر  به  همه 
لحاظ همین وحدت و  به  و  هستند 
یکپارچگي، هرنوع آلودگي مي تواند 
موازنه و تعادل میان عناصر مزبور را 
 ،9002 ،grebnekceH( بر هم زند
ص31(. از این رو به منظور حفظ و 
حراست از طبیعت و محیط زیست، 
و  قواعد  وضع  اندیشه ي  تدریج  به 
از  و  گرفت  شکل  جهاني  مقررات 
سازمان هاي  و  کنفرانس ها  رهگذر 
بین المللي تکامل یافت. در این قواعد 
آلودگي  از  جلوگیري  مقررات،  و 
محیط زیست مورد تأکید قرار گرفت 
و معیارهاي جهاني مشترکي، جهت 
به نظم در آوردن فعالیت هاي مرتبط 
 ،etihW( با محیط زیست انجام شد

5002، ص082(. 
حق محیط زیست مانند هر حق 

مقدمه 
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1. تعریف محیط زیست1
برای پرداختن به این موضوع و ارائه تعریف مناسب از اصطالح رایج »آلودگی محیط زیست«2 
ابتدا باید محیط زیست را بازشناسیم. بعضي از نویسندگان از این که بتوان تعریفي جامع و حقوقي 
از محیط زیست ارائه داد، اظهار تردید کرده اند؛ زیرا حقوق داخلي ایران و بسیاري از کشورها در 
خصوص تعریف محیط زیست ساکت هستند و بیشتر محیط زیست را در رابطه با عناصر طبیعت، 
منابع طبیعي، شهر و مناظر به کار برده اند. به همین جهت مفهوم محیط زیست از نظر کشورها با 
توجه به اهمیتي که هر کشور به یکي از عناصر زیست محیطي مي دهد، مي تواند متفاوت باشد. 
براي این که بتوانیم تعریف جامعي از محیط زیست ارائه دهیم به ناچار باید برخي از مفاهیم را که 
شناخت محیط زیست، متوقف بر آشنایي به آن هاست، تعریف کنیم و در انتها تعریف مورد نظر از 

محیط زیست را بیان نماییم. 

1-1. طبیعت
اگر بخواهیم از واژه اي با مفهوم مبهم نام ببریم، این واژه چیزي جز کلمه ي طبیعت نخواهد بود؛ زیرا 
به تمام موجوداتي که پروردگار در جهان بي انتها، آفریده است، طبیعت گفته مي شود؛ به عبارت دیگر، 
هر چیزي که دست بشر در ایجاد آن دخالت نداشته باشد، طبیعت نام دارد )تقی زاده، 1374، ص10(. 

1. Environment
2. Environmental pollution

ضمانت اجراست.  نیازمند  دیگری 
معرض  در  است  ممکن  که  چرا 
در  امروزه  گیرد.  قرار  سوءاستفاده 
آلودگی  کشورها  بسیاری  قوانین 
محسوب  جرم  زیست  محیط 
می شود و برای مرتکبین آن مجازات 
که  بپذیریم  اگر  است.  شده  تعیین 
نقدی  جزای  )حبس،  مجازات ها 
از  پیشگیری  در  می تواند  غیره(  و 
محیط  جرایم  باشد؛  مفید  جرائم 
زیستی از قاعده مستثنی نیست. ماده 
قوانین  تصویب  بر  ریو  اعالمیه   31
تعقیب عامالن  ملی کشورها جهت 
دارد  تاکید  زیست  محیط  آلودگی 

)etihW، 9002، ص3(. 

در حقوق ایران در ابتدا باید به 
قانون اساسی اشاره کرد که در اصل 

پنجاه خود اشاره می دارد:
حفاظت  اسالمی  »درجمهوری 
و  امروز  نسل  که  زیست  محیط 
حیات  درآن  باید  بعدی  نسل های 
باشند  داشته  رشدی  روبه  اجتماعی 
از  میشود  تلقی  عمومی  وظیفه ی 
این رو فعا لیت های اقتصادی و غیر 
با آلودگی محیط زیست و یا  آن که 
مالزمه  آن  جبران  غیرقابل  تخریب 

پیدا کند ممنوع است«. 
نیز  ایران  موضوعه  قوانین  در 
زیستی  محیط  جرائم  به  مواردی 
مثال  طور  به  است.  یافته  اختصاص 

ماده 31 قانون شکار و صید مصوب 
در  و  کامیاب  جانوران  شکار   6431
در  شکار  همچنین  و  انقراض  خطر 
حبس  مستوجب  را  ملی  پارک های 
نقدی  جزای  یا  سال   3 تا  روز   19
دانشته  ریال  میلیون   02 تا   1/8 بین 
است که در صورت تکرار مستوجب 
محکومیت به هر دو مجازات است. 
علی ای حال مهم ترین مصوبه قانونی که 
به جرم انگاری آلودگی محیط زیست 
تعیین  مجازات  آن  برای  و  پرداخته 
کرده است ماده 886 قانون تعزیرات 
سال 5731 و تبصره های آن می باشد 

که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 
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1-2. اکولوژی3
اکولوژی یا بوم شناسي، دانشي است که به مطالعه ي روابط جانداران با محیطي که در آن زندگي 
مي کنند، مي پردازد )نوری، 1372، ص153(. با توجه به محتواي نه چندان روشن محیط زیست، 

افکار عمومي بین اکولوژي و محیط زیست تفاوت چنداني قائل نیست. 

1-3. اکوسیستم4
اکوسیستم عبارت است از هر ناحیه اي از طبیعت که در آن، بین موجودات زنده و اجسام غیر زنده 
واکنش هاي متقابل انجام مي گیرد، تا تبادل مواد بین آن ها به عمل آید؛ مثال یک دریاچه یا یک 
جنگل، یک اکوسیستم است و شامل چهار عامل تشکیل دهنده، یعني اجسام غیرزنده، تولیدکنندگان، 
مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان مي باشد؛ از این رو محیط زیست را مي توان یک اکوسیستم دانست 
که از تعداد بي شماري اکوسیستم هاي کوچک تر تشکیل شده است و بشر براي زندگي و ادامه ي آن 
به تمام اکوسیستم ها وابستگي دارد )جنیدی، 1352، ص144(. با توجه به آن چه ذکر شد، اکنون به 
تعریف محیط زیست می پردازیم. یکی از نویسندگان مي گوید: محیط زیست عبارت است از هوا، 
آب، خاک، گیاه، جنگل، بیشه، مرتع، دریا، دریاچه، رودخانه، چشمه، آبزیان، حیوانات، کوه، دشت، 
جلگه، کویر، شهر و یا ده )شامل کوچه، خیابان، ساختمان، اعم از تاریخي و عادي و کارخانه( و 

غیره )کیس، 1379، ص5(. 
بعضي دیگر محیط زیست را این گونه تعریف کرده اند: قسمتي از جّو و یا پوسته ي زمین که 
زیست،  محیط  بنابراین  مي شود،  نامیده  زیست  محیط  باشد،  مساعد  زندگي  نوعي  براي  حداقل 
قسمت کوچکي از جّو و اتمسفر، هیدروسفر و لیتوسفر را شامل مي شود؛ به عبارت دیگر، محیط 
 ،Abaraviciute( زیست قشر نازکي از هوا، زمین و آب است که همه ي زندگي را در بردارد
2010، ص24(. اگر بخواهیم یک جمع بندي از تعریف هاي فوق داشته باشیم، باید بگوییم: محیط 
زیست، به تمام محیطي اطالق مي شود که انسان به طور مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است و 

زندگي فعالیت هاي او در ارتباط با آن قرار دارد )Du Rees، 2001، ص115(. 

2. آلودگی زیست محیطی
آلودگی محیط زیست با توجه به تبصره ی دو ماده 688 قانون مجازات اسالمی و ماده نه قانون 

حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب 1353، این گونه تعریف می شود:
»منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجي به آب، 

3. Ecology
4. Ecosystem
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هوا، خاک یا زمین، به میزاني که کیفیت فیزیکي، شیمیایي یا بیولوژیک آن را به طوري که زیان آور به 
حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد. «

بنابراین با توجه به تعریف فوق هر تغییری در محیط زیست آلودگی زیست محیطی به حساب 
نمی آید بلکه باید این تغییر مضر به حال انسان، موجودات یا ابنیه باشد. هم چنین این تعریف محیط 
را در مبنای بیوسفر که اعم از محیط هوا، خشکی و آب است، در نظر گرفته است. منتها باید توجه 
داشت که با توجه به اصاله العدم که در این موضع موافق تفسیر مضیق از قوانین جزایی نیز می باشد، 
اصل بر عدم مضر بودن تغییرات به حال انسان، موجودات زنده و گیاهان یا ابنیه است. و مدعی مضر 
بودن این تغییرات، ملزم به اثبات ادعای مفروض است. ولی در جهت حمایت از محیط زیست، 
رویه قضایی محاکم می تواند با توجه به جبران ناپذیری پاره ای از خسارات وارده بر محیط زیست، 
تا زمان صدور رای ماهوی دادگاه و در جهت جلوگیری از فعالیت های مخرب محیط زیست اقدام 

به صدور دستور موقت جلوگیری این گونه فعالیت ها بنماید. 
پاره ای از کنوانسیون های بین المللی نیز تعاریفی از آلودگی محیط زیست ارائه داده اند. کنوانسیون 
بین المللی نجات دریایی 1989 صدمه به محیط زیست را این گونه تعریف کرده است: هر صدمه 
اساسی یا مادی به سالمتی انسان، حیوان یا منابع دریایی در آب های ساحلی، درون مرزی یا مناطق 
مجاور آن ها که در نتیجه آلودگی، لوث شدن، آتش سوزی، انفجار یا حوادث مشابه ایجاد شود 
آلودگی  تعریف  در  دریاها مصوب 1983  کنوانسیون  مقدمه  به عالوه  )White، 2009، ص5(. 
محیط زیست می گوید: آلودگی محیط زیست یعنی ریختن مواد و انرژی توسط بشر به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم در محیط زیست دریا شامل مصب که منجر یا احتماال منجر به صدمه و خسارت به 
منابع زنده و حیات دریا، زیان به سالمتی بشر، وقفه در فعالیت های دریایی از جمله ماهیگیری و 
سایر استفاده های مشروع از دریا، لطمه به کیفیت آب مورد استفاده و کاهش مطبوع بودن آن گردد 
)پورنوری، 1383، ص45(. استفاده از قید احتماال منجر به صدمه و خسارت شدن، را نوعی تحول 
در حقوق محیط زیست می توان تلقی نمود. چرا که دولت ها را از پیش به صدمه زدن به منابع زنده 

و حیات دریا برحذر می دارد هرچند که آسیب های ناشی از این اقدامات، احتمالی باشد. 
آلودگي هاي زیست محیطي، انواعي دارند که مهم ترین آن ها عبارتند از آلودگي هاي هوا، آب، 

خاک، صوت، شیمیایي و هسته ای )قوام، 1375، ص4(. 

3. حمایت جزایی از آلودگی محیط زیست )ماده 688 قانون مجازات اسالمی(
نخستین باری که محیط زیست مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است را در مقررات خالصه برنامه 
پنجم عمرانی کشور در سال 1352 می توان یافت، اما اولین زمانی که آلوده کردن محیط زیست 
ممنوع اعالم و برای آن ضمانت اجرا تعیین شد را بایستی سال 1358 دانست. در این زمان مجلس 
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شورای ملی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را تصویب نمود که ماده ی نه آن چنین مقرر 
می داشت: اقدام به هر عملي که موجبات آلودگي محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور 
از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجي به آب یا هوا یا خاک یا 
زمین به میزاني که کیفیت فیزیکي یا شیمیائي  یا بیولوژیک آن را بطوریک ه زیان آور بحال انسان یا 

سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد. 
بعد از این قانون تمرکز بر انواع مختلف آلودگی محیط زیست گسترش پیدا کرد و آیین نامه ها 
و قوانین متعددی تصویب شد که به عنوان نمونه می توان به آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا 
مصوب سال 1354، آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب سال 1364 و آیین نامه بهداشت 
محیط مصوب سال 1371 اشاره کرد. آخرین مصوبه قانونی که به جرم انگاری آلودگی محیط زیست 
پرداخته و برای آن مجازات تعیین کرده است ماده 688 قانون تعزیرات سال 1375 و دو تبصره آن 

می باشد. 
این ماده چنین مقرر می دارد: ))هر اقدامي که تهدید علیه بهداشت عمومي شناخته شود از قبیل 
آلوده کردن آب آشامیدني یا توزیع آب آشامیدني آلوده، دفع غیر بهداشتي فضوالت انساني و دامي 
و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله ها در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام، 
استفاده غیرمجاز فاضالب خام یا پس آب تصفیه خانه هاي فاضالب براي مصارف کشاورزي ممنوع 
مي باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتري نباشند به حبس تا یک 

سال محکوم خواهند شد. 
تبصره 1ـ تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومي و آلودگي محیط زیست 
شناخته مي شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضوالت دامي و همچنین اعالم جرم مذکور 
حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان حفاظت محیط زیست و 

سازمان دامپزشکي خواهد بود. )اصالحي مصوب 1376/5/8( 
 تبصره 2ـ منظور از آلودگي محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجي به آب 
یا هوا یا خاک یا زمین به میزاني که کیفیت فیزیکي، شیمیایي یا بیولوژیک آن را بطوري که به حال 

انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد. «
قبل از هر چیز الزم به ذکر است که تهدید علیه بهداشت عمومی یکی از عنوان های جرایم 
زیست محیطی است که مفهوم عام و گسترده ای نیز دارد، زیرا قانون گذار زیر این عنوان یگانه، 
موارد متعددی از جرایم زیست محیطی را به عنوان نمونه مطرح کرده است در نتیجه با استفاده از 
عبارت این ماده می توان گفت که جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عام 
آلودگی محیط زیست است و مقنن خواسته است که بر مبنای این ماده، از محیط زیست با مفهوم 
کلی آن اعم از محیط زیست طبیعی و غیر آن حمایت کند. البته قانون گذار در تبصره یک این ماده، 
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با استفاده از »واو« عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست جمع کرده است 
تا نشان دهد که هدف او حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. 

اما نکات دیگری نیز در مورد ماده و تبصره های آن قابل توجه است. اوال، متن ماده هر اقدامی که 
تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود را جرم شناخته و با توجه به قید »از قبیل« موارد شمرده 
شده مانند آلوده کردن آب آشامیدنی و یا ریختن زباله در خیابان ها حصری نبوده و دیگر مواردی 
که بهداشت عمومی را به خطر انداخته مانند تخلیه غیرمجاز فاضالب می تواند مشمول ماده شود. 

ثانیا، اشکالی که می توان به ماده وارد دانست این است که اعمال خطرناکی مانند آلوده کردن 
آب آشامیدنی و توزیع آب آشامیدنی آلوده را در کنار اعمالی چون ریختن زباله در خیابان ها یا 
به حرکت در آوردن وسیله ی نقلیه دودزا قرار داده و دارای یک مجازات دانسته است )میرمحمد 

صادقی، 1386، ص205(. 
ثالثا، احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده 688 توسط اشخاص حقیقی وحقوقی و یا عمومی و 
خصوصی وجود دارد. بطور مثال اگرشهرداری به عنوان متولی جمع آوری وتخلیه زباله های شهری 
هرگونه اهمال یا سهل انگاری در موضوع نماید که منجر به آن شود که زباله ها جمع آوری نشود 

مشمول حکم این ماده خواهد بود. 
رابعا، با نگاه به مفاد تبصره یک ماده 688 ممکن است این نتیجه حاصل گردد که اعالم مجرم 
موضوع این ماده فقط در صالحیت وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت 
محیط زیست می باشد. اما با توجه به این که جرم مزبور بر اساس مفاد تبصره 2 ماده 100 و ماده 
104 قانون مجازات اسالمی از آن دسته جرایم غیرقابل گذشت می باشد و حتی در اغلب موارد 
اشخاص دیگری اعم حقیقی و یا حقوقی از این جرم متضرر می شوند بنابراین اعالم جرم وتعقیب 

آن از سوی سایر اشخاص نیز ممکن است. 
در نهایت و با توجه به تبصره 2 ماده 688 ق. م. ا که بطور کامل تکرار بند 9 قانون حفاظت 
و بهسازی محیط می باشد، قانونگذار جرایم علیه محیط زیست را شامل آلودگی آب، هوا و خاک 

می داند که بطور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. 

3-1. آلودگی آب آشامیدنی
مطابق با بند ب آیین نامه بهداشت محیط مورخ 1371/4/24 آب آشامیدني، آب گوارایي است که 
عوامل فیزیکي، شیمیایي و بیولوژیکي آن در حد استانداردهاي مصوب باشد و مصرف آن عارضه 
سویي در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند و مطابق با بند پ آیین نامه ی مذکور آلودگی 
آب آشامیدنی عبارت است از تغییر خواص فیزیکي، شیمیایي و بیولوژیکي آب به گونه اي که آن 

را براي مصرف انسان زیان آور سازد. 
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هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/7/20 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تعیین سند 
از  اهداف و راهبردهاي آن را تصویب نمود که یکی  با  بهبود کیفیت آب شرب  راهبردي ملي 
اهداف آن  حراست از منابع و تاسیسات آب آشامیدني در برابر آلودگي هاي عمدی، خرابکاري ها و 

 بیوتروریسم می باشد. 
 یکي از راه هاي انتشار عوامل بیولوژیک در بین جمعیت، آلودگي عمدي آب و مواد غذایي است که 
امروزه تحت عنوان بیوتروریسم از آن یاد مي شود. این روش انتقال پس از روش تنفسي در درجه دوم 
اهمیت قرار دارد. تهدیدات بیولوژیکي توسط میکروب هاي پاتوژن و بیوتوکسین ها ایجاد مي گردند. از 
مهم ترین عوامل و توکسین هایي که از طریق آب و مواد غذایي در اهداف بیوتروریستي مورد استفاده 
قرار مي گیرند مي توان به عوامل باکتریایي )باسیلوس آنتراسیس، یرسینیاپستیس، ویبریوکلرا، اشرشیاکلي 
توکسین هاي  استافیلوکوک( و  آنتروتوکسین  )بوتولینوم،  باکتریایي  توکسین هاي  آنتروهموراژیک(، 
قارچي و گیاهي )تریکوتسن ها و ریسین( اشاره نمود. عوامل متعددي در ایجاد بیماري توسط عوامل 
بیولوژیک موثر مي باشند که از آن جمله مي توان به نوع عامل، مقدار عامل، مقاومت آن در محیط، 
توانایي تولید توکسین، دوره کمون و قدرت مقابله با سیستم هاي دفاعي بدن میزبان اشاره کرد. آب آلوده 
شده در فعالیت هاي بیوتروریستی، توسط ویژگي هاي ارگانولپتیک قابل تشخیص نبوده و در اکثر مواقع 
خاموش، ناگهاني و بدون تغییرات ظاهري )رنگ، بو و طعم( بروز مي نمایند. تصفیه خانه ها، چاه هاي 
مورد استفاده براي تامین آب شرب، مخازن ذخیره آب تصفیه شده بهترین نقاط براي وارد نمودن این 
عوامل بوده و هر چه سیستم ها و مکانیسم هاي کنترلي ابتدایي ترف غیرصنعتي تر و غیربهداشتي تر باشند، 
امکان نفوذ و خرابکاري در آن ها بیشتر است. مهم ترین محدودیت ها در مقابله با این عوامل، مقاومت 
زیاد آن ها نسبت به شرایط محیطی، عدم امکان تشخیص سریع و به موقع، پایین بودن دوز عفوني و 
عدم وجود واکسن علیه بسیاري از آن ها بوده و به همین دلیل بهترین راه مبارزه، پیشگیري از وقوع 
آن ها مي باشد. سازمان هاي نظامي در بعضي از کشورها براي مقابله با این پدیده برنامه ریزي هاي اصولي 
انجام داده اند و براي شرایط قبل از وقوع بحران، حین بحران و پس از بحران تمهیدات الزم را در 
نظر گرفته اند. آموزش بهداشت، رعایت اصول بهداشت هنگام حمالت بیولوژیک،  اجراي فرایندهاي 
تصفیه آب به خصوص گندزدایی، مراقبت و حراست از منابع و تاسیسات آب آشامیدني و دستیابي 
به روش هاي تشخیص سریع عوامل، از مهم ترین اقدامات در پیشگیري و کنترل تهدیدات بیولوژیکي 

مي باشد. 

3-2. آلودگی هوا
قانون نحوه جلوگیري ازآلودگي هوا، مصوب 1374/02/03 در ماده یک خود مقرر می دارد که منظور 
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از آلودگي هوا عبارتست از وجود و پخش یک یا چند  آلوده کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع 
پرتوزا و غیرپرتوزا در هواي آزاد به مقدار و مدتي که کیفیت آن را به طوري که زیان آور براي انسان 

و یا سایر  موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد. 
منابع آلوده کننده هوا که تحت مقررات این قانون قرار دارند نیز مطابق با ماده 3 به سه دسته زیر 

طبقه بندي مي شوند.  
الف- وسائل نقلیه موتوري؛ 

ب- کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه ها ؛
ج- منابع تجاري و خانگي و منابع متفرقه5و6. 

3-3. آلودگی خاک
آدمی از دیرباز دریافته است که خاک منبع مهم تغذیه او به شمار می رود. اهمیت قابل توجه خاک 
از زمانی برای بشر روشن شد که از آن تنها برای نگاهداری حیوانات وحشی استفاده نکرد، بلکه 
از خاک در امر کشاورزی و دام داری بهره گرفت. خاک نه تنها در تداوم حیات دارای نقش اساسی 

بوده است، بلکه در تکامل آن نیز تأثیر چشمگیر داشته است )دبیری، 1375، ص340(. 
امروزه نیز که جهان با رشد فزاینده جمعیت از یک سو و کمبود غذا از سوی دیگر روبرو است و 

5. آئین نامه جلوگیري از آلودگي هوا مصوب 1354/04/29 نیز مقرر می دارد که:
ماده 1- از نظر این آئین نامه تعاریف کلمات و اصطالحاتي که بکار رفته بشرح ذیل است: 

1- مواد آلوده کننده هوا- که اختصاراً آلوده کننده نامیده مي شود عبارت است از هر نوع ماده گازی، بخار، مایع و جامد یا مجموعه و 
ترکیبي از آن ها  که در هواي آزاد پخش و باعث آلودگي هوا شده و یا به آلودگي آن بیفزاید یا تولید بوهاي نامطبوع کند از قبیل: 

دود، دوده، ذرات معلق، ذرات رسوب کننده، اکسیدهاي گوگرد، اکسیدهاي ازت، اکسیدهاي کربن، اکسیدکننده ها، هیدروکاربورها، 
اسیدها، مواد  رادیواکتیو و آمونیاک. 

2- آلودگي هوا- عبارت است از وجود یک یا چند آلوده کننده در هواي آزاد بمقدار و مدتي که کیفیت آن را بطوري که مضر بحال 
انسان و یا  سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد. 

3- هواي آزاد- عبارت است از جو طبیعي زمین و شامل هواي داخل یک محدوده سرپوشیده نمي باشد. 
4- منابع مولد آلودگي- که اختصاراً منابع نامیده مي شوند به سه طبقه بشرح زیر تقسیم مي گردند: الف- کارخانجات و کارگاه ها: 
عبارت است از محل مشخصي که در آن یک یا چند دستگاه و یا وسیله بمنظور تولید فرآورده ها یا عرضه خدمات  مورد استفاده 

قرار مي گیرد و بهره برداري از آن سبب ایجاد یک یا چند آلوده کننده مي شود. 
ب- وسایل نقلیه موتوري: عبارتست از هر نوع وسیله اي که با موتورهاي درون سوز و یا برون سوز حرکت مي کند و براي حمل و 

نقل مورد  استفاده قرار مي گیرد و در صورت بکار انداختن منشاء ایجاد یک یا چند نوع آلوده کننده مي گردد. 
ج- منابع متفرقه: عبارت است از منابعي غیر از کارخانجات و کارگاه ها و وسایل نقلیه موتوري و هر عمل یا ترک عملي که موجب 

آلودگي هوا  میگردد. به نظر می رسد که این آیین نامه با توجه به ماده 36 که مقرر می دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون 
در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا لغو گردد مفاد این آیین نامه را نسخ شده باشد. 

6. هیات وزیران در جلسه مورخ 1378/3/19 بنا به پیشنهاد شماره 132- 21 مورخ 1375/1/20 سازمان حفاظت محیط زیست 
و به استناد ماده 27 قانون نحوه جلوگیري از آلودگي هوا- مصوب 1374- آیین نامه اجرایي نحوه جلوگیري از آلودگي صوتي را 
تصویب نمود که با توجه به ماده 2 این آیین نامه، آلودگي صوتي عبارت است از پخش و انتشار هرگونه صوت و صدا و ارتعاش 
بیش از حد مجاز و مقرر در فضاي باز )غیر سرپوشیده(. به نظر می رسد آلودگی صوتی را نتوان جزو موارد آلودگی محیط زیست 

قرار داد و در نتیجه از شمول تبصره 2 ماده 688 خارج می باشد. 
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برای بهبود محیط زیست خود بسیار نیازمند داشتن فضای سبز است، بیش از گذشته به اهمیت خاک 
پی برده است. با این وجود هم چنان مشاهده می شود که از راه های مختلف مانند وجود زباله های 
شهری، فاضالب ها، پساب کارخانه ها و مراکز تولیدی و مانند آن ها، خاک به دست انسان آلوده شده 

و همواره در حال نابود شدن است. 
درباره ی آلودگی خاک تعریف های گوناگونی ارایه شده است. بر مبنای یکی از این تعریف ها، 
آلودگی خاک عبارت است از: هرگونه تغییر در ویژگی های اجزای متشکله خاک، به طوری که 

استفاده از آن ناممکن گردد )قاسمی، 1379، ص67(. 
الزم به ذکر است که برخالف ماده 688 قانون مجازات اسالمی، حقوق بین الملل کیفری عاری 
از مقرراتی است که این آالیندگی را جرم بداند و برای رفتارهای آلوده کننده این بخش از محیط 

زیست ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته باشد. 

نتیجه گیری
اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی دانسته است. وظیفه ای که امتثال 
از آن در گرو همکاری همه جانبه کلیه ارگان های ذی صالح و از جمله سازمان حفاظت محیط 

زیست است. 
بطور معمول هنگام مواجه شدن با یک پدیده خطرناک برای مقابله با آن به وضع قوانین کیفری 
متوسل می گردیم و غالبا تصور می کنیم که با وضع قوانین جدید کیفری، مشکل حل خواهد شد. 
حال آن که استفاده بیش از حد از این راه حل استثنایی و ثانویه منجر به پدیده تورم کیفری می گردد 
که نه تنها باعث عدم توانایی قوه ی قضاییه در رسیدگی به تمامی موارد نقض می باشد بلکه باعث 
لوث شدن و بی اهمیت و بی معنی شدن حقوق کیفری و کم رنگ شدن قاعده عرفی »جهل به قانون 
رفع مسئولیت نمی کند« می گردد. وضع قوانین کیفری طی دو یا سه دهه گذشته به منظور حفاظت 
محیط زیست، نمونه بارزی از این معضل به شمار می رود، ولی از آن موقع تاکنون این فرصت را 
داشته ایم که بتوانیم مناسب ترین و مؤثرترین راه برای حفاظت محیط زیست را تشخیص دهیم. البته 
قوانین کیفری در حفاظت محیط زیست نقشی را ایفا می کنند اما از آن جایی که در این زمینه مشکل 
اساسی عبارت است از تنظیم قانونی فعالیت های مؤسسات تولیدی نسبتا بزرگ، از این رو مؤثرترین 
وسیله برای نیل به این منظور، تعیین معیارهای دقیق مربوط به پخش و نشر مواد آلوده کننده و به کار 
بردن این معیارها از طریق مقررات اداری است. قواین کیفری نقش محدودی را در این زمینه ایفا 

می کنند و همین نقش محدود را هم توأما با اجرای مقررات اداری ایفا می نمایند. 
ماده 688 قانون مجازات اسالمي به عنوان یک قانون عام در حوزه حفاظت از محیط زیست 
محسوب مي گردد. این ماده اقدام به جرم انگاري جرایم زیست محیطي و جرم تهدید علیه بهداشت 
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عمومي و تعیین مراجع صالح در این خصوص نموده است. با وجود مفید بودن این ماده قانوني و 
پر نمودن خالء هاي جرم انگاري با توجه به معناي عام خود در حوزه حفاظت از محیط زیست، اما 
این ماده از جهاتي داراي نقص مي باشد. از جمله نقایص این ماده مي توان به عدم تعیین مجازات 
براي معاون جرم و عدم جرم انگاري شروع به جرم نام برد. همچنین تعیین یک نوع مجازات و آن 
هم حبس تا یک سال عالوه بر این که با توجه به انواع جرایم مناسب نمي باشد، عمال در خصوص 
اشخاص حقوقي که متولیان اصلي آلودگي علیه بهداشت عمومي و محیط زیست هستند نیز قابل 

اجرا نمي باشد. 
در نهایت، در راستای پیشگیری از این حوادث و حفاظت از محیط زیست و مقابله با متخلفین 
و مجرمین این حوزه ؛ آموزش مسئوالن و متولیان حفاظت از محیط زیست که مردم مي باشند، به 

همراه تعیین مجازات مناسب با جرم و گماردن قضات و ضابطین متخصص پیشنهاد می گردد. 
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گفتار اول- مفهوم خدمات عمومی
ارائه ی تعریفی واحد بدون توجه به مؤلفه های مهم خدمت عمومی کار ساده ای نیست، بنابراین 

می توان با در نظرگرفتن دو مفهوم سازمانی و ماهوی در نهایت تعریف جامعی از آن بیان داشت. 

الف- تعریف ماهوی و سازمانی خدمات عمومی
نظریه ی خدمات عمومی دارای دو چهره ی ایدئولوژیک و حقوقی است. از دیدگاه ایدئولوژیک، 
از منظر حقوقی، نظریه ی خدمات  ارائه ی خدمات عمومی است و  به  مشروعیت دولت وابسته 

فاطمه کیا

چهارچوب مفهومی نظریه ی خدمات عمومی 

- کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران وکارآموز وکالت )کانون گیالن(

مقدمه: 
ارائه ی  و  تهیه  عهده  دار  دولت 
راستای  در  عمومی«1  »خدمات 
»منافع عمومی«2 است که مّهم ترین 
شمار  به  اداری  حقوق  موضوع 
خدمات  وظیفه   ی  این  اگر  می آید. 
عمومی را از دولت بگیریم، دولت 
علت وجودی و مشروعیت خود را 
 ،1390 )نوین،  می دهد3  دست  از 
»دلیل  که  عمومی  خدمات  ص2(. 
رفاه  در  باید  را  آن  ارائه ی  اصلی 
کرد،  جستجو  عموم«  آسایش  و 
می تواند با توجه به اهداف متفاوتی 
که دولت طبق قانون اساسی بر عهده 
دارد، یکی از مبانی حقوق اداری یا 
همان فلسفه ی وجودی دستگاه های 
 ،1389 )آگاه،  شود  دانسته  اداری 

ص 49(. در این راستا فعالیت ها و 
اواخر قرن نوزدهم  اداره در  اعمال 
دستخوش تغییراتی شد به طوری که 
از  جدیدی  عرصه ی  وارد  دولت ها 
رویکرد  با  که  شدند  خدمتگزاری 
سنتی آنها تا حدود زیادی متفاوت 
مقوله های  وارد  دولت ها  بود. 
دخالت در امور اقتصادی، اجتماعی 
بیشتری  مجال  و  شدند  فرهنگی  و 
خصوصی  بخش  حضور  برای  نیز 
حوزه ی  بنابراین،  شد.  فراهم 
خدمات عمومی گسترده تر شد، چرا 
که جامعه این موارد را نیاز و منافع 
دولت  و  می کند  محسوب  عمومی 
زمینه ها  این  در  که  می یابد  اجازه 
آن  اداره ی  کند،  بیشتری  دخالت 

بر نحوه ی  یا  بگیرد و  را در دست 
باشد.  داشته  نظارت  آن ها  ارائه ی 
خود  خدمات  به  دولت ها  امروزه 
مباهات می کنند نه به میزان قدرتی 
هرچند  هستند  بهره مند  آن  از  که 
برخورد های  در  است  ممکن  که 
دولتی  بین المللی،  نظامی  و  سیاسی 
عاملی  عنوان  به  خود،  قدرت  بر 
کند.  تکیه  ملی،  حاکمیت  ارکان  از 
مردم،  و  دولت  رابطه ی  در  ولی، 
خدمات  از  سخن  معمول  طور  به 
عمومی و نه قدرت سرکوب کننده 
در  قدرت  دیگر  بیان  به  است. 
خدمت و همراه منافع عمومی است 
 ،1386 )کاتوزیان،  آن  مقابل  در  نه 

ص 134(. 

1. Public services. 
2. Public interest. 
3. No cause for existence and legitimacy. 



173

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گيالن  راه وکالت

عمومی مبنای تأسیس نظام حقوقی خاص، یعنی حقوق عمومی، انگاشته می شود )گرجی، 1390، 
صص 211-212(. دو گونه تعریف از خدمات عمومی ارائه شده است:

1- مفهوم سازمانی
در مفهوم سازمانی به جای توجه به ماهیت و اهداف خدمات عمومی که همانا نفع عمومی است 
به نهادها و سازمانهای ارائه دهنده ی خدمات عمومی توجه می شود. به بیان دیگر، خدمات عمومی 
در این مفهوم عبارت است از یک سازمان یا ساختار حقوقی که بوسیله ی آن، نیازها و منافع عموم 
برآورده می شود. واژه ی »اداره«1 در معنای سازمانی، به عنوان دستگاهی که عهده دار انجام فعالیت ها 
تعریف شده  می باشد  معینی  به هدف  نیل  برای  ارائه ی خدمات عمومی  راستای  در  عملیاتی  و 
است)طباطبائی مؤتمنی، 1385، ص10(. حال پرسشی که در اینجا مطرح می گردد اینکه خدمات 
عمومی نوعًا توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی و نهادها و سازمانهای اداری ارائه می شود، آیا 

نهادهای خصوصی نیز می توانند دست به فعالیت های عام المنفعه بزنند؟
پاسخ این پرسش را می توان در رای شورای دولتی فرانسه مورخ 13 می 1938 به وضوح مشاهده 
نمود. در این رای آمده است که یک نهاد خصوصی مانند صندوق بیمه ی اجتماعی پایه یا همگانی 
می تواند به ارائه یک خدمت عمومی )خدمات بیمه های اجتماعی( بپردازد. این رای اهمیت به سزایی 
دارد چرا که به نهادها و اشخاص حقوق خصوصی اجازه می دهد تا مبادرت به فعالیت هایی کنند که در 
صالحیت اشخاص حقوق عمومی قرار دارد. همچنین برای شناسایی صالحیت دادرس اداری مالک 
خدمات عمومی در نظر گرفته شده است. زمانی که خدمات عمومی توسط اشخاص خصوصی انجام 
می گیرد شخص عمومی فقط ناظر نبوده بلکه اجازه فعالیت، تفویض اختیار و موافقت قبلی با انجام 
عمل توسط آنها صورت می پذیرد. بنابراین، می توان گفت که در مفهوم سازمانی، خدمات عمومی 
فعالیتی است که نه تنها شخص عمومی به طور مستقیم آن را برعهده دارد بلکه بطور غیرمستقیم یعنی 

از طریق نظارت، تفویض اختیار و... آن را به عهده می گیرد )عباسی، 1389، صص 146-145(. 

2- مفهوم ماهوی
 در تعریف ماهوی، هدف عمده و اصلی خدمت عمومی، یعنی نفع عمومی، مورد توجه است. در این 
مفهوم خدمت را عبارت از اعمالی می  دانند که بوسیله ی یک شخص عمومی در راستای برآوردن منافع 
عمومی انجام می شود. تمام و بخشی از اعمال مزبور در چهارچوب قواعد حقوق عمومی تحقق می یابند 
)گرجی، پیشین، ص 211(. خدمت عمومی باید در راستای »منافع عمومی« حرکت کند. زیرا منافع 

عمومی تحدیدکننده ی »قدرت، اختیارات و حاکمیت« مقامات عمومی است )نوین، 1386، ص 26(. 

1. Administration. 
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این مفهوم مورد تأکید »لئون دوگی« و مکتب خدمت عمومی بوده و در آموزه ی علمای حقوق 
مقبولیت عام یافته است. آنچه در مفهوم ماهوی خدمت عمومی مورد توجه می باشد هدف آن است که 
امروزه با توجه به تغییرات فراوان در نیازها و خواسته های اجتماعی، دستخوش تحول شده به گونه ای 
که در مواردی تشخیص مفهوم خدمت را دشوار کرده است. این در حالی بود که همه ی وظایف و 
تکالیف سنتی دولت از جمله دادگستری، امور نظامی و دفاعی، سالمت عمومی و... ماهیتاً جزء خدمات 
عمومی قرار داشت. اّما در سده ی بیستم زمانیکه دولت در امور مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
شروع به دخالت  کرد، دادرس اداری در کشور فرانسه مجبور شد که رویه ی قضایی خود را با این 
تحول اجتناب ناپذیر همگام سازد. دادرسان اداری فرانسه ناچار شدند به صورت موردی به شناسایی 

اعمالی که در زمره ی خدمات عمومی هستند بپردازد )عباسی، پیشین، ص 147(. 
نهایتاً با در نظر گرفتن این دو مفهوم می توان تعریف زیر را از خدمات عمومی به عمل آورد:

تأمین  و  اموال  تهیه ی  در جهت  است  عمومی  منافع  ارضای  برای  فعالیتی  عمومی  »خدمت 
خدمات که توسط اشخاص حقوقی عمومی یا نهادهای خصوصی ارائه می شود« )رضائی زاده، 

1385، ص 225(. 

گفتار دوم- تاریخچه ی خدمات عمومی
هم زمان با تحول در کارکرد دولت ها و تبدیل دولت ها به دولت حداکثری، مفهوم خدمات عمومی 
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. چنانکه دولت های حداقلی گذشته تحت عنوان دولت ناظم 

دیگر پاسخگوی نیاز های عمومی نبودند. 

الف-گذار دولت ناظم به دولت خدمتگزار
بعد از رنسانس، قدرت سیاسی در آلمان دچار سیر تحوالتی شد که منجر به تحقق الگوی ویژه ای 
از دولت گردید. دولت ناظم یا پلیس با محوریت پلیس، نظم و به عنوان مهد حقوق عمومی مدرن، 

تمامی اروپای مرکزی را درنوردید. 
به سوی  تنها  نه  را  مردم خود  آن،  واسطه ی  به  دولت  که  است  وسیله ای  پلیس  دولت  یک 
خشنودی بلکه به سمت سعادت و خوشبختی هم هدایت می کند. به تعبیر دیگر، در این دولت 
رضایت و خشنودی فردی کفایت نمی کند و چنین وضعی باید در مورد کلیت جامعه مصداق داشته 

باشد)واعظی، 1389، ص 73(. 
دولت های ناظم دولت های حداقلی بودند که محدوده ی فعالیتشان بیشتر معطوف به اموری چون 
حفاظت از تمامیت ارضی و استقالل، برقراری امنیت داخلی، مجازات مجرمین، حفاظت از مالکیت 
خصوصی و مواردی از این قبیل بود. اندیشه ی اقتصاد لیبرالی که طبق آن دولت مجاز به دخالت 
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در امور اقتصادی- اجتماعی نبود و امور اقتصادی را تابع روابط آزاد و بازار قرار می داد در اواخر 
قرن نوزدهم با بحران روبه رو گردید و مورد انتقادات شدیدی قرار گرفت. دولت ناظم یا نگهبان که 
براساس اندیشه های لیبرالی تأمین کننده-ی دفاع ملی، نظم و عدالت بود و به نوعی حداقل دخالت 
را در زندگی اجتماعی و اقتصادی داشت، جای خود را به دولت رفاه )خدمتگزار( داد که مسئول 
تأمین نیازمندی های شهروندان بود)امیرارجمند، 1386، ص 36(. با مطرح شدن دولت های رفاه و 
گسترش حوزه ی فعالیت های دولت در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به بیان دیگر در تمامی 
مسائل مردم، نقش دولت در نحوه ی ارائه ی خدمات عمومی پررنگتر شد اّما این دولت ها نیز خالی 

از اشکال نبودند که در ادامه به بیان آن می پردازیم. 

1-تعریف لغوی و اصطالحی دولت رفاه: 
رفاه و امنیت اجتماعی در حکومت های جدید جزء مؤلفه های اصلی دولت های رفاه می باشند. 

اصطالح دولت رفاه در دو معنی بکار می رود:
1-دولت هایی با نظام اقتصادی مختلط که در آن، دولت بخش بزرگی از خدمات عمومی را بر 

عهده دارد. 
2- نظام های سیاسی که دولت در آن از طریق بیمه و تضمین های همگانی دولتی امور اجتماعی، 

بهداشتی، اقتصادی و تحصیل مردم را سامان می دهد. 
دولت رفاه دولتی است که قانون، وظیفه ی اصلی تهیه و بهبود رفاه عمومی را بر عهده ی نهادهای 
قدرت عمومی گذاشته و نقش آن گسترده تر از فعالیت های مربوط به حقوق و امتیازات حاکمیتی 
است. هدف این دولت تأمین نیاز های اجتماعی و اقتصادی و به ارمغان آوردن رفاه و خوشبختی برای 
شهروندان نیز می باشد )عباسی، پیشین، ص 29(. این دولت به افرادی که قادر نیستند هزینه های خود را 
تأمین کنند کمک نقدی می نماید، دولت ها از طریق تضمین یک حداقل درآمد ثابت )بطور مثال بیمه ی 
بیکاری، بیمه ی سالخوردگی( یا از طریق کمک های نقدی دیگر در هنگام سوانح، ناتوانی جسمی، 
روحی، بیماری و... از شهروندان خود حمایت و پشتیبانی می کند )رحیق اغصان، 1384، ص 403(. 

همچنین این دولت وظیفه دارد که امکانات بهداشتی و درمانی، بیمه ی بیکاری، بازنشستگی، 
اعانه  ی خانوادگی و... را فراهم سازد. وظیفه ی مهم تأمین امنیت و فعالیت های حمایتی و پلیسی، 

گسترش تعلیم و تربیت بر عهده ی دولت رفاه می باشد )آشوری، 1373، ص 164(. 
 دولت خدماتی را که شهروندان به آن نیاز دارند تأمین و در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

مداخله می نماید. از این نظر وظایف اصلی دولت عبارتند از:
1- دولت فعالیت های اعضای جامعه را از راه وضع مقررات الزم االجراء که آنها موظف به 
پیروی از آن می باشند قانونمند می کند. نه تنها دولت به وضع مقررات می پردازد بلکه از اجرای 
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قواعدی که خود وضع می کند پاسداری می نماید، این همان نقش سنتی دولت است. 
2- دولت خدمات و اموال را در اختیار اعضای جامعه می گذارد. این خدمات انواع گوناگونی 
یا  و...  راه ها  مخابرات،  پست،  به  مربوط  مانند خدمات  باشد  مادی  به صورت  می تواند  و  دارد 
غیر مادی مانند حفظ نظم، حفاظت از سالمت و بهداشت، آموزش و پرورش، کمک های اجتماعی 
به نیازمندان و... که دولت خود مستقیماً به انجام این خدمات عمومی می پردازد یا اینکه از طریق 

سازمان هایی بر انجام آنها نظارت می نماید )عباسی، 1389، صص 304-303(. 

2- تاریخچه ی پیدایش دولت رفاه 
در  فقط  اساساً  که  است  معینی  سیاسی  و  اقتصادی  ساختارهای  نیازمند  رفاه  دولت  شکل گیری 
کشورهای پیشرفته صنعتی دارای نظام اقتصادی آزاد ایجاد می شود. دولت رفاه تأسیسی است که به 
قرن بیستم تعلق دارد و قبل از سال 1914، یعنی زمانی که نخستین موج بزرگ جهانی شدن به پایان 

خود رسید، هنوز به وجود نیامده بود. 
کشورهای اروپایی از جمله پیشگامان برنامه های رفاهی برای مردم خویش بودند ولی ریشه های 
فکری آن را باید در بیمه های ملی و همگانی دوران »اوتوفان« بیسمارک آلمانی در سال های 1883-1889 
جستجو کرد. بسیمارک در اوایل دهه ی 1880 برنامه ی رفاه اجتماعی خود را عرضه کرد که براساس آن 

کارگران در مقابل تصادفات، بیماری، بیکاری و پیری بیمه می شدند )بونولی، 1380، ص53(. . 
مداخله ی سازمانی بیسمارک در اصالحات اجتماعی به عنوان دولت پیشرو منجر به امضای 
فصلی از قانونگذاری اجتماعی توسط او شد. این امر بعضاً در فرانسه و ایتالیا نیز پیروی شد و 
در انتهای دهه ی 80 میالدی و جنگ جهانی اول، قانونگذاری در زمینه ی وقایع صنعتی انجام شد. 
همچنین قوانین جدید در زمینه-ی بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی وضع شد. درست است که 
همه ی  در  سیاست ها  این  ولی هدف  رسید  کشورها  سایر  به  به سرعت  بیسمارک  سیاست های 

 .)61-225 .pp ,2009 ,) .Mannori )L. (, Sordi )B( کشورهای غربی همگن نبود
ایده های دولت رفاه به شکل امروزی برای اولین بار در کشورهای اسکاندیناوی مطرح شد. 
گسترش خدمات رفاهی در این کشورها که از دهه ی 1930 آغاز شد تا دوره ی پس از جنگ جهانی 
دوم هم ادامه داشت. این گسترش نتیجه ی قدرت فزاینده ی احزاب سوسیال دموکرات و توانایی 
آنها در نمایندگی مؤثر ائتالف وسیعی از کارگران، دهقانان و طبقات متوسط رو به پایین شهری بود. 
در حقیقت ایده ی تأمین رفاه همگانی از طریق گسترش فعالیت های رفاهی از طرف دولت 
هم زمان با اوج گیری رکود اقتصادی دهه ی 1930 در کشورهای صنعتی غربی به وجود آمد که این 
رکود با شدت تبلیغات احزاب کمونیست، افزایش بیکاری، گسترده شدن اعتصابات گروهی، تشدید 
تنش های بین المللی، بحران اقتصادی و سیاسی دولت های صنعتی و گسترش سوسیال دموکراسی در 
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عرصه ی جهانی همراه بود. به طور کلی جنبش سوسیال دموکراسی در اروپا در پیشرو اندیشه های 
دولت رفاه نقش بسیار مؤثری داشته و موفق ترین آنها حزب سوسیالیست سوئد در مدت سی سال 

حکومت خود بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. 
دولت رفاه در ایاالت متحده ی آمریکا از سال 1933 بوسیله ی برنامه ای موسوم به نپودیل آغاز 

گردید که توسط روزولت رئیس جمهور آمریکا اعالم شد)فرید من، 1378، ص131(. 
فرق این برنامه با برنامه های دولت رفاه در اروپا این بود که برنامه های دولت رفاه در اروپا 
بیشتر به حمایت از مصرف کنندگان می پرداخت در حالی که برنامه های رفاه در آمریکا حمایت از 

تولید کنندگان را مدنظر قرار می داد. 
دولت رفاه به معنای واقعی خود در کشورهای جهان سوم شکل نگرفت و علت این امر نیز 

فقدان ساختار سیاسی مناسب )دموکراتیک( در این کشورها بود. 
امروزه تقریباً تمامی کشورهای صنعتی سرمایه داری برای حفظ موجودیت خود به ارائه ی خدمات 
عمومی پرداخته اند و به شکل دولت های رفاه در آمدند. علت این امر مهم می تواند فشار سازمان های 
کارگری، احزاب کمونیست سوسیال  دموکرات در داخل، فشار نهضت های انقالبی و آزادی بخش 

در خارج از آنها باشد که سبب شد توجه بیشتری به دولت رفاه شود )آقابخشی، 1374، ص 363(. 
وسعت نقش دولت رفاه و شیوه ی مداخله ی مقامات آن منجر به تنوع دولت رفاه در کشورهای 

مختلف شده است. اینک به بیان مختصری از انواع دولت رفاه در برخی کشورها می پردازیم. 
در کشورهای اسکاندیناوی دولت نقش بسیار فعالی بر عهده دارد و شهروندان خود را از مزایای 
بسیاری برخوردار می سازد. ایاالت متحده  ی آمریکا دولت رفاه بسیار محدودتری دارد، این دولت 
برای گروه-های خاصی از شهروندان از قبیل )اعضای سابق ارتش و سالمندان( مزایا و بیمه هایی 
را در نظر می گیرد که با سیاست اجتماعی نظام های اروپایی قابل مقایسه است. در حالی که سایر 
انواع بیمه تنها به شکل خصوصی و داوطلبانه وجود دارد. در انگلستان بیمه ی بهداشت و درمان 
در یک نظام ملی سازمان یافته ی دولتی عرضه می شود. در آلمان بیمه ی بهداشت و درمان از طریق 
انواع طرح های بیمه تأمین می شود که بسیاری از آنها ظاهراً خصوصی هستند ولی عضویت در آنها 

اجباری می باشد )مارتین لیپست، 1383، ص782(. 

3- نقد دولت رفاه
منتقدان دولت رفاه به این امر تأکید داشتند که مردم در چنین دولتی کم کارترند و پشت گرمی آنها 
به کار و کوشش کمتر می شود و امکان گزینش شخصی چنان محدود و نظارت دولت چنان فراگیر 

می شود که شکل تازه ا ی از بردگی پدید می آید. 
بدین ترتیب دخالت در همه ی عرصه های زندگی شهروندان توسط دولت ها و محدود شدن 



178

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گيالن  راه وکالت

حیطه ی اختیار و آزادی شهروندان نتایجی منفی برای جوامع نوین به دنبال داشت. 
تا دهه ی 1970 دولت رفاه در دوران شکوفایی خود به سر می برد اما با بحران اقتصادی دچار 
افول گشت. این بحران اقتصادی منجر به کسادی اقتصادی، افزایش بیکاری، فشا رهای پولی و تورمی 
در آمریکا و اروپای غربی شد. همچنین پیدایش این بحران در دهه ی 70 و مشکالت ناشی از آن، به 
تغییر ساختار اقتصادی، شکست برنامه ریزی دولت ها، تعارضات میان دولت های ملی و سیاست های 
بین المللی مربوط می-شود. بدین ترتیب بتدریج دخالت و کنترل دولت ها کاهش یافته و شرکت های 

چند ملیّتی و فعاالن غیر دولتی وارد عرصه شدند و حرکت به سمت خصوصی سازی آغاز شد. 
بحران دولت رفاه که از سال 1970 آغاز شد در نتیجه ی پراکنده شدن سرمایه و نیروی کار بود 
چرا که متعاقب ایده ی دولت رفاه هیچ ایدئولوژی یا بینش روشنی وجود نداشت و این در حالی بود 
که نگرش لیبرال مدرن، دیدگاهی شفاف به مسأله ی سرمایه داری داشت. در نهایت عللی از قبیل، 
کارکردهای کنترلی و عدم توجه به آزادی های فردی، رکود و بیکاری در اروپا و آمریکا و بحران 
اقتصادی به عنوان دالیل پایان یافتن دولت رفاه ذکر شده اند)سودرستن، 1384، صص 150-148(. 

 ب- پیدایش نظریه ی خدمات عمومی
نظریه ی خدمات عمومی برای اولین بار در رأی 8 فوریه ی سال 1873 بالنکو پذیرفته شد. »بالنکو« 
دختر بچه ای بود که در خیابان بوسیله ی واگن متعلق به دولت که از جانب کارگران کارخانه ی 
دولتی تنباکوسازی »بردو« رانده می شد، مجروح گردید. پدر وی به استناد قانون مدنی فرانسه علیه 
دولت و کارگران ادعای خسارت نمود. این قضیه مورد اختالف دادگاه های عمومی و ادارات فرانسه 
واقع گردید. سرانجام رأی مشترک دیوان تمیز و شورای دولتی فرانسه دایر بر مسئولیت مدنی دولت 
علیه انجام وظایف کارکنانشان بدون تعیین آنکه وظیفه انجام شده از امور حاکمیتی یا تصدی گری 
است، صادر گردید و زیربنای نظریه ی خدمت عمومی و نهایتاً منجر به پایه گذاری حقوق اداری 

فرانسه شد)انصاری، 1389، ص 75(. 
نظریه ی خدمات عمومی در قرن 18 توسط علمای حقوق اداری و رویه ی قضایی فرانسه مطرح 
شد. از این زمان نظریه ی خدمات عمومی به منظور ایجاد مبنایی واحد برای قواعد پراکنده ی حقوق 
اداری مطرح گردید. به موجب این نظریه که در واقع منتج از چند رأی شورای دولتی و دادگاه حل 
اختالف فرانسه است حقوق اداری به عنوان حقوق حاکم بر خدمات عمومی وحدت خود را در 
این مفهوم پیدا می کند و آنچه مربوط به سازمان و عملکرد خدمات عمومی می شود یک عمل اداری 
تلقی و به سبب ماهیتش تابع حقوق اداری است و مسائل آن در حیطه ی صالحیت دادگاه اداری قرار 
می گیرد )امیر ارجمند، پیشین، ص 37(. نظریه-ی خدمات عمومی در میان دیگر نظریات حقوق اداری 
از جایگاه ویژه ای برخوردار است و حقوقدانانی چون پروفسور »ژز« و »آندره دولوبادر« این نظریه را 
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بسط و گسترش دادند. طرفداران این نظریه معتقد بودند که کلیه  ی فعالیت های دولت به منظور انجام 
خدمات عمومی صورت می گیرد ولی همه ی این خدمات تابع حقوق اداری نیستند )موسی زاده، 
1387، ص 53(. آنان معتقد بودند که این اعمال چون اعمالی صرفاً اداری هستند و جنبه ی حاکمیتی 
دارند باید به طور رایگان در اختیار همه ی افراد قرارگیرند؛ برعکس آن دسته از اعمالی که جنبه ی 
انتفاعی دارند و دولت در آن در پی کسب سود و درآمد است باید تابع قواعد حقوق مدنی و بازرگانی، 
نه حقوق اداری باشد. زیرا زمانی که دولت وارد عرصه ی تجارت شود و خدمات بازرگانی و صنعتی 
ارائه دهد از امتیازات قدرت عمومی بهره مند می شود که این خود کفه ی ترازو را به طرف دولت 
سنگین تر می کند و در نتیجه هیچ کس تاب رقابت با او را نخواهد داشت. این امر ابتکار و خالقیت 
فردی، که انگیزه ی شکوفایی فرد است را از بین می برد لذا آنها معتقد بودند که باید خدمات انتفاعی و 
بازرگانی دولت را یک استثناء بر اصل غیرانتفاعی بودن خدمات اداری سنتی دانست. زمانی که جامعه 
تحت تأثیر افکار مکتب اقتصاد آزاد بود و شعار معروف »طبیعت را به حال خود بگذارید و در آن 
دخالت نکنید« را سر می داد2 این نظریه، به عنوان یک نظریه ی کلیدی محسوب می شد که به کمک آن 
صالحیت محاکم اداری و محاکم قضایی مشخص می گردید که چه اعمالی از اعمال دولت، اداری و 

چه اعمالی از حیطه ی آن خارج می باشد )طباطبائی مؤتمنی، پیشین، ص 9(. 
به طور خالصه خدمات عمومی چهار عنصر اساسی دارد: )هداوند، 1389، ص 134(. 

1- هدفی که آن فعالیت به دنبال آن است )منفعت عمومی(
2- سازمانی که در مورد آن تصمیم گیری می کند )دولت یا سایر نهادهای عمومی(

3- ساز و کاری که به وسیله ی آن محقق می شود )استفاده از قدرت عمومی یا قرارداد(
4- آنهایی که درگیر ارائه ی خدمت اند )کارمندان دولتی یا اشخاص خصوصی(

ج- خدمات عمومی از دیدگاه »لئون دوگی«
مفهوم خدمت عمومی در آثار »لئون دوگی« حقوقدان فرانسوی در طول دهه     ی نخست قرن بیستم 
بنیانگذار مکتب خدمت عمومی لقب گرفته است. مفهوم خدمت  لئون دوگی  پیدا کرد.  توسعه 
 1906 سال  در  فرانسه  دولتی  شورای  رأی  که  می گردد  بر  عمومی  خدمت  نظریه ی  به  عمومی 
به درخواست سندیکای کارگران محله ای که در آن  این رأی  بر آن می-باشد.  تأییدی  مهر  نیز 
شرکت پیمانکاری ساخت قطار »بردو« کار خود را رها کرده بود، مربوط می شود. »لئون دوگی« 
از بنیانگذاران این سندیکا بود و در مورد آن نظریاتی نوشته است. مفهوم خدمات عمومی در نگاه 
وی بسیار وسیع است و این مفهوم از بخش عمومی به عنوان بخشی که ارائه کننده ی خدمات است 
فراتر می رود. همچنین او بر روی اشخاص مخاطب خدمات عمومی تأکید می کرد از آنجا که اعتقاد 
2. Laissez Fair, Laissez Passer. 
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داشت اشخاص خصوصی باید حق استفاده از سیستم قضایی برای بدست آوردن خدمات عمومی 
را داشته باشند. از نظر دوگی دولت تنها منبع وضع قانون نمی باشد بلکه در کنار قانون نوشته شده 
توسط مجلس، زیرگروههای دیگری همچون بخش، استان و یا حتی سندیکا ها هستند که قانون 
وضع می کنند و این زیرگروه ها تنها از طریق دادگاه های اداری به دولت متصل می شوند. »لئون 
دوگی« معتقد بود که اشخاص از طرق مختلف با استفاده از سیستم قضایی می توانند در جهت 
درخواست ارائه ی خدمات عمومی یا تضییع شدن حق خود در این خصوص اقدام کنند، بطور مثال 
اشخاص ذینفع در یک قرارداد پیمانکاری می توانند براساس همین قرارداد از شرکت پیمانکاری 
شکایت نمایند. این مکانیزم قضایی از حقوق  مدنی گرفته شده است. برعکس اشخاصی که دارای 
این رابطه ی قراردادی نیستند می توانند خود را جانشین دولت کنند و به جای آن درخواست اجرای 
خدمات عمومی را نمایند. در چنین حالتی مخارج و ریسک های قضایی با شخص است. دوگی 
 .)93-83 .pp ,2005 ,) .Didry )C( راه دیگری را هم پیشنهاد می کند و آن اخذ خسارت است
فعالیت  را  عمومی  خدمت  او  است،  عمومی  خدمات  حقوق  اداری  حقوق  دوگی،  نظر  از 
عام المنفعه ای می داند که مبنای حقوق اداری کشور فرانسه و بسیاری کشورهای دیگر می باشد( 
عباسی، پیشین، ص 144(. دوگی حق حاکمیت دولت را انکار می کند و حاکمیت را بر پایه ی 
خدمات عمومی بررسی می کند، وی وجود حاکمیت را برای دولت به معنی انکار قواعد حقوقی 
در روابط داخلی و بین المللی می داند و معتقد است که قدرت و حاکمیت وقتی مشروع است که 
دولت این قدرت را برای انجام خدمات مورد انتظار عموم به کار گیرد و در انجام وظایف خود 
قانونمند باشد. به این ترتیب او می کوشد دولت خدمتگزار را به جای دولت حاکم بنشاند )طباطبائی، 
پیشین، ص 9(. سرانجام تعریفی که دوگی از خدمت عمومی ارائه می دهد عبارتست از: »فعالیتی 
که باید به وسیله ی دولت تأمین و کنترل شود زیرا که انجام این فعالیت برای توسعه ی وابستگی 
متقابل اجتماعی الزم است و دارای چنان ماهیتی است که نمی تواند کاماًل به واقعیت بپیوندد مگر با 
مداخله ی نیروی حکومتی« و اضافه می کند »نظریه ی خدمات عمومی، به نظریه ی اساسی و بنیادین 

حقوق عمومی مدرن تبدیل شده است. « )رضائی زاده، پیشین، ص 228(. 

گفتارسوم- نحوه ی ارائه ی خدمات عمومی
در مبحث حاضر برای شناسایی نحوه و چگونگی ارائه ی خدمات عمومی ابتدا باید با انواع خدمات 
عمومی آشنا شده و سپس به این قضیه ی مهم که چه کسانی خدمات عمومی را ارائه می دهند 
بپردازیم. زیرا بسته به نوع خدمت عمومی، می تواند اشخاص ارائه کننده ی آن نیز متفاوت باشند. 
بنابراین، در گفتار اول به تعریف انواع خدمات عمومی و در گفتار دوم به چگونگی ارائه ی این 

خدمات و اشخاص ارائه کننده ی آن می پردازیم. 
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الف- انواع خدمات عمومی
طرفداران نظریه ی خدمات عمومی بر این اعتقاد بودند که کلیه فعالیت های دولت به منظور انجام 
خدمات عمومی صورت می گیرد ولی همه ی این خدمات تابع حقوق اداری نیستند، بر این اساس 

خدمات عمومی بر حسب نظام حقوقی حاکم بر آن به چهار دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند:

1- خدمات عمومی اداری
این نوع خدمات، در زمره ی خدمات عمومی سنتی هستند که بدون قصد انتفاع و کسب سود، برای 
برآوردن نیازهای همگانی توسط سازمان های دولتی ارائه می شود )موسی زاده، پیشین، صص 52-

60(. این دسته از خدمات دولت شامل اعمال و فعالیت های مربوط به حاکمیت است مانند حفظ 
نظم و امنیت در جامعه، اجرای عدالت، دفاع از کشور و... که اصوالً هدف آنها کسب انتفاع نیست 
و اکثراً به صورت رایگان در اختیار مردم قرارداده می شود، لذا در انجام این خدمات از اختیارات و 
امتیازات گسترده ای موسوم به »امتیازات قدرت عمومی« بهره می گیرند )طباطبائی، پیشین، ص 13(. 

این نوع خدمات تابع حقوق اداری است. 

2- خدمات عمومی صنعتی و بازرگانی
امروزه خدمات عمومی از قبیل نظم، پلیس و دادگستری همچنان وجود دارند، ولی در کنار آنها، 
مجموعه ای از خدمات عمومی دیگر نیز افزوده شده که جنبه های فنی، صنعتی و بازرگانی دارند. این 
امر منجر به جایگزینی اقتصاد محلی به وسیله ی اقتصاد ملی شده است. با این اوصاف، دولتمردان 
مأموریت های پیچیده و وظایف بسیاری برعهده دارند. آن ها باید کارکرد این خدمات را که برای 
زندگی روزانه مردم ضروری است، تضمین نمایند )دوگی، 1388، ص 113(. این فعالیت های دولتی 
که خدمات عمومی صنعتی و تجاری شناخته می شوند تابع حقوق خصوصی هستند. این دسته از 
خدمات به دلیل خصیصه ی بازرگانی و صنعتی ای که دارند، امور استخدامی، بودجه و منابع مالی 

آن ها تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی است. 

3- خدمات عمومی اجتماعی
خدمات عمومی اجتماعی به خدمات نهادهایی چون انجمن های خیریه گفته می شود و این خدمات 
دارای اهداف اجتماعی است که تابع حقوق مختلط می باشند. انجمن خیریه در حقیقت نهادی 
است که دولت الزم ندانسته آن را تابع خدمات عمومی بداند، بلکه به دلیل اهمیت فعالیت اینگونه 
انجمن ها در بر آوردن نیاز های همگانی، دولت برخی امتیازات حقوق عمومی را به آنها اعطاء می کند. 
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4- خدمات عمومی صنفی و حرفه ای
خدمات عمومی حرفه ای شامل خدمات اتحادیه ها و نظام های صنفی مانند نظام پزشکی و... می باشد. 
این نوع از خدمات در زمره ی خدماتی است که تابع حقوق مختلط است. شورای دولتی فرانسه نظام 
حقوقی این خدمات را مختلط دانسته و برخی از فعالیت های آن ها را در زمره ی حقوق اداری و برخی 
را در زمره ی حقوق خصوصی می داند. این مؤسسات از سوی اصناف و ارباب حرف و مشاغل انتخاب 
می شوند، اما به این دلیل که عهده دار امور و خدمات عمومی هستند، مانند سازمان های عمومی از 

اختیارات و امتیازات قدرت عمومی بهره مند می باشند )موسی زاده، پیشین، ص 241(. 

گفتار دوم- چگونگی ارائه ی خدمات عمومی
با توجه به تنّوع خدمات عمومی، ارائه ی آنها توسط دولت یا بخش خصوصی میّسر می باشد. به 
طوری-که در ارائه ی برخی از خدمات لزوم دخالت منحصر دولت احساس می شود و در برخی 
دیگر بخش خصوصی وارد عمل می گردد. بنابراین با در نظر گرفتن روند تحولی اخیر در جمهوری 
این  بر  از خدمات عمومی که سابق  ایران و حرکت به سمت خصوصی سازی بسیاری  اسالمی 
منحصراً توسط بخش دولتی ارائه می گردید هم اکنون توسط بخش خصوصی و در زیر نظارت 
دولت یا منحصراً توسط بخش خصوصی ارائه می گردد، که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت. 

الف- توسط بخش عمومی
 بخش عمومی بخشی از حیات اقتصادی- اداری جامعه است که در ارتباط با ارائه ی کاالها و 

خدمات بوسیله  دولت و برای دولت می باشد. 
غیر سودجویانه  کارها و خدمات  آن،  مبنای  که  با خدمات عمومی  را  عده ای بخش عمومی 
است یکی می دانند )ابوالحمد، 1379، ص 712(. برخی از خدمات عمومی به شکل انحصاری 
توسط دولت ارائه می شود و بخش خصوصی اجازه ی فعالیت در آن زمینه را ندارد. بخش عمومی 
شامل دولت )دولت مرکزی( و نهادهای محلی می باشد. در ایران در کنار دولت که ارائه ی برخی 
از خدمات عمومی را برعهده می گیرد، طبق قانون، نهادهای محلی چون شوراها و شهرداری ها نیز 

موظف به ارائه ی خدمات در محدوده ی محّلی خود می باشند. 
1- دولت

تنها در موارد  علی االصول حوزه ی فعالیت بخش عمومی، اعمال حاکمیت است و دولت اصوالً 
ضروری دست به اعمال تصدی می زند. اگر دولت وارد حوزه ی فعالیت هایی شود که بخش خصوصی 
انجام می دهد، در واقع به تصدی گری دست زده است. ارائه ی خدمات عمومی توسط دولت در ایران 
همانند سایر نظام های حقوقی شامل مواردی از قبیل آموزش، دفاع مّلی، امنیت، دادگستری و... است، 
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که براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اجازه ی ارائه ی خدمات عمومی توسط دولت 
در صالحیت مجلس شورای اسالمی می باشد. همان طور که در سایر نظام ها از جمله در فرانسه در 
صالحیت قوه قانونگذاری آن ها است. ارائه ی خدمات عمومی توسط بخش دولتی در ایران شامل 
ارائه ی خدمات به صورت انحصاری و داشتن حق نظارت می باشد. در مواردی  که ارائه ی خدمات 
توسط دولت و بخش غیر دولتی به شکل مشارکتی انجام می شود دولت می تواند خدمات را خود ارائه 
و هم به بخش خصوصی اجازه دهد که در این زمینه فعالیت نماید )امامی، استوار سنگری، 1388، 
ص 41(. نکته ی مهم این است که در هر حال بر آن بخش از خدمات عمومی که بوسیله ی بخش 
خصوصی ارائه می شود دولت نیز حق نظارت دارد زیرا ارائه ی خدمات عمومی بوسیله ی بخش 
خصوصی یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ماهیت فعالیت را تغییر نداده و الزامات آن را کاهش 
نمی دهد. بنابراین در مواردی که خدمات عمومی به صورت انحصاری توسط بخش خصوصی ارائه 
می گردد مانند آنچه که توسط واحدهای صنفی انجام می شود دولت دارای حق نظارت ویژه می باشد 
هرچند که نتواند در این زمینه دخالت کند. در این خصوص می توان اموری مانند امور صنفی، وکالت 
و دفاتر اسناد رسمی را مثال زد که توسط بخش غیر دولتی ارائه می گردد ولی دولت نیز برآن نظارت 
دارد. در این حالت تبعات منفی ناشی از این خدمات متوجه دولت نمی شود و از این نظر جامعه هم 

مشارکت بیشتری خواهد داشت هر چند که نظارت دولت باید وجود داشته باشد. 

2- نهادهای محلی 
خدمات عمومی محلی که واحدهای محلی موظف به اجرای آن می باشند، توسط قانون برای این 

واحدها تعیین تکلیف می گردد. 
همان طور که اصل 100 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بیان می دارد: »برای پیشبرد تسریع 
برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق 
همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر ده، روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان 
با نظارت شورایی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را 
مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب شوندگان و حدود و اختیارات و وظایف آنها که 
باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی و تابعیت از حکومت 
مرکزی باشد، را قانون معین می کند. « مجوز ارائه ی خدمات عمومی توسط واحدهای محلی در 
قانون شوراها،  بر اساس ماده ی 71  مثال  به طور  قانون شوراها مشخص شده است.  چهارچوب 

اختیارات شورای اسالمی شهر در ایجاد خدمات عمومی اقتصادی، صنعتی و بازرگانی عبارتند از:
1- اقدام در خصوص تأسیس تعاونی های تولیدی، توزیع و مصرف ارزاق عمومی با توافق 

دستگاه های ذیربط )بند 7(. 
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2- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره ی میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و 
فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه )بند 28(. 

3- وضع مقررات الزم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذیربط برای 
دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی، هنری، بازرگانی و... )بند 29(. 

طبق بند )ک( ماده ی 68 قانون شوراها، یکی از وظایف شورای اسالمی روستا در امور اقتصادی 
ایجاد زمینه ی مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت های تولیدی وزارتخانه ها 
و سازمان های دولتی است. در جمهوری اسالمی ایران مدیریت امور و خدمات مربوط به نیرو و 
انرژی همانند آب، فاضالب، برق، گاز و سوخت در اختیار دولت مرکزی، وزارت نیرو )ماده ی 1 
قانون سازمان برق ایران مصوب 1346/4/19( و وزارت نفت است و اصوالً این امور در صالحیت 

شوراهای محلی نمی باشد )عباسی، پیشین، ص 106(. 

ب- توسط بخش خصوصی
خصوصی سازی صرفاً انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی نیست، بلکه یک فرآیند چندجانبه 
است، یک انقالب بزرگ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی است )طجرلو، 1389، ص 97(. 
در ایران قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اولین قانونی است که 
در آن از لفظ خصوصی سازی استفاده شده و همچنین روش های خصوصی سازی در آن مورد توجه 

قرار گرفته است. 
در پی کوچک کردن حجم دولت در اقتصاد ایران، اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران 
را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می کند. ولی به دلیل پاسخگو نبودن این اصل در 
پی کوچک سازی دولت لوایحی بر این اصل با عنوان سیاست های اصل 44 ابالغ شده است. این 
مسأله باعث گردیده تا موج جدید واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی به راه افتد و 

شاهد اوج گیری فرآیند کاهش تصدی گری بخش دولتی در ایران باشیم. 
خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و تأسیسات 
را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند. 
از پیامدهای اجرای اصل 44 قانون اساسی تفکیک بخش نظارت از اجرا می باشد. به واسطه ی 
این امر دولت زمان کافی برای هدایت و نظارت در تمام زمینه ها و بخش ها از جمله بخش مالی و 
اقتصادی را خواهد داشت. این امر به افزایش کیفیت محصوالت، خدمات، کاهش بهای تمام شده ی 
تولیدات و خدمات منجر می شود. دولت وظیفه ی حاکمیتی خود را در نظارت، برنامه ریزی و راهبرد 
مؤثر اقتصادی نه دخالت مستقیم در فرآیند تولید، فروش و صادرات اعمال می کند که این امر باعث 

می شود دولت زمان و انرژی خود را صرف بهینه سازی امور و برنامه ریزی نماید. 
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ابالغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حقیقت اصالح ساختار نظام اقتصادی کشور، 
تعیین نقش و وظایف دولت، توانمند سازی بخش های تعاونی و خصوصی است. با اجرایی شدن 
به  بنگاه ها  از مالکیت و مدیریت مستقیم  تغییر کرده و  این پس  از  این سیاست ها، نقش دولت 
سیاست گذاری، هدایت و نظارت تبدیل خواهد شد. به تبع آن، اقتصاد ایران به تدریج از دولتی بودن 
اداره ی  عهده دار  و خصوصی،  تعاونی  عمومی،  از  اعم  غیر-دولتی،  بخش های  و  می شود  خارج 

بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی خواهند شد )زارع، 1388، صص 54-53(. 
و  زمینه ی خصوصی سازی  در  پیشگام  کشور  عنوان  به  درانگلستان  بررسی خصوصی سازی 
کشوری که از اعمال این سیاست اهداف و دستاوردهای قابل توجهی کسب کرد، می تواند مفید 
واقع شود. در انگلستان در طول قرن 19 بنگاه ها و مؤسسات فراوانی که در زمینه ی ارائه ی کاالها 
و خدمات عام المنفعه مانند حمل و نقل، ارتباطات، آب، برق، مسکن، بهداشت و آموزش فعالیت 
می کردند تحت تصدی دولت قرار گرفتند. در قرن بیستم نیز ظهور مشکالت بازار و وقوع جنگ 

جهانی دوم و مشکالت مرتبط با آن باعث گسترش حوزه  ی فعالیت دولت در اقتصاد گردید. 
تجربه ی خصوصی سازی در انگلستان از روز نخست تدوین شد اّما همراه با یک طرح جامع 
نبود و حتی اهداف نیز در هر مرحله تغییر می کرد و بسته به مورد تعریف می شد. تا سال 1983 که 
وزارت دارایی اهداف برنامه ی خصوصی سازی را اعالم کرد بیانیه ای دراین زمینه انتشار نیافته بود، 
سیاست خصوصی سازی در انگلستان به دو بخش تقسیم می شود. مرحله ی  اول از سال 1979 تا 
1983 که شامل فروش مؤسساتی بود که هیچ مشخصه  و ویژگی خاصی برای توجیه باقی ماندن 
آنها در بخش دولتی وجود نداشت و فعالیت های این مؤسسات توسط بخش خصوصی نیز انجام 
می شد. این مؤسسات در معرض رقابت داخلی و خارجی بودند. مرحله ی دوم شامل واگذاری 
مؤسسات ارائه دهنده تسهیالت عمومی نظیر آب، برق و تلفن بود که به دلیل ماهیتشان تنها توسط 
یک مجموعه انجام می شدند چرا که نیازمند یک شبکه اند و رقابت در این زمینه عملی نیست. 
خصوصی سازی در این زمینه به معنای تبدیل یک انحصار دولتی به یک انحصار خصوصی بود و 
این امر اتخاذ تدابیری را برای جلوگیری از سوء استفاده و تضمین منافع مصرف کننده طلب می-

 .)561-559 .pp ,1988 ,) .Veljonovoski )C(کرد

ج- ارائه ی خدمات عمومی در انگلیس و فرانسه 
سیستم غیرمتمرکز با سازمان های محلی انتخابی تحت عنوان حکومت محلی، عمدتاً در کشورهایی 
بکارگرفته شده است که از نظام حقوقی انگلوساکسون نشأت گرفته اند. از جمله ی  این کشورها 

عبارتند از: انگلستان، آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند، برخی از کشورهای آفریقا و غیره. 
در کشورهایی که از نظام حکومت غیرمتمرکز یا فدرال برخوردار می باشند با سه طبقه یا سه 
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الیه حکومتی مواجه هستیم:
حکومت فدرال مرکزی3  -1

حکومت ایاالت4  -2
حکومت محلی5  -3

میزان اختیارات و دایره ی وسعت هر یک از این سه طبقه توسط قانون اساسی هرکشوری به 
طور مشروح و گاهی به اختصار نوشته می شود. در شمار اختیارات حکومت مرکزی مسایلی از قبیل 
روابط خارجی، دفاع ملی، ضرب مسکوکات و چاپ اسکناس، تعیین ارزش برای پول رایج کشور 
یا ارزهای خارجی، تجارت خارجی، رفت و آمد و اقامت اتباع بیگانه می باشد. مسائلی چون مسایل 
فرهنگی و بهداشتی، زیست محیطی، تدوین قوانین مدنی و کیفری و پروژه های بزرگ اقتصادی در 

اختیار حکومت ایاالت می باشد. 
حکومت های محلی نیز معموالً اختیارات رفاهی و آموزشی و اجرای خدمات عمومی را در 

قلمرو خود بر عهده می گیرند. 
با توجه به این که وظیفه ی اصلی و اساسی دولت، تهیه و ارائه ی خدمات عمومی در جهت منافع 
عمومی است دولت مشروعیت خود را فقط از این طریق بدست می آورد، بدین خاطر مؤسسات 
تحت نظارت حکومت محلی در کشورهای انگلوساکسون نقش مهمی در حکومت ایفا می نمایند. 
»آقای برایبانت«6 حقوقدان فرانسوی می گوید: »هرگاه و در هر زمان که راه حل های جدید، و 
تغییرات جدیدی برای آینده در حقوق اداری فرانسه ارائه یا ایجاد شود، این حقوق ماهیت و روح 

خودش را که ارائه-ی خدمات عمومی است نباید از دست بدهد«( نوین، 1386، ص 193(. 
در کشورهای انگلوساکسون ماهیت حقوقی حکومت های محلی که انجام و ارائه ی خدمات عمومی 
را بر عهده دارند را باید مؤسسات واسط میان »واحدهای حکومتی« و »واحدهای اداری یا سازمان های 
اداری« دانست. زیرا از آن جهت که به ارائه ی خدمات عمومی7 می پردازند یک واحد اداری یا سازمان 
اداری تلقی می شوند و از آن جهت که با وضع و تدوین مقررات اجرایی و اخذ مالیات و عوارض 

گوناگون، صرفاً در حوزه ی قلمرو خود مبادرت می نمایند، واحد حکومتی به حساب می آیند. 
دو تأسیس حقوقی دیگر در بطن حکومت های محلی کشور های انگلوساکسون وجود دارد که 
شامل مؤسسات شهرداری و مؤسسات شبه شهرداری می شوند. این تقسیم بندی در کشورهایی که 
دارای سیستم حکومت متمرکز می باشند دیده نمی شود. هر چند این حکومتهای متمرکز به لحاظ 

3. Federal Government. 
4. State government. 
5. Local Government. 
6. G. Brabant. 
7. Public Services. 
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سلسله مراتب اداری و مسأله ارائه ی خدمات عمومی دارای تقسیماتی از جمله استان، فرمانداری، شهر، 
شهرستان، بخش و ده می باشد که هر یک از این ها به حکومت مرکزی وابسته هستند و از شخصیت 
حقوقی به آن معنی که در علم حقوق مطرح می باشد محرومند. این وابستگی به حکومت مرکزی گاهی 
بطور صریح و روشن در قانون اساسی و سایر قوانین ذکر می شود و گاهی نیز بطور ضمنی استنباط 
می گردد. حکومت های محلی در انگلستان تغییرات قابل توجهی در نقش، ساختار و سازمان هایشان 
متحمل شدند. حکومت های مرکزی همواره حاکمیت خود را بر حکومت های محلی حفظ می کردند. 
اما در اواخر دهه ی 1970 تا زمان انتخابات دولت کارگری در 1997 در انگلستان، حکومت های محلی 
شروع به دخالت در حوزه های مالی، کنترل اقتصادی، نظم و سایر فعالیت ها کردند: به گونه ای  که دولت 
فعلی گرایش های مرکزیت گرایی قبلی را نداشت. این وضع ادامه پیدا کرد تا جایی که حکومت های 
محلی به عنوان تنظیم گر )مقررات گزار( در عرصه ی خدمات عمومی محلی در آمدند. ولی کماکان 
دولت مرکزی از ابزارهای حقوقی و اقتصادی پیچیده جهت کنترل، بازررسی و نظارت بر حکومت های 

 .)15-1 .pp ,2003 ,) .McEldowney )J( محلی استفاده می کرد
آن  بوسیله ی  که  است  حقوقی ای  ساختمان  یک  عمومی  »خدمات  فرانسه  دیدگاه حقوق  از 
احتیاجات، نیازها و منافع عمومی تأمین و ارضاء می شوند. « یا می توان گفت: »در فرانسه خدمات 
به مؤسسات محلی و  فعالیت ها  این  دارد و سپس  برعهده  فعالیت های است که دولت  عمومی 

نهادهای وابسته به دولت مانند شهرداری گسترش داده می شود« )نوین، پیشین، ص 161(. 
در نظام حقوقی فرانسه، تفاوت دقیقی میان دولت و نهادهای عمومی از یک سو و اشخاص 
خصوصی از سوی دیگر وجود دارد. نهاد عمومی، سازمانی است که وظیفه ی خدمات عمومی را در 
جهت تأمین منافع عمومی محقق می سازد. این نهاد ممکن است، یک سازمان دولتی یا دولت محلی 
یا یک شرکت عمومی از نوع تجاری یا اداری باشد. نهادهای عمومی با مقرراتی صریح در زمینه ی 
اختیاراتشان کنترل می شوند. این نهادها ممکن است اختیاراتی ذاتی برای حمایت از منافع عمومی 
داشته باشند. این امر ممکن است امتیازهای شخصی را ایجاد کند. به عنوان مثال نهادهای عمومی از 
این اختیار برخوردار هستند که شرایط قرارداد را به طور یکجانبه تغییر دهند. برای حقوقدانان کامن ال 
این که نظریه ای به نام مالکیت عمومی وجود دارد که می تواند متفاوت از مالکیت خصوصی باشد کمی 
عجیب به نظر می رسد. تصورات انگلیسی ها در مورد خصوصی سازی این است که یا نهادی عمومی 
کاری را سازمان می دهد یا اشخاص خصوصی آن را انجام می دهند. بر مبنای این نظریه نقش دولت در 
حقوق عمومی، پذیرش مسئولیت برای مشخص ساختن خدمات و نظارت بر خدماتی است که ارائه ی 
آن به بخش خصوصی واگذار شده است. برخالف حقوق اداری فرانسه، کامن ال فاقد نظریه ی انتزاعی 
خدمات عمومی به عنوان تفاوت عینی مکانیزم گردش امور می باشد )بل، بایرون، 1390، ص 120(. 

در فرانسه حکومت محلی به عنوان بخش جدایی ناپذیر نظام مدیرت مّلی است. قانون اساسی 
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جمهوری چهارم فرانسه حکومت های محلی را تحت عنوان »واحدهای مدیریت محلی« نام گذاری 
می کند. در حالی که قانون اساسی جمهوری پنجم به حکومت محلی تحت عنوان »موجودیت های 

محلی« می نگرد. 
کمون ها8 )شهرها و روستاها( به عنوان کانون اساسی حکومت محلی به شمار می آیند و واحد 
تقسیمات کشوری فرانسه محسوب می شود. تمامی شهرها دقیقاً دارای یک شکل حکومت محلی 
هستند یعنی دارای یک شورا، یک شهردار و ستاد اداری می باشند. در این کشور شورای شهر و یا 
روستا9 از راه جلسات شور و مشورت و با در اختیار داشتن شهرداری یا دهیاری امور مربوط به شهر 
یا روستا شامل خدمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اداری، مالی، ورزشی، محیط زیست و... را 
 )C. Communes 26-121 .Lاداره می کند. از هنگام تصویب قانون مصوب 2 مارس 1982 )ماده
شورای شهر یا روستا می تواند »درباره ی همه موضوعات مربوط به منافع محلی« اظهار نظر نماید. 
این شورا از راه شهرداری و مؤسسات وابسته به آن، امور و خدمات عمومی و عام المنفعه را برای 
امور  فرانسه در  تأمین و سازماندهی می نماید. همچنین شوراها در  نیازهای ضروری مردم  رفع 
اقتصادی شهر نیز نقش به سزایی دارند، به طور مثال خدمات مربوط به مدیریت تولید و شبکه ی 
پخش آب مصرفی، گاز، برق، سوخت های گرمازا و فاضالب از خدمات غیررایگانی است که 

توسط شورا صورت می گیرد )عباسی، 1387، صص 283-285(. 
در فرانسه براساس قوانین مصوب 10 اوت 1871 و 8 آوریل 1884 قواعد مربوط به شهرستان ها، 
شهرها و روستاها در صالحیت واحدهای محلی صالح می باشد که از طریق شور و مذاکره توسط 
شوراهای محلی انجام می شود. این صالحیت اعطایی به واحدهای محلی در طول سده ی بیستم 
همواره در حال گسترش بوده است. انجام برخی از خدمات عمومی محلی مانند پلیس، گردآوری 
زباله ها، مقابله با آتش سوزی در شهرها و روستاها به موجب قانون الزامی می باشد در حالی که برخی 
از خدمات عمومی اداره شده توسط واحدهای محلی جنبه اختیاری دارند و در نتیجه، به قدرت و 
صالحیت نسبتاً اختیاری و تشخیصی شوراهای محلی بستگی می یابند. به تدریج همراه با افزایش و 
تنوع زیاد درخواست های مردم و گسترش نیازهای محلی، واحدهای محلی در حوزه های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... مداخالتی صورت دادند؛ در تمام این مداخالت و ارائه  ی خدمات، 

عنصر مهم تأمین منفعت عمومی کاماًل مشهود بوده است)عباسی، پیشین، ص 159(. 
در حالی که خدمات مشخص شده در قانون اساسی فرانسه همانند سایر قوانین اساسی کشورها 
از جمله دفاع ملی، امنیت ملی، دادگستری، دیپلماسی و... توسط واحد ملی یعنی دولت ارائه می شود 

واحدهای محلی هم چنان در حال گسترش مداخالت خود در حوزه های محلی هستند. 

8. Commune. 
9. Conseil municipal. 
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در پی اصالحات اساسی سال های 1982 تا 1986 نظام خدمات عمومی محلی فرانسه با تغییراتی 
روبه-رو بوده است. به غیر از همکاری میان شهرداری ها در زمینه ی سیاست انرژی که موفقیت 
کوتاه مدتی را به همراه داشته، ساختارها و توانمندی های منطقه ای به ندرت تغییر کرده اند. نوین 
سازی امور اداری محلی تنها از پیشرفت های اندکی بهره مند بوده است. نظام نظارت در بخش 
خدمات عمومی تقریباً بدون تغییر مانده و برنامه های نوین سازی امور اداری مشکالت حل نشده ای 

( . .81 .p ,2003 ,) .Douence )J( را به بار آورده است

نتیجه گیری
یکی از عمده ترین و اصلی ترین وظایف دولت ها ارائه ی خدمات عمومی به شهروندان می  باشد. 
ارائه ی خدمات عمومی به مردم در جهت تأمین منافع عمومی آنان است. در گذشته وظایف دولت ها 
محدود به وظایف سنتی چون تأمین نظم و امنیت داخلی، امنیت خارجی و مواردی از این قبیل بوده، 
اّما هم اکنون وظایف دولت با مداخالتی که در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته، 
گسترده تر شده است. در مقابل افزایش وظایف و اختیارات دولت ها، حقوق مردم در برابر دولت نیز 
افزایش یافته است به طوری که مردم بیش از گذشته خواهان حقوق خود از دولت می باشند و دولت 
موظف به ارائه ی آنها به مردم است. با تبدیل واحدها و بنگاه های دولتی به خصوصی هم اکنون 
ما شاهد ارائه ی خدمات عمومی به مردم بوسیله ی بخش خصوصی هستیم. بخش خصوصی در 
شرایطی می تواند بدون نظارت دولت نیز به ارائه ی خدمات عمومی به مردم بپردازد اّما در کشورهای 
مختلف همانند جمهوری اسالمی ایران هنوز بخش خصوصی در تحت نظارت دولت و با مداخله ی 
غیرمستقیم آن به وظایف خود عمل می کند. روند خصوصی شدن نهادهای دولتی باعث تغییراتی 
در ارائه ی خدمات عمومی به مردم شد که نمونه اش افزایش قیمت ها در راستای اجرای قانون 
هدفمند  سازی یارانه ها بوده است. دولت ها همچنین ارائه ی بخشی از خدمات عمومی محلی خود را 
به واحدهای محلی براساس مجوز های قانون اساسی و قانون شوراها واگذار کرده  است. این امر در 
کشور هایی که دارای نظام عدم تمرکز هستند شایان توجه است. در جمهوری اسالمی ایران براساس 
قانون شوراها و شهرداری، ارائه ی برخی خدمات عمومی توسط شوراهای اسالمی شهر و روستا و 
شهرداری ها در محدوده ی شهری و روستایی انجام می گیرد هرچند که دولت نیز بر روی آن نظارت 
دارد. در مواردی شوراها حتی اجازه یافتند مقرراتی وضع کنند و یا عوارضی را از مردم دریافت 

نمایند، اّما اعمال آن ها در دیوان عدالت اداری مورد نظارت قرار می گیرد. 
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جایگاه اعتراف در حقوق کیفري انگلستان:
اعتراف در سیستم قضایي انگلستان بر دو نوع مي باشد: یکي اقراري که متهم قبل از بازجویي و 
محاکمه مي نماید، بدین صورت زماني که دادگاه براي او برگ اخطار مي فرستد از طرف پلیس نیز 
یک برگ مخصوص که براي اقرار تنظیم گردیده است فرستاده مي شود و متهم با اعتراف به جرم 
کار مأمورین قضایي و پلیس را راحت کرده و از اطاله وقت جلوگیري مي نماید. در این گونه اقرارها 
دادگاه معموال رعایت تخفیف در مجازات متهم را نموده و او را به کیفر کمتري محکوم مي نماید. 
نوع دیگر اقرار این است که متهم در بدو امر به ارتکاب جرم اقرار نکرده و در دادگاه حاضر مي شود. 
که در این صورت یا در دادگاه اعتراف نموده که با توجه به دالیل دیگر موجود در پرونده، به 
وضع وي رسیدگي شده و حکم مقتضي صادر مي شود. یا اینکه اصوال انکار نموده و از خود دفاع 

مي نماید)زارع شعار، 1386، ص181(. 
درست است که در حقوق انگلستان در امور جزایي اقرار واجد اهمیت فراواني است، اما پذیرش 
اعتراف از سوي دادگاه هاي این کشور از حساسیت باالیي برخوردار بوده و صرفا اعترافي که با میل 
و از روي اراده شده باشد، محمول بر صحت بوده، علیه متهم قابل پذیرش مي باشد. و بدون وجود 
دالیل کافي بر اثبات صحت اقرار متهم به آن ترتیب اثر نمي دهند. ناگفته نماید حساسیت دادگاه هاي 

اعتراف و تجدیدنظر از احکام در حقوق کيفري انگلستان

سهیال محمدي
حسین شعباني

- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد اسالمي 

- کارشناس حقوق دانشگاه آزاد اسالمي 

نامیدن اعتراف به عنوان ملکه دالیل از 
سوي علماي حقوق حاکي از اهمیت 
به  به طوریکه در دعاوي  آن است، 
استناد  آن  به  دلیل  مهمترین  عنوان 
کیفري  قوانین  در  امروزه  مي شود. 
و آیین دادرسي رسیدگي به جرایم 
اکثر کشورها به  و اعمال بزهکارانه 
اقرار شخص مرتکب ارزش داده و 

مي دهند.  قرار  تصدیق  مورد  را  آن 
سیستم هاي  در  اقرار  ارزش  باري، 
نظام  دارد.  فرق  قضایي  مختلف 
امر  این  از  نیز  انگلستان  حقوقي 
مستثني نبوده و در امور جزایي اقرار 
یکي  است.  فراواني  اهمیت  واجد 
اقرار  در خصوص  جالب  نکات  از 
انگلستان،  حقوق  در  جایگاهش  و 

تجدیدنظرپذیري  در  آن  تأثیر 
کیفري  محاکم  از  صادره  احکام 
حاضر  پژوهش  لذا  مي باشد.  بدوي 
نظام  در  اعتراف  جایگاه  بررسي  به 
تعیین  نقش  نیز  انگلستان و  قضایي 
کننده آن در تجدیدنظرپذیري احکام 

کیفري مي پردازد. 

مقدمه
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انگلستان بیشتر در مورد اقراري است که شائبه گرفتن آن به وسیله تهدید، ترس و یا حتي وعده 
کمک و مساعدت به ویژه از جانب مقامات صالحیت دار )مأمورین دستگیري، بازداشت، بازجویي 
و... ( وجود دارد )وفایي، صص 172-171(. و همانطور که در ادامه شرح آن خواهد گذشت اگر 
دادگاه به این نتیجه برسد که اعتراف در نتیجه تهدید حاصل شده است به آن ترتیب اثر نداده و 
 .p,2009,Hungerford( پرونده بر اساس عدم اعتراف مجددا مورد رسیدگي قرار خواهد گرفت

 .)382
با قاضي مي باشد و بر عهده  آیا اعتراف با میل انجام گرفته یا خیر؟"  و اما تشخیص اینکه" 
از  اصل  این  است.  گرفته  متهم صورت  اراده  و  میل  از روي  اقرار  کند  ثابت  که  است  دادستان 
خصایص و جهات ممتاز حقوق جزاي انگلستان به شمار مي رود، زیرا دادستان باید دالیل کافي 
براي اثبات ارادي بودن اقرار در اختیار داشته باشد تا بتواند بدان استناد نماید. در مورد قبول یا عدم 
قبول اقرار روش دادگاه هاي انگلستان بسیار دقیق و پیچیده است و طبق رویه معمول هر یک از 
دالیل از جمله اقرار باید به طور جداگانه مورد محک و آزمایش قرار گیرد و اعتبار آن ثابت شود 
و نمي توان مانند برخي از روش هاي معمول در نظم جزایي غیر از کامن ال فقط به ذکر عباراتي از 
قبیل"... اوضاع و احوال موجود ویا اوراق پرونده و یا محتویات پرونده... " اکتفا نمود. این ها هیچ 
یک ارزش استناد در دادگاه را نداشته و دادستان نمي تواند با این عبارات مبهم و کلي کسي را به 
دادگاه جلب نماید. همچنین براي اینکه اقراري از اعتبار بیفتد بایستي ثابت شود که ناشي از وعده و 
یا تهدید بوده و ارتباط با اتهام نیز داشته است و باالخره ثابت شود که وعده و یا تهدید آنچنان بوده 
که متهم به طور معمول استنباط مي کرده است، در صورت اعتراف و یا عدم اعتراف، وضعش بهتر و 
یا بدتر خواهد شد. براي بي اعتباري اقرار نیازي نیست مخاطب تهدید و یا وعده مستقیما شخص 
متهم باشد، بلکه به هر نحو به اطالع او رسیده باشد کفایت مي کند )وفایي، صص 174-173(. از 
 .p,2009,Hungerford( جانب دیگر صرف پشیماني کافي براي بي اعتبار نمودن اقرار نمي باشد
383(. مطلب دیگر اینکه اگر متهم وادار به اقرار در مورد بزه معیني شده باشد، ولي به بزه دیگري 

اعتراف کند که ارتباطي با بزه مورد نظر ندارد این اقرار نیز بي اعتبار نخواهد شد. 

تأثیر اعتراف به جرم، در تجدیدنظرپذیري احکام کیفري:
در نظام قضایي انگلستان تجدیدنظر عبارتست از: درخواست رسیدگي قضایي مجدد به رأي یک 
درخواست  دیگر؛  عبارت  به   .)51 .p,1999,Mecleod(عالي دادگاه  یک  وسیله  به  تالي  دادگاه 
نقض، تغییر یا ابطال حکم یا قراري که به وسیله دادگاه تالي صادر شده از دادگاه عالي تر، به جهت 
 Halsbury’s Law of(قانون یا  و  به خاطر حفظ عدالت  یا  و  اشتباها صادر شده  رأي  اینکه 

 .)503 .p,1982,Englad
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انگلستان شکل گرفت، یکي از دو نظام حقوقي بزرگ معاصر  نظام حقوقي کامن ال که در 
مي باشد و امروز حدود 3/1 جهان تحت تأثیر حقوق کامن ال قرار دارد. این نظام طي قرون متمادي 
دستخوش تحوالت تدریجي و داخلي گردید )شیروي، 1385، ص232(، به طوریکه تاریخ حقوق 
آنگلوساکسون، دوره تشکیل کامن ال)1485- به 4 دوره تقسیم کرد؛ دوره  انگلستان را مي توان 
1066(، دوره تشکیل انصاف و رقابت آن با کامن ال)1832-1485(، دوره جدید)قرن 19 به بعد تا 
به امروز()داوید، 1383، ص 151(. دوران جدید نقطه عطفي در شکل گیري سیستم تجدیدنظر در 
حقوق انگلستان مي باشد. در این دوران )حال حاضر( مراجع کیفري که صالحیت رسیدگي بدوي 
به دعاوي را دارند عبارتند از: دادگاه صلح یا مجستریت)دادگاه کیفري1(، دادگاه جزا یا شاهي 

)دادگاه کیفري2(. 
دادگاه صلح به جرایم اختصاري1 و دو وجهي2 رسیدگي مي کند و تجدیدنظرخواهي از احکام 
صادره توسط این دادگاه در صالحیت دادگاه جزا مي باشد. در حال حاضر مستند قانوني تجدیدنظر 
از احکام این دادگاه عالوه بر قوانین متفرعه مربوطه، قانون دادگاه هاي صلح 1980 و همچنین قانون 

دادگاه هاي عالي مصوب 1981)اصالح شده با قانون دسترسي به عدالت 1999( مي باشد. 
دارد،  را  کیفر خواست3  قابل  و جرایم  دو وجهي  به جرایم  رسیدگي  دادگاه جزا صالحیت 
و پژوهش خواهي از احکام این مرجع در صالحیت دادگاه تجدیدنظر )شعبه کیفري( مي باشد. 
مستند قانوني تجدیدنظر از احکام دادگاه جزا عالوه بر قوانین متفرعه مربوطه، قانون دادگاه هاي 
تجدیدنظر)شعبه کیفري(1968، قانون تجدیدنظر کیفري 1995 و همچنین قانون دادگاه هاي عالي 

1981)اصالح شده با قانون دسترسي به عدالت1999( مي باشد)مهرا، 1387، صص113-124(. 
پس از ذکر مقدمات فوق در زمینه تجدیدنظر خواهي از احکام در نظام قضایي انگلستان، در 
بحث از تأثیر و جایگاه اعتراف در تجدیدنظرپذیري احکام کیفري مناسبتر است که مباحث مربوط 

به دادگاه صلح و دادگاه جزا جداگانه مورد بررسي قرار گیرد. 

الف: تأثیر اعتراف در تجدیدنظر از احکام دادگاه صلح:
به استثناي برخي موارد بسیار کم، تمامي پرونده هاي کیفري از دادگاه صلح آغاز مي شوند)598 
پرونده ها توسط دادگاه صلح رسیدگي مي شود(. اعتراض به احکام صادره از دادگاه صلح به سه 

1. جرایم اختصاري: این جرایم داراي کمترین شدت هستند، رسیدگي به آن ها بدون حضور هیأت منصفه و معموال با حضور سه 
قاضي غیر حرفه اي دادگاه صلح صورت مي گیرد، مانند جرایم رانندگي

2. : جرایم شدیدتري نسبت به جرایم اختصاري هستند، رسیدگي به آن ها در دادگاه صلح یا دادگاه جزا و در صورت تقاضاي متهم 
با حضور هیأت منصفه صورت مي گیرد، مانند سرقت، ضرب و جرح و... 

3. : شدیدترین جرایم که رسیدگي به آن ها در دادگاه جزا با حضور هیأت منصفه صورت مي گیرد مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، 
سرقت به عنف... 
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عدالت  عالي  دادگاه  به  تجدیدنظرخواهي  جزا،  دادگاه  به  تجدیدنظرخواهي  است:  ممکن  روش 
بازبیني قضایي)p,2009,Hungerford. 377(. در این مقال از میان  به شیوه case stated و 

شیوه هاي مذکور صرفا بحث از نخستین شیوه- تجدیدنظرخواهي به دادگاه جزا- مدنظر است. 
رایج  عبارتي  به  است.  صلح  دادگاه  تصمیمات  از  تجدیدنظر  مرجع  جزا  دادگاه  شد  گفته 
ترین شکل اعتراض از تصمیمات دادگاه صلح، تجدیدنظرخواهي به دادگاه جزا است. این شیوه 

تجدیدنظرخواهي از طریق بخش 108 قانون دادگاه هاي صلح 1980 اعمال مي گردد. 
جزا  دادگاه  به  مي تواند  شده  محکوم  صلح  دادگاه  توسط  که  )1(108:»فردي  بخش  طبق 
تجدیدنظرخواهي نماید: الف: اگر به جرم خود اعتراف کرده باشد علیه مجازات صادره ب: اگر 
 Hungerford,(» .و مجازات صادره )اعتراف نکرده باشد علیه حکم محکومیت)قرار مجرمیت

)377 .p ,2009 ,peter
احکام  از  تجدیدنظر  دعواي  به  رسیدگي  جزا، صالحیت  دادگاه  فوق  ماده  متن  به  توجه  با 
مجازات و محکومیت صادره از دادگاه صلح را دارد. همچنین به موجب این ماده در خصوص 
تجدیدنظرخواهي از حکم محکومیت، متهمي که اعتراف به جرم نکرده است، مي تواند از حکم 
محکومیتش به دادگاه جزا تجدیدنظرخواهي کند. از مفهوم مخالف این ماده اینطور استنباط مي شود 
که چنانچه متهم در دادگاه صلح اعتراف به جرم4 کرده باشد، حق تجدیدنظرخواهي علیه حکم 
محکومیتش در دادگاه جزا را از دست خواهد داد. ولي نکته مهمي که باید مد نظر قرار گیرد آن 
است که منظور از اعتراف به جرم، پذیرش اتهام به نحو صریح و روشن و بدون ابهام است، لذا در 
جایي که اعتراف به جرم به صورت غیر صریح و دو پهلو و توأم با ابهام باشد امکان اعتراض به 

حکم محکومیت صادره، از سوي محکوم علیه به قوت خود باقي است. 
اعتراف در هر یک از حالتهاي زیر مبهم در نظر گرفته مي شود )2 نوع اعتراف به جرم مبهم 

وجود دارد(:
1- اعتراف به خاطر چیزهایي که متهم در دادگاه مي گوید داراي ابهام مي باشد. در واقع در این 
حالت اعتراف به این علت داراي ابهام است که قبل از اینکه مجازات تصویب شود چیزي از جانب 

متهم گفته مي شود. این حالت در در هر یک از شرایط ذیل رخ مي دهد:
الف- هنگامي که اتهام مطرح مي شود متهم بگوید"مجرم هستم اما... ". به بیان دیگر متهم در 
بدو اعتراف چیزي بگوید که امکان یک دفاع را ایجاد مي کند. براي مثال متهم بگوید "مرتکب جرم 

سرقت شده ام اما من فکر مي کردم اموال متعلق به خودم است. "
ب- هنگامي که اتهام مطرح مي شود متهم فقط مي گوید "مجرم هستم"، اما بعد از این اعتراف 
صریح، متهم اعتراف دیگري را بیان مي کند که جرم او را به جرم خفیفتري تبدیل مي کند و امکان 
4. plea of guilty
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یک دفاع را ایجاد میکند، بنابراین با اعتراف به جرم ابتدایي او سازگار نیست. به عنوان مثال، متهم 
به جرم خود براي دزدیدن موتورسیکلت اعتراف کند، اما قبل از اینکه مجازات تصویب شود، اظهار 
کند که برداشتن موتور سیکلت توسط او یک اشتباه بوده است، و او فکر مي کرده موتور متعلق به 

دوستش است که از او خواسته آن را به منزل خود ببرد. 
2- اعتراف به جرم مبهم است نه به خاطر چیزهایي که متهم در دادگاه مي گوید، بلکه به این 
علت که متهم در نتیجه تهدید از سوي شخص ثالث به جرم اعتراف کرده است و پس از گذشت 
مدت زماني از تصویب مجازات، متهم اظهار مي کند که او فقط در نتیجه اجبار به جرم اعتراف 
کرده و هم اکنون بر این باور است که بي گناه مي باشد. به عنوان مثال در پرونده اي در سال 1981، 
متهم در مرحله تجدیدنظر در دادگاه جزایي اظهار کرد توسط شوهرش تهدید شده بود که اگر به 
جرم اعتراف نکند او را مورد آزار جسمي قرار خواهد داد. در این حالت از اعتراف مبهم، دادگاه 
جزایي باید این مسأله را مورد بررسي قرار دهد که، " آیا یک اعتراف مبهم وجود داشته است؟" 
و اگر متقاعد شود که اعتراف مبهم و دوپهلو است، باید پرونده را به دادگاه صلح اعاده کند تا 
آن ها بتوانند پرونده را بر اساس عدم اعتراف مجددا مورد رسیدگي قرار دهند. به عبارت دیگر اگر 
اعتراف به علت اجبار مبهم باشد متهم باید به دادگاه جزا درخواست تجدیدنظر نماید. در این نوع 
تجدیدنظرخواهي دادگاه جزا تنها در این زمینه تحقیق مي کند که؛" آیا اعتراف به جرم مبهم است 
یا خیر؟" و چنانچه به این نتیجه برسد که اعتراف مبهم است پرونده براي دادرسي مجدد به دادگاه 
صلح اعاده مي شود و در غیر این صورت محکومیت براساس اعتراف متهم، به قوت خود باقي 

خواهد ماند. 
اما در خصوص نوع اول اعتراف مبهم، پرونده باید در دادگاه بدوي و دادرسي بدوي و بار دیگر 
توسط دادگاه صلح مورد رسیدگي قرار گیرد. و نیازي به تجدیدنظرخواهي به دادگاه جزا نیست. 
اگر اعتراف پس از دادرسي مجدد نیز، مبهم باقي بماند دادگاه "عدم اعتراف" از جانب متهم را ثبت 

خواهد کرد. 
دادگاه جزا براي یافتن پاسخ این سوال که، "آیا اعتراف به جرم مبهم است یا خیر؟"، باید در 
مورد آنچه در دادگاه صلح روي داده است تحقیقي را انجام دهد. منشي دادگاه یا رئیس دادگاه که 
متهم را مجرم اعالم مي کند ممکن است بیاناتي را ارائه نماید که به دادگاه جزا در انجام تحقیقات 

کمک کند. 
نکته آخر اینکه صرف پشیماني متهم از اعتراف به جرم براي مبهم بودن اعتراف کافي نیست 

 .)383-382 .p. p,2009,Hungerford(
باید گفت که  تعیین شده توسط دادگاه صلح  در خصوص تجدیدنظرخواهي علیه مجازات 
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متهم مي تواند به عنوان یک حق5 علیه مجازات مزبور به دادگاه جزا اعتراض کند که شامل هر نوع 
مجازاتي مي گردد. مگر در خصوص احکام صادره در زمینه هزینه هاي دادرسي، که مطابق با بخش 
)3(108 قانون دادگاه هاي صلح 1980 احکام مربوط به هزینه هاي دادرسي، از تعریف حکم در ماده 
108 مستثني شده و غیر قابل تجدیدنظر مي باشند. البته در این مورد نیز امکان تجدیدنظرخواهي 
 .)98 .p,1984,Barnard(دارد بوده وجود  احکامي  منشأ صدور چنین  از حکم محکومیتي که 
همچنین مطابق با ماده )2(108 امکان تجدیدنظرخواهي علیه قرار تعویق صدور حکم فراهم است. 

در حالي که تا قبل از تصویب قانون دادگاه هاي صلح 1980 چنین امکاني وجود نداشت. 
قطعي  تبرئه  که  مي دهد  ویژه شرح  به طور  دادگاه هاي صلح 1980  قانون   108)1A( بخش 
متهم یا قرار تعویق صدور حکم مانع تجدیدنظرخواهي بر اساس بخش )1(108 نیست، خواه این 

تجدیدنظرخواهي علیه حکم محکومیت باشد یا مجازات. 
همانطور که شرح آن گذشت مطابق با بخش )1(108 قانون دادگاه هاي صلح 1980، فردي که 
توسط دادگاه هاي صلح محکوم مي گردد مي تواند علیه مجازات صادره به دادگاه جزا تجدیدنظرخواهي 
به  مربوط  احکام   108)3B( بخش  همچنین  و  نه.  یا  باشد  کرده  اعتراف  جرمش  به  خواه  کند، 
هزینه هاي دادرسي را از تعریف حکم در ماده 108 مستثني نموده، بنابراین یک حکم مربوط به 
 Hungerford,(هزینه هاي دادرسي نمي تواند تابع مقررات تجدیدنظرخواهي طبق ماده 108 باشد

)378-377 .p. p ,2009 ,peter

ب: تأثیر اعتراف در تجدیدنظر از احکام دادگاه جزا:
همانطور که گفته شد دادگاه جزا در مقام دادگاه بدوي صالحیت رسیدگي به جرایم دو وجهي و 
جرایم قابل کیفرخواست را دارد و مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه جزا، دادگاه تجدیدنظر)شعبه 

کیفري( مي باشد. 
در خصوص صالحیت شعبه کیفري دادگاه تجدیدنظر باید گفت که این دادگاه مرجع تجدیدنظر 
احکام محکومیت و مجازات صادره توسط دادگاه جزا مي باشد. به نحوي که این دادگاه هر ساله 
حدود 8000 هزار پرونده را مورد رسیدگي و بازبیني قرار مي دهد. براي مثال در سال 1999 دادگاه 
مزبور 8274 تقاضا را مورد رسیدگي و استماع قرارداد، که از این تعداد 2104 تقاضا مربوط به 
تجدیدنظرخواهي علیه حکم محکومیت و 6170 تقاضا نیز علیه مجازات تعیین شده در دادگاه جزا 

)143 .p,2001,Slapper(بود
به طور کلي صالحیت دادگاه تجدیدنظر شامل موارد زیر است:

1- تجدیدنظرخواهي از حکم محکومیت که براساس کیفرخواست صادر گردیده است. )حکم 
5. as of right



197

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گيالن  راه وکالت

محکومیت صادره از دادگاه جزا(
2- تجدیدنظرخواهي از حکم مجازات که براساس کیفرخواست صادر گردیده است. )حکم 

مجازات صادره از دادگاه جزا(
3- تجدیدنظرخواهي از حکم مجازات صادره از دادگاه جزا به دنبال ارجاع پرونده از سوي 
دادگاه صلح. در این موارد قبول مجرمیت در دادگاه صلح بوده و یا پرونده به صورت اختصاري در 

دادگاه صلح رسیدگي شده ولي براي تعیین مجازات به دادگاه جزا ارسال گردیده است. 
حکم  علیه  بر  تواند  نمي  کند  اعتراف  خویش  جرم  به  صلح  دادگاه  در  متهم  اگر  شد  گفته 
محکومیت)قرار مجرمیت( به دادگاه جزا تجدیدنظرخواهي کند. چنین قاعده اي در قانون تجدیدنظر 
کیفري 1968، در خصوص تجدیدنظر علیه احکام دادگاه جزا وجود ندارد. با این وجود دادگاه 
تجدیدنظر به دادن مجوز تجدیدنظر علیه حکم محکومیت، به متهمي که در دادگاه جزا به جرم 
خویش اعتراف کرده است، تمایلي ندارد. به عنوان مثال در پرونده Ford در سال 1923، قاضي )در 

پاراگراف 403( اینطور حکم داده است:
»هنگامي که یک اعتراف به جرم ثبت شده است این دادگاه مي تواند تنها در حالت هاي زیر 
تجدیدنظر علیه محکومیت را قبول کند. اگر چنین به نظر برسد که؛ 1: تجدیدنظرخواه ماهیت اتهام 
وارده را درک نکرده است، یا او نمي خواسته و قصد نداشته قبول کند که مجرم است 2: براساس 

واقعیت هاي موجود، مطابق با قانون او نمي تواند محکوم به اتهام آن جرم شود. «
با این حال عالوه بر موارد مذکور، موارد دیگري نیز وجود داشته است که متهمي اعتراف به 
جرم کرده است اما به او اجازه داده شده تا علیه محکومیت خود تقاضاي تجدیدنظر کند؛ از جمله 

موارد زیر:
1- متهمي که براي اعتراف به جرم تحت فشار باشد )مثال متهم با اظهار نظراتي از جانب قاضي 
و تحت تأثیر آن به جرم اعتراف کرده است( به او اجازه داده خواهد شد تا تجدیدنظرخواهي کند. 

)پرونده Turner در سال 1970(
2- متهم به خاطر مشاوره حقوقي اشتباه توسط وکیل یا مشاور خود به جرم اعتراف کرده باشد: 
در پرونده Boal در سال 1992 متهم به خاطر مشاوره حقوقي اشتباه وکیل خود به جرم اعتراف 

کرد و در نتیجه دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظر او را علیه محکومیت قبول کرد. 
3- حالت دیگر جایي است که اعتراف به جرم پس از اینکه قاضي دچار یک اشتباه قانوني 

)حکمي( شده است انجام شود. 
4- همچنین در جایي که شهود با وجود اداي سوگند براي گفتن حقیقت، دروغ مي گویند، و 
متهم با این فرض که همه چیز افشا شده است به جرم اعتراف کند، دادگاه تجدیدنظر اعتراف به 
جرم را نادیده خواهد گرفت و مجوز تجدیدنظر را صادر خواهد کرد. )مانند پرونده Eary در سال 
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)2002
5- و نیز در جایي که خودداري از فاش کردن اطالعات به منظور حفظ منافع عمومي، متهم 
را از داشتن یک دادرسي عادالنه محروم مي کند: به عنوان مثال در پرونده Montague در سال 
2003 متهم به جرم وارد کردن غیر قانوني داروي درجه A اعتراف کرده بود، تقریبا یک سال پس 
از محکومیت روشن شد که دادستان اطالعات خاصي را در اختیار داشته که به موجب قانون آیین 
دادرسي کیفري 1996، این اطالعات باید فاش مي شد، اما اطالعات فوق بسیار حساس و مهم 
بوده و بنابراین احتمال به خطر افتادن منافع عمومي وجود داشته است. دادگاه تجدیدنظر اینطور 
حکم دادکه:»دادستان موظف بوده است اطالعات را فاش کند. به عبارت دیگر حق متهم براي 
یک دادرسي عادالنه، خودداري از فاش کردن اطالعات به منظور حفظ منافع عمومي را نادیده 
مي انگارد. « در نتیجه دادرسي انجام شده الغاء شد. در اینجا دادگاه تجدیدنظر مجددا تأکید کرد که 
صرفا تجدیدنظر علیه محکومیت ناشي از اعتراف به جرم را، در موارد استثنایي و نادر مي پذیرد. 
در این پرونده وظیفه دادگاه تجدیدنظر مشخص کردن این مسأله بود که »آیا تجدیدنظر خواه یک 
دادرسي عادالنه داشته است یا خیر؟«. چنین حکم داده شد که:»پذیرش این امر مشکل است که او 
یک دادرسي عادالنه داشته است، زماني که اصال نباید براي آشکار سازي و فاش کردن اطالعات 

موجود تالشي انجام مي داده است«. در نتیجه محکومیت الغا شد. 
با همه این اوصاف در پرونده Erime در سال 1995 دادگاه تجدیدنظر بي میلي خود را نسبت 
به پذیرش تجدیدنظرخواهي در جایي که محکوم علیه به جرم اعتراف کرده است را مورد تأکید 
قرار داد. در این پرونده تجدیدنظرخواه اعتراف به جرم خود را پس از ختم دادرسي بر این اساس 
تغییر داده بود که او قصد داشته است دالیلي مبني بر اینکه تحت اجبار دیگري مجبور به ارتکاب 
جرم شده است، ارائه دهد. تقاضاي تجدیدنظر در این پرونده رد شد و قاضي در پاراگراف 210 
اینطور بیان کرد که:»در جایي که متهم به جرم اعتراف مي کند این واقعیت را مي پذیرد که، واقعیت ها 
و حقایق موجود اساس جرمي را که او به ارتکاب آن متهم شده است تشکیل مي دهند. و به همین 
دلیل حق خود را براي تجدیدنظر از دست مي دهد. « به عبارتي اعتراف به جرم به عنوان تصدیق 
 p.,2009,Hungerford(درست بودن وقایعي که اتهام را تشکیل مي دهد در نظر گرفته مي شود

 .)636-633 .p
بخش )1(9 قانون تجدیدنظر کیفري 1968 مقرر مي کند شخصي که به اتهام مقرر در کیفرخواست 
محکوم شده مي تواند علیه مجازات صادره براي آن جرم به دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهي 
کند. این مجازات مي تواند شامل یک حکم به پرداخت هزینه هاي تعقیب و دادرسي )مانند پرونده 
Hayden در سال 1975( و حکم به جبران خسارت )مانند پرونده Vivian در سال 1979( نیز 

باشد. 
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همچنین به موجب بخش 10 از قانون تجدیدنظر کیفري 1968 ؛ زماني که مجرم براي تعیین و 
صدور مجازات از دادگاه صلح به دادگاه جزا ارجاع داده شده است، او مي تواند به دادگاه تجدیدنظر 
 .)678 .p,2009,Hungerford(علیه مجازات صادره توسط دادگاه جزا، تقاضاي تجدیدنظر کند

نتیجه گیري
در حقوق کیفري انگلستان اعتراف واجد اهمیت فراواني است، با این حال صرفا اقرار و اعترافي 
که با میل و اراده متهم باشد، پذیرفته مي شود. و در مواردي که شائبه گرفتن آن به وسیله تهدید و 
یا حتي وعده کمک و مساعدت وجود دارد، دادگاه اعتراف را نپذیرفته و به آن ترتیب اثر نمي دهد. 
و جالب آنکه بر عهده دادستان است که ثابت کند اعتراف از روي میل و اراده متهم صورت گرفته 
است که یکي از خصایص و جهات ممتاز حقوق جزاي انگلستان مي باشد. تأثیر و نقش اعتراف در 
تعیین احکام قابل تجدیدنظر صادره از محاکم کیفري بدوي، تأکید هر چه بیشتر بر اهمیت و جایگاه 
اعتراف در امور جزایي انگلستان مي باشد. به گونه اي که در دادگاه صلح اعتراف متهم سالب حق 
تجدیدنظرخواهي وي علیه حکم محکومیتش )قرار مجرمیت وي( است. البته یادآور مي شود که این 
قاعده صرفا در مورد اقرارهاي صریح و بدور از هرگونه ابهام، جاري است. لذا در جایي که اعتراف 
به جرم به صورت غیر صریح، دوپهلو و توأم با ابهام باشد امکان اعتراض به حکم محکومیت 
صادره از سوي محکوم علیه به قوت خود باقي است. درست است که این قاعده در خصوص 
تجدیدنظر علیه حکم محکومیت صادره از دادگاه جزا مجري نیست، اما همانطور که شرح داده شد، 
دادگاه تجدیدنظر نیز در جایي که متهم به جرم خویش اعتراف کرده باشد تمایلي به صدور مجوز 
تجدیدنظر ندارد. نکته آخر اینکه محدودیت ناشي از اعتراف در زمینه تجدیدنظرپذیري احکام- چه 
در دادگاه صلح و چه در دادگاه جزا- صرفا حکم محکومیت را شامل مي شود و تجدیدنظر علیه 

میزان مجازات تعیین شده در محاکم بدوي کیفري را در بر نمي گیرد. 

منابع
1: داوید، رنه، درآمدي بر حقوق تطبیقي در دو نظام برزگ حقوقي معاصر، ترجمه حسین صفائي، چاپ پنجم، نشر میزان، 1383

2: زارع شعار، حسین، اقرار کیفري در حقوق ایران، نشریه فقه و مباني حقوق)دانشگاه آزاد بابل(، شماره7، بهار 1386
3: شیروي، دکتر عبدالحسین، حقوق تطبیقي، چاپ پنجم، انتشارات سمت، 1385

4: مهرا، نسرین، نظام حقوقي انگلستان، چاپ اول، نشر میزان، 1387

5: وفایي، غالمحسین، اقرار و اعتراف در حقوق جزایي انگلستان، مجله کانون وکال، سال16، شماره 92
6: Barnard; David, the criminal court in action, 1974, London, Butter Worth
7: Halsbury’s Law of England,Volum. 37,1982, London, Butter worths, 4th edition
8: Hungerford; peter, criminal procedure and sentencing, 2009, covendish Publishing Limited, 7th edition
9: Ian, mecleod, Legal method, 1999, macmillan, 3th edition
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 بند اول:مباني مسئوبیت مدني قضات
در باب مباني مسئولیت مدني قضات باید گفت که هیچ تفاوتي در باب مسئولیت قهري صاحبان 

مشاغل بین شغل قضا با سایر مشاغل از لحاظ مباني وجود ندارد. 
مسئولیت مدني قضات از لحاظ مبنا مبتني بر نظریه ي تقصیر مي باشد. ارکان نظریه ي تقصیر 
مبتني بر سه بخش مي باشد:1-ارتکاب فعل از سوي شخص2-ورود ضرر به زیاندیده3-وجود 

رابطه ي سببیت بین ضرر وارده و عمل ارتکابي. 
مقصود از تقصیر شغلي که تقصیر قضات نیز ذیل آن قرار مي گیرد خطایي است که صاحبان 

مشاغل در اجراي کاري که حرفه ي آن ها است مرتکب میشوند. 
بین تقصیر عادي و تقصیر شغلي از لحاظ مباني یکسري تفاوتهای جزئي وجود دارد. از جمله ي 
تفاوتها این است که در رکن اول نظریه ي تقصیرکه رکن ارتکاب فعل از سوي شخص مي باشد در 

محمدرضا محمدي فتیده

مسئوليت مدني قضات

- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ازدانشگاه عالمه طباطبایي تهران و وکیل دادگستري )کانون گیالن(

مهمترین  از  یکي  عنوان  به  قضاوت 
دارد  وجود  جوامع  در  که  مشاغلي 
در  بحث  و  مناقشه  مورد  همیشه 
دنیا  حقوقي  نظام هاي  تمامي  میان 
نیز  اسالم  حقوقي  نظام  است.  بوده 
در  است.  نبوده  مبري  مسئله  این  از 
میان کتب متفاوتي که ازفقهاي شیعه 
و اهل سنت به رشته ي تحریر درآمده 
باب  به  آن  از  مهمي  بخش  است 
قاضي  شرایط  جمله  از  و  قضاوت 
همچنین حدود  و  قاضي  وظایف  و 
اختیارات قاضي اختصاص داده شده 
تا  نظام هاي حقوقي غربي  است. در 
مدتها قضاوت در باب شغل خود از 
مصونیت مطلق برخوردار بوده است 
ولي از قرن بیستم به حال اندیشمندان 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  غربي 

تواند  نمي  قضات  مطلق  مصونیت 
از  وي  معافیت  زیرا  باشد  ثمر  مثمر 
دولت  که  حالي  در  حتي  مصونیت 
مسئولیت  باب  در  او  جایگزین 
در  قضات  اهمال  به  منجر  مي شود 
بنابراین  مي گردد  حقیقت  کشف 
مسئولیت مدني قضات مورد پذیرش 
نظام حقوقي اسالم  واقع گردید، در 
داراي  قضات  امر  بدو  همان  از  نیز 
نبودند ودر صورت  مطلق  مصونیت 
صادره  آراي  در  آنان  تقصیر  احراز 
وارده  خسارات  جبران  مسئولیت 
قانون  مي گرفت.  قرار  آنان  بر دوش 
نیز  ایران  اسالمي  جمهوري  اساسي 
که بعداز انقالب براساس ساختارهاي 
اصل171آن  در  گردید  تنظیم  فقهي 
تحت  را  قضات  مدني  مسئولیت 

بنظر  ست.  پذیرفته  شرایط  یکسري 
قضات  مدني  مسئولیت  این  میرسد 
ناشي از یک قاعده ي کلي است بدین 
شرح هر کسي به دیگري ضرر بزند 
باید آن را جبران کند مگردرمواردي 
که اضرار به غیربه حکم قانون باشد یا 
ضرري که به شخص وارد آمده است 
ناروا و نامتعارف جلوه ننماید و خود 
مسئولیت  اصلي  مبناي  مسئله  این 
قضات  مسئولیت  و  است  مدني 
مجموعه ي  زیر  و  شعاع  نیزتحت 
همین قاعده ي کلي مي باشد، این که 
موازین  براساس  مي بایست  قاضي 
جمله  از  نماید  صادر  راي  عادالنه 
حکم  به  قاضي  که  است  وظایفي 

قانون مي بایست به اجرا در آورد. 

مقدمه: 
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نظریه ي عام تقصیر مالک رفتار یک انسان متعارف میباشد یعني اگر رفتارفرد مرتکب بارفتار افراد 
متعارف جامعه در تعارض باشد رکن مسئولیت محقق مي گردد لیکن در تقصیر شغلي رفتار فرد 
مرتکب با رفتار عموم مردم سنجیده نمي شود بلکه با رفتار یک فرد متعارف از همان شغل و منصب 
مبایست سنجیده گردد بنابراین براي بررسي اینکه آیا قاضي مرتکب تقصیر شغلي شده است یا نه 

مي بایست رفتار او با رفتار متعارف یک قاضي مورد بررسي و تطبیق قرار گیرد. 
بنابراین بدلیل اهمیت برخي مشاغل و ارزشهاي مورد حمایت مسئولیت چهره ي ویژه اي به 

خود مي گیرد و از حدود قواعد عمومي فراتر میرود. 1
بنابراین بین نظریه ي تقصیر عام و نظریه ي تقصیر شغلي تفاوت دیگري از لحاظ ارکان وجود 
ندارد یعني در تقصیر شغلي مي بایست ضرري از شغل قضا به فرد وارد شده باشد و همچنین 
مي بایست بین تقصیر قضایي ارتکاب یافته و آن ضرر وارد شده به فرد رابطه ي سببیت وجود داشته 

باشد تا بتوان قاضي را مسئول این خسارات وارده به فرد دانست. 
- تقصیر شغلي قضات آیا تقصیر قراردادي است یا تقصیر قهري است:

بحث مهمي که در بخش مباني تقصیرهاي شغلي مطرح میگردد این است که آیا تقصیرهاي 
موجود در این بخش تقصیر ناشي از قرارداد است یا تقصیر ناشي از قانون:

بنظر میرسد در تقصیرهاي شغلي قضات این تقصیر مبتني برقانون است چون قضات براساس 
دستورات و احکام قانوني است که موظف به انجام یکسري تعهدات هستند و هیچ قراردادي في 

مابین قضات و زیان دیده وجود ندارد تا تقصیر را قراردادي بدانیم. 
لیکن در یکسري موارد استثنایي در رسیدگي هاي مدني و کیفري میتوان براي قاضي عالوه 
برتقصیر قانوني تقصیر قراردادي نیز تصور نمود، از جمله ي این موارد استثنایي در دادرسي هاي 
کیفري قرارهاي تامیني)التزام، کفالت، وثیقه(میباشد که در آن ها یا ضامن معرفي مي گردد یا وثیقه اي 
سپرده مي شود بنابراین در این موارد یک نوع قرار داد با تشریفات و شرایط خاص قانوني بین از 
یک سو قاضي رسیدگي کننده به پرونده و از سوي دیگر ضامن یا شخص متهم منعقد میگردد که 

در اصطالح قرارقبولي کفالت یا وثیقه نام دارد، 
ضمانت اجراي تخلف از این نوع قرارها یا قراردادهاي قانوني ازسوي قاضي تخلف انتظامي و 
احیاناََ الزام قانوني وي به جبران خسارات مادي و معنوي وارده به ضامن یا متهم مي باشد بنابراین در 
این موارد مسئولیت قاضي تلفیقي از مسئولیت قراردادي مسئولیت قهري است لیکن مبناي تقصیر 

قاضي که موجب مسئولیت او شده قراردادمنعقده ي او مي باشد. 
- سوال دیگري که در باب مسئولیت هاي شغلي قضات قابلیت طرح دارد اینست که آیا تعهد 

قضات تعهد به نتیجه است یا تعهد به وسیله مي باشد:
بنظر مي رسد که قضات ابتدا مي بایست با توجه به تحقیقات انجام شده و قرائن موجود قصد 
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واقعي طرفین در دعواي حقوقي و دعواي کیفري را محرز کند لیکن اگر نتواند به قصد واقعي 
طرفین دست یابد تعهد او در حدود توانایي هایش در آن حرفه و از نوع تعهد به وسیله مي باشد و 
نمیتوان او را با وجود تالش هایي که کرده ولي در حکم به اشتباه رسیده مورد بازخواست قرار داد 

و مسئول شناخت. 

بند دوم:بررسي ویژگي قضات و احکام صادره توسط آنان:
مسئله ي اولي که در این مبحث بدان خواهیم پرداخت این است که منظور از قضات در این باب چه 
کساني هستند آیا قضات تنها مشمول قضات محاکم میشود که حکم صادر مي کنند یا قضات دادسرا 
نیز شامل آن مي شود. بعد از ارائه توضیحاتي در این باب مي خواهیم به این مسئله بپردازیم که منظور 
از حکم چیست، آیا فقط احکام قضات که منجر به تضییع حقوق مادي و معنوي افراد میشود تحت 

شرایطي قابلیت جبران خسارت را دارد یا تمامي تصمیمات قضایي این ویژگي را دارا مي باشند. 

1- بررسي مفهومي قضا
1-1- مفهوم لغوي قضا:

قضا در لغت عرب از فعل )قضي، یقضي(است و در کتب لغت بیش از ده معنا براي این واژه بیان 
شده است از جمله اظهار، اعالم. البته معناي اصلي و حقیقي قضا همان حکم است. 

2-1- مفهوم اصطالحي قضا:
قضا در مفهوم اصطالحي در تعابیر مختلفي بکار رفته است که برگشت تمامي این تعابیر به مفهوم 

لغوي آن است. 
یکي از این تعابیر عبارت است از:

)قضا در عرف متداول عبارت است از حکم کردن در میان مردم و فصل خصومت میان آن ها و 
اثبات ادعاي مدعي و یا حکم به محکومیت مدعي علیه ونفي حق از او(2

تعریف دیگري که از آن ارایه شده عبارت است از:
)حکم کردن در بین مردم در زمان نزاع و مشاجره و رفع خصومت و رفع مشکل بین آن ها(3

براساس آیه ي شریفه ي)یا داوود انا جعلناک خلیفه في االرض فاحکم بین الناس(قول مورد 
پذیرش در اسالم این است که قضا به معناي حکم صادر شدن از جانب خداوند و پیامبران و امامان 
معصوم و نائبین عام آنان است به همین دلیل در حقوق اسالم به قاضي حاکم نیز گفته مي شود. 4 

2- مفهوم قاضي و حکم دراصل171ق. اساسي
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از آنجایي که در اصل171ق. اساسي و ماده ي58 ق. م. ا از واژه ي قاضي و حکم استفاده شده است 
لذا مي بایست هرکدام از این واژه ها بطور جداگانه مورد بررسي وکنکاش قرار گیرد. 

1-2- بررسي مفهوم قاضي:
آیا منظور از قاضي در اصل171ق. ا منحصر در قضات محاکم است یا اینکه این واژه داراي مفهوم 

عامي مي باشد که هم شامل قضات دادسرا میشود و هم قضات دادگاه:
راجع به مفهوم قاضي در اصل مذکور بین حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد:

1-1-2- قاضي به معناي دادرس
برخي معتقدند که قاضي در موارد مذکور به معناي دادرس دادگاه است و دالیل خود را چنین ذکر 

مي کنند:
اول:اصل171ق. او ماده ي 58ق. م. ا متخذ از روایات و نظر مشهور فقیهان است که مالک و 
معیار براي خطاي قاضي قرار گرفته است. از منظر روایات و فقها قاضي کسي است که در مقام 
رفع خصومت برآید و قضات دادسرا چنین وظیفه اي ندارند پس این واژه به قضات دادگاه و 
تصمیماتشان انصراف دارد از طرف دیگر اگر به اطالق این ماده استناد شود باید گفت که چون در 
زمان تشریع حکم و صدور روایات نهادي بنام دادسرا وجود نداشته است ادعاي حمل مفهوم قاضي 

برقضات داسرا بر اساس اطالق هیچ وجهي ندارد. 
دوم:مطابق قواعد واصول کلي مسئولیت مدني، هرکس موجب ورود ضرر به دیگري شود داراي 
مسئولیت شخصي است وباید از اموال خویش جبران کند. در موارد شک در اینکه آیا به قضات 
دادسرا قاضي اطالق مي شود تا ازمصونیت قضایي برخوردار گرددمي گوییم چون مصونیت قضایي 
امري استثنایي است و خالف قاعده مي باشد باید به قدر متیقن اکتفا کرد و آن همان قاضي محاکم 

است. 
سوم:گفته شده که صاحب منصبان دادسرا قاضي نیستند بلکه مدعي العموم و طرف دعوي 
محسوب مي گردند و وکیل مدافع جامعه مي باشند. وظیفه ي مدعی العمموم فقط حق تعقیب و طرح 
دعواي عمومي است نه حق صدور حکم. به ویژه در سیستم حقوقي ایران که اصل قانوني بودن 
تعقیب حاکم است دادسرا موظف به تعقیب جرایم است و حق سازش با مرتکب را ندارد بنابراین 
طرفیت دادسرا در دعاوي کیفري کامال واضح است و دادسرا به عنوان وکیل مدافع جامعه در دعاوي 
کیفري شرکت مي کنند و تنها تقاضاي صدور حکم به مجازات را براي متهم از دادگاه مي کند و رأسًا 

حق صدورحکم را ندارد. 5
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2-1-2:قاضي به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایي:
دیدگاه دوم آن است که واژه ي قاضي داراي مفهومي عام و کلي بوده و منظور از آن اعم از دادسرا 

و دادگاه مي باشد براي این دیدگاه مي توان از دالیل ذیل مدد جست:

الف:مشروح مذاکرات قانون اساسي
بهترین راه حل براي تفسیر یک قانون مبهم بررسي کردن نظریات خود اعضاي مجلس قانون گذاري 
در زمان تصویب قانون مبهم مي باشد. براي اینکه بفهمیم منظور قانونگذار اساسي از لفظ قاضي 
در اصل171چه بوده است بهتر است به مجموع مذاکرات مجلس قانون اساسي براي تصویب این 

اصل رجوع کنیم:
رئیس مجلس قانون اساسي بیان داشتند:)هرگاه در اثرتقصیر یا اشتباه قاضي ضرر و زیان مادي یا 
معنوي از طرف قاضي متوجه فردي شود در صورت تقصیر قاضي اعم از قاضي دادگاه یا بازپرس 
خود او طبق موازین اسالمي ضامن است ودر غیر این صورت دولت ضامن است(بنابراین در 
سخنراني رئیس مجلس لفظ عام قاضي بوده و خصوصیتي در سمت قضایي براي بیان این احکام 

در نظر رئیس مجلس قانون اساسي وجود نداشته است. 
یکي دیگر از نمایندگان در تصویب این اصل بیان داشته است:)در کنار قضات دادگاه قضات 
آن  باشد که در  بخاطر جهاتي  تا حدي  او  تقصیرات  بسا قاضي و  نیز هستند چون چه  تحقیق 

بازپرس ها وقضات تحقیق نیزي دخالت داشته اند. 6
نتیجه مي رسیم که مدنظر  این  به  قانون اساسي  با بررسي مشروح مذاکرات مجلس  بنابراین 
تصویب کنندگان قانون اساسي ضمان قاضي اعم از دادسرا و دادگاه در صورت تقصیربوده است. 

الزم به ذکر است که نظریه ي مشورتي اداره ي حقوقي قوه ي قضاییه به شماره ي4273-7به 
مورخه ي67/7/27نیز همین نظر راتایید مي کند. 

ب:قوانین ومقررات جاري والزم الرعایه
در برخي از مواد قانون مجازات اسالمي از جمله مواد597و587و604 و دیگر قوانین و مقررات در 
بیان مسئولیت قضات ازلفظ قضات محاکم و دادسرا تحت عنوان عام قضات، مستخدمین قضایي، 
دارندگان پایه ي قضایي و عناوین دیگر یاد شده است و قضات دادسرا از نظرجرایم ومجازاتهاي 
شغلي و تخلفات انتظامي و امکان تعقیب جزایي یا انتظامي بطور کامل مشابه و معادل قضات محاکم 
محسوب مي گردند همچنین از لحاظ شرایط استخدام، پیشرفت و ارتقاي شغلي نیز تفاوتي بین 

قضات دادسرا و دادگاه وجود ندارد. 
از بین این دو نظر و ادله ي ارائه شده به نظر مي رسد نظر دوم بهتر و به موازین عدالت نزدیکتر 
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است اگرچه نظر اول نیزاز لحاظ استدالل هاي تئوریک قابل تأمل است ولي از آنجا که ارجح است 
قوانین مبهم رادر راستاي عدالت و انصاف تفسیر کرد نظر دوم بهتر مي باشد، بنابراین قاضي شامل 
تمامي قضات اعم از دادگاه بدوي، تجدید نظر، دیوانعالي، دادگاه نظامي، دادگاه ویژه ي روحانیت، 
دادستان ها ومعاونین ایشان، بازپرس ها ودادیارها میشود، ریس اجراي احکام که داراي پایه ي قضایي 
مي باشد قاضي محسوب مي گردد زیرا به داللت ماده ي 15آیین نامه ي اجرایي تشکیل دادگاه عمومي 
و انقالب اجراي احکام از جمله واحدهاي بخش قضایي است که اداره ي آن را به استناد تبصره ي 

ماده ي مذکورمي توان به معاون قضایي محول کرد. 
بنابراین کلیه ي افرادي که داراي پایه ي قضایي هستند مشمول اصل171ق. اساسي مي باشند. 

2-2- مفهوم حکم در اصل171قانون اساسي:
سوال دیگري که قابلیت طرح دارد اینست که منظور از حکم در اصل171ق. ا و 58ق. م. اچیست؟آیا 
منظور از آن صرفا تصمیماتي است که دارندگان پایه ي قضایي در مورد ماهیت دعوي اتخاذ مي کنند 
و قاطع دعوي در آن مرحله است یا اینکه به معناي مطلق کلیه ي تصمیمات و اقدامات قضایي که در 

جریان تحقیق و دادرسي اتخاذ مي گردد و در سیر آن بي گناهي متضرر مي شود را شامل مي شود. 
بعد از اینکه در بخش قبل مشخص شد منظور از قاضي کلیه ي کساني است که داراي پایه ي 
قضایي مي باشند اعم از اینکه در دادسرا اشتغال داشته باشند یا دادگاه حضور داشته باشند طبیعي 
است که منظور از کلمه ي )حکم(در اصل171ق. اساسي نیزمعناي اصطالحي آن که بیانگر تصمیماتي 
است که راجع به ماهیت است و قاطع دعوي مي باشد نیست و مقصود ازآن کلیه ي تصمیمات و 
اقداماتي است که از سوي مقامات دادسرا و دادگاه به اعتبار سمت قضایي آنان علیه جان، مال یا 

آزادي اشخاص اتخاذ و عمدا یا اشتباها موجب ایراد خسارات مادي یا معنوي به آنان مي گردد. 
البته شایان ذکر است که قضات دادسرا که مدعي العموم محسوب مي گردند نمي توانند وظایفشان 
را به نحو احسن انجام دهند مگر اینکه به آن ها آنقدر قدرت وآزادي عمل داده شود که تا بتوانند 
وظایف خود را بدون هیچ مشکلي انجام دهند و در این مسیر هیچ ترسي به خود راه ندهند لیکن 

مسئولیت قضات دادسرا در صورت غش، تدلیس یا خطاي سنگین باید لحاظ شود. 7

بند سوم:بررسي ویژگي ها و آثار تقصیر یا اشتباه قاضي. 
در این مبحث ویژگي هاي نظریه تقصیر و آثار آن در اصل171قانون اساسی و همچنین منظور قانون 

گذار از لفظ اشتباه در اصل مزبور را تبیین می کنیم:

1- تقصیر؛ رکن اصلي مسئولیت مدني دارندگان پایه قضایي
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با توجه به اصل171ق. اساسي و ماده ي58ق. م. ا و ماده ي1 ق. م. م و دیگر اصول و موازین 
حقوقي براي تحقق مسئولیت مدني تصمیم گیرندگان قضایي سه عنصر الزم و ضروري است: 

تقصیر، ضرر، رابطه ي سببیت. 

1-1- بررسي مفهوم لغوي و اصطالحي تقصیر
در این قسمت مفهوم تقصیر و چهره هاي مختلف آن از لحاظ تقسیم بندي هاي مختلف مورد بررسي 

قرار مي گیرد. 

1-1-1- مفهوم لغوي تقصیر
تقصیر واژه ي عربي و مصدر باب تفعیل مي باشد. 

جوهري در معناي آن مي گوید:)التقصیر في االمر:التوافي فیه=یعني تقصیر در کار و امري به 
معناي سستي ورزیدن درآن کار مي باشد(8

درکاري، سهو،  کردن  کوتاهي  و  معناي:سستي  به  است:)تقصیر  آمده  نامه ي دهخدا  لغت  در 
غفلت، خطا و کوتاهي مقابل توفیر، بازماندن از چیزي(9

2-1-1- مفهوم اصطالحي تقصیر
در تعریف مفهوم تقصیر بین حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد:

در تعریف سنتي که از مفهوم تقصیر ارائه مي گردد: تقصیر عبارت است ازعمل نامشروع غیر قانوني 
گه قابل انتساب به عامل آن است که گاهي از آن به عمل قابل سرزنش تعبیر مي گردد، بنابراین بر اساس 

این تعریف هرگاه عملي منطبق با قانون و غیر قابل سرزنش باشد تقصیر تلقي نمي گردد. 10
لیکن این تعریف با ایراداتي روبه رو بود از جمله اینکه اعمالي تقصیر محسوب مي شد که 
قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد یعني اگر فرد قدرت درک زشتي فعلش را ندارد پس مقصر 

محسوب نمي گردد. 
لیکن امروزه در نظر حقوق دانان تقصیر مفهومي نوعي پیدا کرده است بدین ترتیب که تجاوز 

از رفتار متعارف مالک تقصیر محسوب مي گردد. 11
)بنابراین تقصیر عبارت است ازتجاوزازرفتاریک انسان متعارف(

تعریفي که قانون گذار ایران در مواد951 الي953قانون مدني از تقصیرارائه مي دهد بنظربا تعریف 
ارائه شده انطباق دارد. 

قانون گذار در ماده ي 953ق. م تقصیر را اینگونه تعزیف مي کند:تقصیر اعم است از تعدي و 
تفریط. 
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در ماده ي951ق. م تعدي عبارت ازتجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق 
دیگري میباشد. 

همچنین در ماده ي952ق. م تفریط عبارت از ترک عملي که به موجب قرارداد یا متعارف براي 
حفظ مال غیرالزم است. 

لیکن در مواد951و952ق. قانون نیزمي بایست ذکرمي شد یعني انجام اعمالي که قانون ارتکاب 
آن را نهي کرده یا عدم انجام عملي که براساس قانون مي بایست انجام گیرد به ترتیب از مصادیق 

تعدي و تفریط مي باشد. 

2-1- انواع تقصیر
تقصیر را مي توان از جهات مختلف مورد تقسیم بندي قرار داد:

1-2-1- انواع تقصیر از لحاظ شدت و ضعف آن
الف=تقصیر عمدي

تقصیري است که همراه سوء نیت و قصد اضرار باشد و در واقع در تقصیر عمدي قصد نتیجه 
و اراده ي ورود زیان وجود دارد. 

ب=تقصیر غیر عمدي
تقصیري است که همراه با قصد نتیجه و اراده ي ورود زیان نباشد و بر سه نوع است:

تقصیر سنگین:)تقصیر سنگین تقصیري است که مظهر عدم مهارت یا غفلت شدید در حدي 
شگفت انگیز مي باشد، در این نوع تقصیر قصد نیجه ي اضرار به غیروجود ندارد ولي آنچنان بي 
مباالتي در سطح گسترده است که گویي کار عمدي انجام شده است در این نوع از تقصیر اگرچه 

فرد نتیجه ي اضرار را نمي خواهد ولي درجه ي احتمال وقوع آن در حد ظن مي باشد. (12
تقصیر سبک:)تقصیري است که یک شخص با احتیاط متوسط مرتکب آن نمي شود، یعني فرد 
اگر داراي یک احتیاط متوسطي نیزمي بود مرتکب آن تقصیر نمي شد، البته معیار تشخیص این 

احتیاط متوسط افراد متعارف جامعه هستند که داراي احتیاط متوسط مي باشند(
تقصیر خیلي سبک:)تقصیري است که یک شخص خیلي محتاط و آگاه مرتکب آن نمي شود(13 

2-2-1تقسیم بندي تقصیر ازلحاظ رفتارهاي مشمول تقصیر
اول=فعل

یعني هرگاه برطبق قانون یا قرارداد یا عرف فرد نباید یک عملي را مرتکب شود ولي آن را انجام 
دهد که در اصطالح آن را بي احتیاطي گویند. 

دوم=ترک فعل
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یعني هرگاه بر طبق قانون یا قرارداد یا عرف فرد میبایست یک عملي را انجام دهد ولي آن را 
ترک نماید و در اصطالح آن را بي مباالتي گویند. 

برخي دیگر از مصادیق تقصیر عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتي است که در ماده ي 
336ف. م. ا مطرح شده است و همچنین مواردي مثل غفلت و اهمال که در قوانین خاص به آن ها 
اشاره شده است لیکن بنظر مي رسد تمامي این موارد نوعي بي احتیاطي و بي مباالتي باشد و دیگر 

نیازي به مطرح کردن آن ها باوجود این دو اصطالح نیست. 

2-مفهوم تقصیر و اشتباه در در اصل171ق. اساسي
در باب اینکه منظور از تقصیر و اشتباه در اصل171ق. اساسي و ماده ي58 ق. م. ا چه مي باشد بین 

حقوق دانان اختالف نظر است:
یک نظر این است که مفهوم تقصیر در این اصل و ماده با مفهوم عادي تقصیر در تعارض است 
و اینجا تقصیر در معناي عام خود نمي باشد بلکه منظور آن عبارت است از عمد در زیان رسانیدن 
به دیگران از طریق احکام صادره توسط قاضي و در این صورت خود او ضامن جبران خسارات 
وارده است ولي اگر عمدي در زیان رسانیدن به اصحاب دعوي نداشته باشد یعني دچار اشتباه شده 

است و در این صورت دولت ضامن جبران خسارات وارده به زیان دیده مي باشد. 14
لیکن نظر دیگرداراي یک ابهام در گفتار است که نظر استاد دکتر کاتوزیان مي باشد بدین شکل 
که ایشان ابتدا در کتاب خود در باب معیار تفکیک بین تقصیر و اشتباه مي گوید:بنظر مي رسد اشتباه 
ناشي از قصور دادرس مي باشد ولي تقصیر به حالتي گویند که تدلیس و سوء نیت وجود دارد خواه 
با انگیزه ي کسب منفعت همراه باشد و خواه با انگیزه ي دفع ضرر یا انتقام جویي و نظایر آن. ولي 
در سطور بعدی در همان کتاب ادامه می دهد ؛ فقط حسن نیت و پلیدي اندیشه، معیار تفکیک 
اشتباه از تقصیر نمي باشد بلکه بي مباالتي نابخشودني و بي اعتنایي به قوانین و حتي عرف ورسوم 

قضایي را نیز باید داخل در قلمرو تقصیر آورد اگرچه عمدي در این موارد وجود نداشته باشد. 15
اما نظر دیگر که نظر اقوي مي باشد این است که هرگاه قاضي در راستاي اعمال قضایي خود 
مرتکب یک تقصیر عمدي شود یا اینکه مرتکب یک تقصیر سنگیني شود که از لحظ عرف در حکم 
عمد محسوب مي شود و از این طریق خساراتي به فرد یا افرادي وارد گردد در این حالت خود قاضي 
مسئول جبران خسارات وارده بر آن فرد یا افراد مي باشد لیکن اگرقاضي در موضوع یا در حکم یا در 
تطبیق حکم بر مورد خاص، مرتکب اشتباهي شود که ناشي از تقصیر سبک یا خیلي سبک او باشد و 

غیر قابل اجتناب باشد دز این صورت دولت موظف است خود به جبران خسارات وارده بپردازد. 16
حال هرگاه خسارات وارده بر افراد، ناشي از نقص وسایل دستگاه قضایي باشد مسئول جبران 

خسارات وارده کیست؟
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در پاسخ به این سوال باید گفت که هر گاه بدلیل کمبودها و نقص هاي موجود در سیستم 
قضایي از قبیل کمبود نیروي انساني یا کمبود فرصت براي قاضي جهت بررسي دقیق پرونده قاضي 
حکمي برخالف قانون صادر نماید چون در این موارد تقصیر از جانب سیستم اداري صورت گرفته 
و تقصیر اداري سبب قوي تر از تقصیر شخصي و شغلي قاضي است بنابراین دولت مسئول جبران 
خسارات وارده مي باشد بنابراین در مواردي که سبب ورود خسارات آمیزه اي از تقصیر اداري و 
تقصیرشخصي و شغلي باشد مي توان دولت را مسئول گرفت مگر اینکه قاضي به عمد یا در حکم 
عمد مرتکب تقصیر شود که در این صورت خود او مسئول است ولي در این حالت تقصیر اداري 
مي تواند مسئولیت قاضي را تا حدي تعدیل کند و کاهش دهد و آن میزان کاهش داده شده را باید 

برعهده ي دولت گذاشت. 
سوال دیگري که مطرح مي شود این است که آیا در مواردي که دولت مسئول جبران خسارات 

وارده به افراد است مي تواند بعد از جبران خسارات وارده به قاضي رجوع کند یا نه؟
در این حالت بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد که دولت نمي تواند جهت مطالبه ي مبالغ 
پرداختي خود از باب جبران خسارات افراد به قاضي رجوع نماید زیرا قاضي در این حالت به عنوان 
یک عضو دستگاه قضایي عمل کرده است و اشتباه او در صدور حکم در واقع اشتباه دستگاه قضایي 
محسوب مي گردد پس در این حالت مسئولیت دولت مسئولیت ناشي از فعل غیر نمي باشد تا دولت 

بتواند به قاضي رجوع نماید. 17

بند سوم:بررسي دادگاه صالحیت دارجهت رسیدگي به موضوع
بعد از بررسي شرایط ماهوي مسئولیت مدني قضات مي خواهیم در این قسمت در مورد این مسئله 
که کدام دادگاه صالح است براي رسیدگي و صدور حکم مبني بر جبران خسارات زیاندیده سخن 

بگوییم. 
در تاریخ 1390/7/17قانوني در مجلس به تصویب رسید تحت عنوان قانون نظارت بر رفتار 
قضات و این قانون در مورخه 1390/8/18در روزنامه رسمي منتشر گردید و در حال حاضر الزم 

االجرا مي باشد. 
در ماده 6 این قانون صراحتا صالحیت هاي دادگاه عالي انتظامي قضات تصریح گردیده است، 
یکي از صالحیت هاي این دادگاه براساس بند ششم این ماده اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر 
قاضي موضوع اصل 171ق. اساسي مي باشد، لذا براساس این بند بنظر میرسد براي اینکه قاضي 
دادگاه عالي تشخیص دهد که آیا تقصیر یا اشتباهي از سوي قاضي رسیدگي کننده صورت گرفته 
یا نه این مستلزم رسیدگي ماهوي پرونده اي است که زیاندیده ي آن از قاضي رسیدگي کننده به 

پرونده اش شکایت کرده است. 
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حال بعد از بررسي پرونده از سوي قضات محترم یکي از شعب دادگاه عالي انتظامي قضات 
نسبت به وقوع تقصیر یا اشتباه از سوي آن قاضي که پرونده مذکور را رسیدگي کرده اظهار نظر 

مي شود. هر شعبه از سه قاضي تشکیل شده که مالک تصمیم گیري نظر اکثریت است. 
اگر نظر اکثر قضات شعبه مبني بر این باشد که قاضي صادر کننده راي در صدور آن مرتکب 
تقصیر یا اشتباهي نشده که هیچ و اال اگر نظر به بروز تقصیر یا اشتباه از سوي او داشته باشند آن را 

در قالب راي بیان مي نمایند. 
با احراز وقوع تقصیر یا اشتباه از سوي قاضي شخص زیاندیده از راي قاضي مي تواند براي 
جبران خسارات وارده به خود و به استناد این راي صادره از دادگاه انتظامي قضات دادخواست 
مطالبه خسارات وارده را تقدیم دادگاه نماید، از حیث صالحیت دادگاه بر طبق ماده 30 قانون نظارت 
بر رفتار قضات این پرونده ها در صالحیت دادگاه عمومي تهران مي باشد که رسیدگي به این پرونده 

در این دادگاه منوط به احراز اشتباه یا تقصیر قاضي در دادگاه انتظامي قضات مي باشد. 

نتیجه گیري:
مفهوم تقصیر در اصل171قانون اساسي با معني آن در قانون مدني متفاوت است. لیکن برخي از 
حقوقدانان، آن را به معناي عمد گرفته اند. برخي دیگر، عمد وخطاي سنگین)در حکم عمد(را شامل 
تقصیر اشاره شده دراین اصل مي دانند که بنابرآنچه گفته شد نظردوم اقوي مي باشد. همچنین گفته 
شد که معیار تقصیر قاضي که ازجمله تقصیرهاي شغلي محسوب مي گردد رفتاریک قاضي متعارف 
درهمان شرایطي است که خسارت بوجود آمده است و معیارآن یک معیار نوعي- شخصي مي باشد 
برخالف تقصیرعام که معیار نوعي در آن حاکم است بدین ترتیب اگر رفتار قاضي با رفتاریک 
قاضي متعارف در آن شرایط منطبق باشد تقصیر نکرده و االمرتکب تقصیر شده است. بنابراین 
براساس آنچه گفته شد منظورازتقصیردر این اصل تقصیر عمدي وخطاي سنگین)در حکم عمد(
مي باشد و منظورازاشتباه دراین اصل تقصیرسبک و خیلي سبک مي باشد. از سوي دیگر راجع به 
واژه هاي قاضي و حکم در این اصل171ق. اساسي بنابرآنچه به تفصیل گفته شد اختالف نظر وجود 
دارد ولي نظري که مورد قبول و اقوي مي باشد این است که منظورازقاضي کلیه ي افرادي مي باشد 
که داراي پایه ي قضایي هستند و منظورازحکم کلیه ي تصمیماتي است که دارندگان پایه ي قضایي 
جهت کشف حقیقت و تحقیق وصدورحکم واجراي آن وغیره مي گیرند ودراین راستا ضرري به 

فرد یا افراد وارد گردد. 
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مبحث اول: تعریف لغوي و اصطالحي اجرا
اجرا )با کسر همزه( به معني راندن، روان ساختن، جاري کردن )محمدجعفر، جعفري لنگرودي، 
مبسوط در ترمینولوژي حقوق، انتشارات کتاب خانه گنج دانش، چاپ چهارم، شماره 524( و به 
جریان انداختن واقدام به اعمالي براي به عمل درآوردن حکم قضایي را گویند. )بهرامي، بهرام، 
اجراي احکام مدني، نگاه بینه، چاپ اول، 1382، ص4( البته در علم حقوق و فقه در معاني ذیل به 

کار مي رود:
الف اجراي اسناد رسمي که بر عهده ادارات ثبت است و اجراي احکام دادگستري

ب اداره اجرا در ثبت و دادگستري را گویند. اجرا در معني اعم شامل صدور اخطار عندالمطالبه 
هم مي باشد. )جعفری لنگرودي محمدجعفر، ، پیشین، صفحه 284(

به عبارت دیگر تفاوت چنداني بین معناي لغوي و اصطالحي لفظ اجرا نیست مگر این که در 

محمد ناصری فرد
دکتر علی عباس حیاتی

احد خزایی

راهکارهاي کاهش پرونده هاي اجرایي مدني در دادگستري

- کارشناس ارشد حقوق خصوصی و قاضی دادگستری

- استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

- کارشناس ارشد حقوق، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری

حکم  اجراي  گري  جلوه  و  اهمیت 
آنچنان نمایان است که نیازمند هیچ 
که،  زیرا  نیست.  تبییني  و  تفسیر 
حقوق  به  که  مظلومي  هر   خواسته 
و قضاء تمسک جسته،  در قالبي جز 
عادالنه  حکم  اجراي  و  حق  احراز 

نمي گنجد. 
در حال حاضر یکي از مشکالت 
باالي  حجم  دادگستري ها  جدي 
که  است  مدني  اجرایي  پرونده هاي 
این موضوع خود دغدغه خاطر کادر 
اجرا و نارضایتي اشخاص مرتبط را 
به  تحقیق  این  است.  آورده  فراهم 
سریع  اجراي  موانع  شناسایي  دنبال 
و ارائه راهکارهاي معقول براي رفع 

این معظل مي باشد. 
فرجه  در  عادالنه  حکم  اجراي 
زماني مناسب غایت و خواسته اصلي 
خسارت دیده در طرح دعوا و تقبل 
حق  اثبات  بر  حاکم  دشواري هاي 
ادعایي است. بدون اجراي حکم کل 
تشریفات و تشکیالت دادرسي زائد 

و فاقد مقبولیت عقلي است. 
گاه تاخیر در اجرا، همانند عدم 
بر  را  باري  زیان  آثار  حکم  اجراي 
مي کند.  وارد  اجتماع  و  له  محکوٌم 
نشناختن علت هاي تورم پرونده هاي 
اجرایي و چشم بستن از واقعیتها و 
را  مسئوالن  گاه  روز هم،  مقتضیات 
لوایح،  تصویب  سوي  و  سمت  به 

سوق  هایي  بخشنامه  و  نامه ها   آیین 
نگشوده  را  مشکلي  تنها  نه  که  داده 
بلکه خود گره دیگري بر تنه سیستم 

قضایي کشور شده است. 
مدني  احکام  اجراي  قانون 
فرسودگي،  مستقیم  رغم  علي  ما 
از  است  تقلیدي  غیرمستقیم  یا 
اندیشه هاي غربي که با نیازهاي روز 
کنوني و فرهنگ و اعتقادات ما بعضًا 
سیستم  واکاوي  لذا  نیست.  منطبق 
تقنیني و عملي اجراي احکام مدني 
در محدوده بحث و ارائه راهکارهاي 
اندرکاران  دست  براي  عملي  مفید 
بسیار  قضائیه  قوه  متولیان  و  اجرا 

ضروري است. 

مقدمه: 
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علم حقوق روان ساختن، جاري کردن و راندن یک الزم قانوني که در جنبه قهریه و عمومي دارد 
مد نظر است که نوعي تخصیص است. 

مبحث دوم: خصوصیات آیین اجراي احکام
هر چند در مورد ویژگي هاي مقررات اجراي احکام مدني به ندرت بحث شده است اما با بررسي 
قواعد پراکنده مستتر در تاریخچه اجراء مواد مختلف مقررات اجرایي و مقایسه آن با قوانین آیین 

دادرسي به واسطه تقرب زیاد آن ها مي توان برخي از خصوصیات این علم را کشف نمود. 
با شناخت خصیصه هاي حاکم بر آیین اجراي احکام مدني مي توان برخي از مقررات موضوعه 
را که فلسفه تاسیسي یا دوام و زوال فعلی آن ها مورد تردید است را مورد بازبیني قرار داد که حتي 
در صورت عدم تغییر و شرایط حاکم توسط قانون گذار، بتوان زمینه تفسیر درست را فراهم کرد تا 
مقدمه اي باشد برای حرکت به سوي بازنگري و دوباره اندیشه و انطباق آن با نیازهاي روز مبتني 

بر جهان بیني اسالمي. 

گفتار اول: قهري و آمره
از این جهت که قواعد آمره مجموعه قاعده یا قوانیني هستند که اراده و تراضی طرفین بر خالف آن 
پذیرفته نمي شوند و فاقد نفوذ است مي توان اکثر مقررات اجراي احکام را آمره تلقي کرد زیرا که، 
تراضي طرفین براي تغییر شیوه ي اجرا و الزام دادورزان به تبعیت از نظر آن ها مثل تغییر جلسات 
مزایده و اجراي مفاد حکم و غیره نافذ نیست. که البته ماده 37 قانون اجرای احکام مدنی نیز به گونه 

اي این قاعده را ترسیم مي کند. 

گفتار دوم: شکلي
با توجه به این که مقررات اجراي احکام در واقع دنباله مقررات آیین دادرسي مي باشد، اصوالً متکي 
به تشریفات صوري و شکلي براي روان کردن اجراي تصمیم ماهوي سابق دادگاه است اما در برخي 
مصادیق که در زمان اجرا مقابله حقوقي روي مي دهد مقنن ناگزیر از طرح قواعد ماهوي جهت 

هدایت مسیر معقوالنه اجرا شده است. 

گفتار سوم: سرعت
یکي از مهم ترین ویژگي هاي عقلي حاکم بر قواعد تشریفاتي اجرا، الزام وجود رواني و سرعت 
در متن مواد قانوني براي برگرداندن امنیت و آرامش به ظلم دیده و جامعه مي باشد. در مرحله اجرا 
بحث صحت یا سقم حکم و یا امتناع محکوم علیه مطرح و ارزشمند نیست. زیرا با صدور حکم 
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الزم االجرا از حیث ماهوي حق از باطل تمیز داده شده و آن چه مد نظر قانون و عقالنیت جامعه 
است تسریع در اجراي مدلول حکم است. بنابراین توجه به اصل سرعت در وضع قوانین و مقررات 
براي اجراي تصمیم هاي قضایي و اجتناب از توجه به تشریفات زائد و دست و پاگیر که فاقد توجیه 
عقلي و شرعي و گاهاً عرفي است ضرورتي غیر قابل تردید مي باشد ماده 24 قانون اجراي احکام 

مدني 1356 تاییدکننده این اصل است. 

گفتار چهارم: رایگان
اصوالً محکوم له از تحمل هزینه اي براي دست یابي به حقش که مورد تجاوز و انکار واقع شده 
معاف است. این قاعده مبتني بر اصول عقلي و شرعي است که در غالب مقررات کشورهاي دیگر 
نیز پذیرفته شده. در قانون اجراي احکام مدني ما هم اگر گاهاً به طور ظاهري از این اصل انحرافي 
ایجاد شده مورد از مصادیق استثنایي نیست بلکه می توان گفت تدبیري است براي تسریع اجرا که 

در آتي مسئول نهایي آن محکوم علیه است. )مواد 76 82 ق. ا. ا. م(

گفتار پنجم: اداری
اقدامات واحد اجرا در قالب حکم یا قرار، قرار نمي گیرد و نوعي تصمیم است و از جهتي دیگر 
هم با توجه به این که مفاد راي قضایي به موقع اجرا گذاشته مي شود نه این که تمیز حق از ناحقي 

صورت گیرد، اصوالً اداري است. 

مبحث سوم: علت ها و راهکارهاي رفع اطاله 
در این قسمت به شناسایي اسباب و علت تامه سکون پرونده هاي اجرایي در واحد هاي اجراي 

احکام و راهکارهاي منطقي مقابله با آن پرداخته می شود. 

گفتار اول: علت هاي افزایش پرونده هاي اجرایي
علت هاي قانوني سبب هایي است که از مصوبات و اراده الزام آور قانونگذار نشأت مي گیرد و 
اسبابي که جداي از مقررات موضوعه و تدوین یافته بواسطه کارکرد و فعل نیروي انساني زمینه 
ساز منفعل ماندن پرونده ها مي گردد در قالب علت هاي اجرایي پي مي گیریم همانند عدم تخصص 

مأمورین اجراء یا تعلل و زوائدي که پدید آورنده آن نیروي انساني متصدي یا مرتبط اجراست. 

بند اول: وجود مقررات مبهم، مجمل و متناقض 
 مي توان با بررسي مجموعه نظریات مشورتي اداره حقوقي یا نشست هاي قضایي بر عمده ترین 
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پرسش هاي نشأت گرفته از عدم دقت قانونگذار در بیان ساده مفاهیم، قواعد و تشریفات اجرایي که 
باید روشن و مبین باشد پي برد که مصادیق زیر قسمتي محدود از آن است. 

وفق ماده 5 قانون اجراي احکام مدني صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است. اما در مواردي 
که حکم دادگاه بدوي در اثر فرجام خواهي در دیوان عالي کشور نقض گردد ورسیدگي به دادگاه 
هم عرض محول شود و به تبع انشاء رأي صورت گیرد در اینجا اجراي حکم با دادگاه اولیه بدوي 
است یا دادگاه که حکم مجدد را صادر کرده است. در مواردي هم که دادگاه بدوي صادر کننده 

حکم تعطیل یا منحل شده، مسئول اجرا در قانون مشخص نشده است. 
قاعده اجرایي درج شده در ماده 1 ق. ا. ا. م. داراي ایراد جدي است. چون که از یک سو مانع 
اغیار نیست و چه بسا مصادیق حکمی متعددي را میتوان یافت که بدون قطعیت قابل اجرا هستند 
مانند: ماده 35 قانون امور حسبي، مواد 175، 256، 259، 306، 347، 386، 424، 437، 493، قانون 
آئین دادرسي مدني مصوب 1379 و از دیدگاهي دیگر، جامع افراد نیست و احکامي را که علي رغم 
قطعي بودن توان اجرایي را ندارند پوشش نمي دهد، قسمت آخر ماده 22 قانون ثبت مصوب 1310 
و ماده 101 آئین نامه قانون ثبت اسناد مصوب 1327 و ماده 1119 قانون مدني مؤید این موضوع 
مي باشد به غیر از اینکه سالهاست نهاد حقوقي قرار اجراي موقت جایگاه خود را از دست داده است. 
در ماده 12 ق. ا. ا. م. آمده: »مدیر اجرا تحت ریاست و مسؤولیت دادگاه انجام وظیفه مي کند... 
« لفظ دادگاه مطلق و فاقد قیدي است که منظور قانونگذار را روشن کند و از سویي در سال 1373 
قانون تشکیل دادگاه هاي عمومي و انقالب تصویب شد که در ماده 10 آن بیان شده بود که در هر 
حوزه قضائي به تعداد و الزم و احد اجراي احکام مدني تشکیل مي شود که در اصالحات سال 
1381 قانون موصوف اصالح و سمت قاضي تحقیق که عماًل متصدي آن بود حذف و اصطالح 
دادرس علي البدل جایگزین آن شد که بواسطه سلیقه هاي مختلف برداشت هاي متعددي از این 
مقررات صورت گرفت که تحیر وسرگرداني خاصي را در واحد هاي اجراي مدني ایجاد کرد وفق 
ماده 34 آیین نامه اصالحي قانون تشکیل دادگاه هاي عمومي و انقالب که در تاریخ 1381/11/09 به 
تصویب رئیس قوه قضائیه وقت رسید براي هر حوزه قضائي واحد اجراي احکام مدني به ریاست 
رئیس حوزه قضایي و به تصدي دادرس علي البدل تهیه گردید و در واقع بجز در موارد خاص 
دادگاه صادر کننده حکم دخالت چنداني در اجراء نداشت اما در سال 1378 با تغییر مواد 34- 35- 
36 آیین نامه مذکور تصدي قضات غیر صادر کننده حکم به نحو چشمگیري از واحد هاي اجراي 

مدني برداشته و واحد اجرایي براي دادگاههاي تصور نشده است. 

بند دوم: بي توجهي به اجرا
با ضعیف شدن اخالقیات و کم رنگ شدن رسم ریش سفیدي طبیعي است که توجه بر قوه قهریه 
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حکومت براي رفع اختالف و به تبع جمع شدن پرونده هاي حقوقي در واحد هاي اجرا بیشتر شده 
است و کادر اجرا متقبل فشارهاي مضاعفي مي شوند. لذا یکي از اقدامات مؤثر که مي تواند کارآیي 
و انگیزه قسمت اجرا را تقویت کند اعطاي مزایاي مالي و پاداش است که این مهم در زمان تصویب 
قانون اجراي احکام مدني در سال 1356 مدنظر قانونگذار بود که اقدام به وضع ماده 166 با این 
مفهوم نمی نماید: » پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئین نامه وزارت دادگستري به مصرف تهیه و 
بهبود وسائل الزم براي تسریع اجراي احکام و پاداش متصدیان اجرا مي رسد و بقیه حساب درآمد 
اختصاص وزارت دادگستري منظور مي گردد. « اما متأسفانه بعدها با سطحي نگري منسوخ گردید. 
با اصالح مواد 34- 35- 36 آئین نامه اصالحي قانون تشکیل دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در سال 1387 حداقل سرمایه باقي مانده براي واحدهاي اجراي احکام که همان مدیران اجرا و 
دادورزان کارآزموده و با تجربه سال هاي گذشته بود از بین رفت و با پراکنده شدن آنها در سمت هاي 
اداري مختلف و گاهاً بیگانه با اجرا اعالم شد که: »تبصره 1- به منظور انجام امور اجراي احکام 
مدني، مدیران دفاتر قضایي دادگاه هاي هم زمان داراي ابالغ مدیر اجرا خواهند شد. مأموران اجرا 

)دادورزان( زیر مجموعه مدیر دفتر کل مي باشند. « 
حذف پست هاي سرپرستي قضات )قاضي تحقیق- دادرس علي البدل( بر واحد هاي اجرا هم که 
نمونه آشکار آن اصالحیه آئین نامه در سال 1387 به شرح اعالمي است، نمونه اي از عدم کارشناسي 
فرآیند احقاق حق و تمیز جایگاه واالي واحدهاي اجرا بوده که بي توجهي چشمگیر نهادهاي مرتبط 

را آشکار سازد. 

بند سوم: علت هاي اجرایي
بواسطه وسعت آنها تنها به ذکر عناوین اکتفا می کنیم:

1. عدم رعایت مقررات درانشا رای در مرحله دادرسی ازقبیل: صدوررای بصورت عام وکلی. 
تعیین نکردن حق الوکاله یا نوع مسولیت جمعی و... . 

2. بی توجهی مسوولین ارشد قضایی
3. کم تجربگی قضات کادر اداری و مامورین ابالغ

4. استفاده خدعه آمیز برخی از وکال از اهرمهای قانونی برای مسدود کردن مسیر اجرا
5. استفاده از کارشناسان فاقد تخصص 

6. بی اطالعی ارباب رجوع 

گفتار دوم: راهکارهاي قانوني
با توجه به  اراده مسئولین اجرا نمي باشد که  تابع  بدیهي است که نحوه و چگونگي اجرا صرفاً 
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موقعیت هاي خاص بوجود آمده قدرت تغیر اعمال خود را براي نیل به رسیدن به هدف سازماني داشته 
باشند. زیرا که اجرا هم مانند سایر پدیده هاي اجتماعي تابع قانون و مقررات است اما فهم درست قانون، 
علت وضع آن و اهداف متصوره براي آن که جملگي براي فراهم کردن شرایط دقیق تر آسایش و رفاه 

بشري است کمک شایاني به ترقي قوانین براي برآورده کردن این نیازهاي انساني مي نماید. 
خصیصه هاي قانون را باید در ویژگي هاي قاعده حقوقي جست و همان طور که مي دانیم حقوق 
مجموعه اي است از قواعد حقوقي. هدف ما از بیان این ویژگي تأکیدی هر چند اجمالي بر وظایف 
قانونگذار در عمل قانونگذاری در وضع قواعد و مقررات اصولي و منطقي متکي بر انصاف است. 
قاعده حقوقي هر چند که براي افراد جامعه که موضع آن قاعده هستند وضع شده اما، نگاه 
قانونگذار به افراد متعلق آن نگاهي شخصي نیست بلکه، آن افراد و مصادیق را، مجرد از ویژگي هاي 
شخصي، قاعده حقوقي قرار مي دهد. )کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد1، شرکت هاي سهامي 
انتشار، چاپ دوم، تهران، 1380، ص 530( تا قاعده حقوقي به یک یا چند فرد خاص اختصاص 
نیابد، پس یکي از ویژگي هاي قاعده حقوقي عمومیت و شمول است و همانطور که اشاره شد 
مقصود از عمومیت، جدایي و تجرید قاعده از مصداق هاي آن است. قانون نیز، براي اینکه در زمره 

قواعد حقوقي در آید باید کلي باشد و به موضوع خاص نپردازد. )همان، ص 119(
رفتارهاي  حقوق،  موضوع  است  آن  بودن  دستوري  و  اجتماعي  قانون،  ویژگي هاي  دیگر  از 

اجتماعي انسان است زیرا اصوالً حقوق در اجتماع معنا پیدا مي کند. 
داراي ضمانت اجرا الزامي و اجباري بودن هم وابسته به قانون و قاعده حقوقي است. وظیفه 
حقوق ارشاد و توصیه و اندرزگویي نیست، به گفته هابز، حکیم داناي انگلیسي، »حقوق بطور 
توصیه نیست فرمان است« دولت ایجاد شده است که در پناه این قدرت عمومي حقگذاري نماید؛ 
قاعده حقوقي باید اعالم و در صورت ضرورت به زور اجرا شود. بیگمان، هدف مطلوب این است 

که اجراي قانون عادت شود و احترام به آن انگیزه ایجاد عادت. )همان، ص 120( 
از  و  قانون  اجراي  نهایي  راهکار  دولتي  و  بیروني  مادي،  اجراي  از ضمانت  بودن  برخوردار 
ویژگي هاي ممتاز آن هم است ممکن است برخي با سوء استفاده از آزادي و اختیار خود، از اجراي 
قانون خودداري کنند. پس الزم است قدرت و نهادي برتر پیش بیني شود که اجراي قانون را 

پشتیباني نماید. 
صراحت را به عنوان وصف شکلي قانون، یا، فن شکلي قانونگذار معرفي نموده اند که مقصود 
از آن شیوه تدوین متني روشن و قابل اجرا در مرحله تنظیم قاعده حقوق است. قانون باید به زباني 
گفته شود که براي عامه مردم قابل فهم باشد و چنان صریح که دادرس را در اجراي آن دچار تردید 

نسازد. )کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد 2، ص 102(
بند اول: بازنگري در مقررات
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حال که ایراد قوانین و مقررات مرتبط با اجراي احکام را لمس کردیم باید دید که در صورت جزم 
اراده قانونگذار به تبدیل و تغییر قوانین چه اقداماتي در رفع علل اطاله اجرا مؤثر خواهد بود و 
مقررات را به قواعد ذاتي اجرا نزدیک مي کند و جهت گیري مقررات باید به چه سویي باشد که 
آسودگي خاطر زیان دیده و امنیت اجتماعي و اقتصادي جامعه را به ارمغان دارد. در این راستا به 
عمده ترین مصادیق محتاج بازنگري مکشوف از قوانین روي مي آوریم و آنها را در قالبی تحلیلي 

مي نشانیم تا که کمکي باشد به مقبولیت بیش از پیش مقررات اجراي احکام حقوقي. 

بند دوم: رفع تورم
قوانین و مقررات متعدد پراکنده که هر یک در برهۀ خاص زماني براي رفع مشکالت و چالشهاي 
آن روز مؤثر بوده، امروزه با مرتفع شدن شرایط و زمینه هاي موضوعي، جایگاه اجتماعي و حقوقي 

خود را از دست و فاقد توجیه منطقي است. 
گاهًا  که  مختلف  تفسیرهاي  براي  است  دستاویزي شده  مقررات  برخي  بدون  مردد  و  مبهم 
متعارض و خالف اصول و قواعد اجرا. تنقیح و معین نبودن ناسخ و منسوخ مقررات، وجود احکام 
اجرا در قوانین و مقررات پراکنده که عنوان آنها ارتباطي به اجراي احکام ندارد و دهها مواردي این 

چنین، باعث توقف نابجاي سیر اجراي احکام گردیده است. 

بند سوم: رفع تناقض، ابهام و اجمال
در مبحث فنون قانونگذاري، صراحت بیان یکي از فنون شکلي تدوین قانون دانسته شد و دانستیم 
که قانون باید به زباني بیان شود که براي عموم قابل فهم باشد و چنان صریح که دادرس را در 
اجراي آن دچار تردید نسازد این ابهام از اهمیت و نفوذ اجتماعي قانون مي کاهد و مقدمه انحراف 

اندیشه ها از هدف قانونگذار است. 
به تعدادي از مواد مبهم یا مردد اشاره شد اما قانونگذار شایسته است با آسیب شناسي مقررات 
منطبق با اصول عقلي و قواعد اجرا نسبت به وضع مواد صریح براي کاهش اختالف نظر حقوقي، 
مساعدت نماید و چه بهتر اینکه، با توجه به جایگاه ویژه اصول فقه در تفسیر قوانین موادي از 
قوانین شکلي را به بیان قواعد و فنون استنباط اختصاص دهد که عالوه بر بیان نحوه تفسیر قوانین و 
تحصیل حکم قضیه، استنباط هاي اصولي را هم که گاهی متعارض و مختلف است یکپارچه سازد. 
وفق اصل چهارم قانون اساسي، کلیه قوانین و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، 
فرهنگي، نظامي، سیاسي و غیر اینها باید براساس موازین اسالمي باشد. این نشان دهنده جایگاه 
واالي فقه و علم اصول است زیرا که بخش اعظمي از حقوق خصوصي ایران مقتبس یا متأثر از فقه 
اسالمي است و چون استفاده ار فقه امامیه بدون اصول غیرممکن است از این رو باید پذیرفت که 
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علم اصول فقه تأثیر بسزایي در فهم و درک حقوق موضوعه ایران دارد و براي درک حقوق ایران 
انتشار دانشگاه  ابوالحسن، مباني استنباط حقوق اسالمي،  ناچار باید »اصول« دانست. )محمدي، 

تهران، چاپ 22، 1384، ص 24(

گفتار سوم: خالء مقررات در تشکیالت اجرا
در دانش حقوقي هم ضرورت تخصصي شدن رشته ها و اعمال قضایي اصلي بشري و غیرقابل 
عدول است و قانونگذار نباید به این موضوع مهم بي توجه باشد. منحل کردن دادسراها بي اهمیت 
جلوه دادن واحدهاي اجرا و در نهایت تجزیه نمودن آن نمونه هایي از چشم پوشي به این قاعده 

عقلي اجتماعي است. 
تفویض اجرا به وزارت دادگستري به عنوان خدمت اداري به گونه انعکاسي در قانون اصول 
محاکمات حقوقي 1329 قمري که اجراي کلیه احکام دادگاههاي استان مرکزي را به اداره اي به نام 
اداره اجرا که تحت نظر وزیر عدلیه بود را شاید بتوان افراط و حذف عملي واحدهاي اجراي مدني 
در دادگستري ها و تفویض مسئولیت سنگین اجرا به به مدیران دفاتر و ثبات و منشي و قضات صادر 
کننده رأي وفق آئین نامه اصالحي مصوب 1387/06/19 تفریط قانونگذاري تلقي کرد هر کدام از 
این اقدامات با گذشت زمان آثار مخرب خود را نشان داده یا نشان مي دهد و قانونگذار مجبور به 
تغیر رویه خواهد شد پس چه بهتر که به صراحت واحدهاي مستقل اجراي احکام مدني را ایجاد 
و مورد عنایت ویژه قرار گیرد، پلیس قضایي کارآزموده به جایگاه خالي خود برگردد و به عنوان 
بخشي از مجموعه اجرا خدمات خود را ارائه دهد، براي واحدهاي اجرا، مسئول قضایي متبحر و با 

تجربه با حد و حدود روشن و شفاف قانوني ترسیم گردد. 

بند اول: خالء مقررات نو در سیر اجرا
شاید مقررات باب اجراي احکام شایسته تر از سایر مقررات شکلي زمینه دگرگوني را داشته باشد 
علت آن کهولت سن و مقتضیات زمان است. باید هم تفکر کلي اجرا و هم ابزار و وسایل آن را 
مورد بازبیني جدي قرارداد، در سطرهای آتی به برخي از خالء هاي قانونگذاري اجرا که نیازمند 

حاکمیت تفکر جدید است مي پردازیم. 

بند دوم: تعیین ضمانت اجرا
یکي از راهکارهاي تضمیني اجراي سریع احکام تعیین پاداش متناسبي با فعالیت کادر اجرا است 
که بطور غیرمستقیم تأثیر عمیقي در برداشتن کندي اجرا دارد، که علي رغم درج چنین قاعده اي در 

قانون اجراي احکام مدني متأسفانه با بي مهري قانونگذار منسوخ گردیده است. 
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ماده 158 قانون اجراي احکام مدني یکي از اقسام هزینه هاي اجرا را حق االجرا معرفي کرده که 
برای وصول آن از اموال محکوم علیه ضمانت اجرایي ندارد و از برجسته ترین علت بقاء پرونده در 
واحدها یا دفاتر اجرا است. به نظر مي رسد علت تاسیس این قاعده کمک به سرعت اجرا حکم باشد 
نه کسب کمک خرجي براي حکومت زیرا که اجراي خدمات قضایي و برقراري امنیت حقوقي از 
وظایف ذاتي دولت ها مي باشد و نباید براي انجام آن وجهي دریافت کنند. ثانیاً، فلسفه عقلي وضع 
حق االجرا کمک به شتاب گرفتن اجراي حق تمیز داده شده مورد تجاوز است از دیگر سو کادر 
اجرا براي دریافت پاداش مقرر که مؤثر در معیشت اوست فعالیت دو چندان به خرج مي دهد و از 
سوي دیگر محکوم علیه را تحریک مي کند جهت جلوگیري از تحمل خسارت مالي بیشتر مدلول 
حکم را به اجرا در آورد و با تمکین در قبال قدرت قهریه دولت آرامش خاطر را به خود و جامعه 
برگرداند. لذا با اوصاف حاکم کنوني که پاداش واحدهاي اجراي احکام مدني کأن لم یکن گردیده 
موضوع و خاصیت حکم منتفي شده است و دلیلي براي بقاء این تأسیس حقوقي وجود ندارد. زیرا 

که، هیچ انگیزه اي براي وصول آن از سوي کادر اجرا و محکوم له نیست. 

بند سوم: سهل کردن ابالغ
در حال حاضر پیشنهاد غالب پژوهشگران آسیب شناس مقررات شکلي آیین دادرسي، گذر از حالت 
سنتي و فیزیکي مقررات ابالغ و قانوني و الزامي کردن ابالغ هاي الکترونیکي در قالب پیام کوتاه یا 
پست الکترونیکي و غیره است که توجه قانونگذار به این روش عالوه بر کوتاه کردن مسیر دادرسي 

و اجرا مقبولیت جهاني سیستم قضایي ایران را هم به نحو چشمگیري تقویت خواهد کرد. 

بند چهارم: اوراق اجرا
بر اساس تصریح ماده 4 ق. ا. ا. م. اجراي حکم با صدرو اجرائیه به عمل مي آید و وفق ماده 34 
همین قانون محکوم علیه از زمان ابالغ اجرائیه ده روز مهلت دارد طوعاً مفاد حکم را اجرا نماید. 

وضع تشریفات و گلوگاه هاي کنترلي در آئین دادرسي و آئین اجرا باید متکي بر توجیهات 
تنظیم ورقه اجرا توسط دفتر دادگاه در  بود.  باشد واال مطرود و مذموم خواهد  فواید منطقي  و 
نسخه هاي الزم و ابالغ آن و اعطاي مهلت بغیر از ایجاد تراکم کاري براي دفتر دادگاه و واحد هاي 
ابالغ و تحمیل هزینه هاي جانبی چه تأثیري در محکوم علیه متجاوزي دارد که معموالً عدم تمکین 
خود را نسبت به حق در طول دادرسي و حتي پس از دریافت دادنامه قطعیت یافته نشان داده است 
به نظر مي رسد الزام به تنظیم اجرائیه، اعطاي مهلت هاي ده روزه، خالف انتظار و نیازهاي جامعه 
است، جالب اینکه منبعي که الهام بخش قواعد دادرسي و اجراي ما بوده )قانون آیین دادرسي مدني 
فرانسه( فاقد چنین تأسیس حقوقي مزاحم اصول اجرا است. از استاد برجسته آئین دادرسي دکتر 
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متین دفتري مطالبي را نقل مي کنیم که به ما جسارت فرار از این باور تعصب گونه قانونگذار را 
مي دهد:»اکنون باید دید که ابالغ دادنامه اجراي حکم کافي است یا تشریفات دیگري نیز الزم دارد. 
در حقوق فرانسه ]مواد 146 و 545 آئین دادرسي مدني[ چنین مقرر است که اولین رونوشت دادنامه 
براي محکوم له تهیه مي شود این نسخه که با قلم درشت تحریر مي شود حاوي دستور اجراي حکم 
نیز مي باشد به این ترتیب که در صدر آن کلمات » جمهوري فرانسه- به نام ملت فرانسه« و در ذیل 
آن این عبارت درج مي شود: »بنابراین رئیس جمهور فرمان مي دهد که عموم مأمورین اجرا مفاد 
حکم را به موقع اجرا گذارند، دادستان مراقبت در اجراي آن بنماید و کلیه صاحب منصبان قواعد 

عمومي در صورت تقاضا)با مأمورین نامبرده( کمک و مساعدت به عمل آورند« 
بنابراین با چشم اندازی وسیعتر از سوی قانونگذار حذف صدور اجرائیه و اعطاي مهلت هاي 
طوالني به محکوم علیه البته با تدبیري به روز و بهتر یکي از موانع قانوني حرکت اجرا را مرتفع 

مي نماید. 

بند پنجم: روش فروش
از ماده 114 تا ماده 145 ق. ا. ا. م. قانون گذار تشریفات شروع، اجرا و در نهایت ختم مزایده را 
تشریح نموده است صرف نظر از اختالف نظر حقوقدانان درباره ماهیت حقوقی مزایده، این وضع 
حقوقي خود یکي از گره هاي اجرایي است که باعث تأخیر طوالني اجراي حکم و ورود هزینه هاي 
قابل توجه اي بر زیان دیده و دولت مي شود تشریفات آمرانه و خشک و گاهی کلي آن که در 
مواردي دست آویز سوء استفاده محکوم علیه یا محکوم له مي باشد در وضعیت قضایي فعلي کشور 
قابل توجیه نیست و به نظر داراي نقد جدي است هر چند که فرآیند مزایده در وصول محکوم به 
در قوانین شکلي ما داراي ریشه قدیمي است. )قوانین موقتي اصول محاکمات حقوقي، مصوب 

کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 19 ذي القعده 1329 قمري، فصل پنجم( 
برخي از اساتید اظهار داشته اند. علت لزوم برقراري مزایده در فروش اموال توقیف شده، دفع 
با دیدگاه دیگر  یا  اموال توقیف شده است و  از فروش  استفاده واحد اجراي احکام  اتهام سوء 
مي توان گفت حفظ حقوق محکوم علیه یا وصول حقوق دولت مبناي استفاده از مزایده در مقررات 
موضوعه است. اما با بررسي جوانب امر و حجم رو به افزایش پرونده ها و مصالح قضایي امروزه، 
چنین اهدافي قابل دفاع نیستند مگر نه اینکه قضات و کارمندان متصدي اجرا در حدود وظایف و 
اختیارات خود مأمور رسمي تلقي شده اند و به عنوان یک مسئول دولتي شایسته اعتماد و البته اعتماد 
قانونگذار به کارمندان اداري اجرا بیشتر از سایر قسمت هاي اداري است مؤید این نکته اختیارات 
وسیع مدیران اجرا و دادورزان در انجام وظایف اجرایي است که گاهی ماهیت قضایي آن نمایان 
تر است. مانند توقیف اموال، تعیین کارشناس و ارزیاب، اعطاي نیابت و غیره، نکته دیگر این که، 
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محکوم علیهي که غالباً به عمد حق دیگري را ضایع کرده و به حکم محکمه هم توجه اي ندارد 
شایسته این گونه احترام دلسوزانه اي که مضر به مصلحت جامعه است نمي باشد. 

مرحله اجرا مرحله گرفتن حق مظلوم است نه اعطاي حق بي حد به ظالم. و البته حداقل، کم 
توجهي به حقوق محکوم علیه سبب ترغیب و تهدید وي براي اجراي مدلول حکمي خواهد بود که 
وفق مقررات کنوني فشار قابل توجه اي را براي او به همراه ندارد. سرانجام بحث اینکه حتي اگر 
قانونگذار باز هم تأکید بر فروش از طریق مزایده دارد شایسته است این ترتیب فروش را به عنوان 
اصل و قاعده نپذیرد، بلکه مبنا را فروش اموال از طریق غیر مزایده قرار دهد مگر اینکه توجیهات 

عقلی ضرورت مزایده را تائید کند. 

بند ششم: دیون ممتاز
ماده 148 ق. ا. ا. م. ماده 226 ق. ا. ح. ماده 1206 ق. م: مواد اعالمي در مقام بیان حق تقدم در 
وصول طلب و برشمردن دیون ممتازه در استیفاء مي باشد. در تعریف دیون ممتاز گفته شده که، 
مطالبات بدون وثیقه اي است که طلبکار به حکم قانون گونه اي حق تقدم در وصول طلب خود بر 

سایر طلبکاران داشته باشد. 
با عنایت به اینکه در خصوص دیون ممتاز سه قانون اجراي احکام مدني، امور حسبي و قانون 
مدني ورود پیدا کرده اند طبیعي است که به واسطه اوضاع و احوال خاص اجتماعي و فکري حاکم 
در دوره هاي مختلف زماني تعارض هایي هم مشهود باشد که در جاي خود ایجاد مناقشه و اختالف 

عقیده نماید. 
صرف نظر از سایر تعارض ها و راه حلهاي تفسیر مواد، جاي این ایراد وجود دارد که قانونگذار 
توجه جدي به حقوق زنان فاقد درآمد و فرزندان صغیر آنها نکرده است و در واقع حق تقدم دلسوزانه 
اي براي آنها قائل نشده زیرا معموالً در عمل نیاز به توجه قانونگذار در مواردي است که شوهر آن 
داراي دیون متعدد است و اموال توقیف شده کفاف تأدیه همه دیون را نمي کند بنابراین شایسته است 
که مقنن مقررات مربوط به حق تقدم را در قوانین دیگر نسخ و به صراحت در قانون اجراي احکام 
دیون ممتاز را تعریف و تشریح نماید و براي نفقه زن و فرزندان محکوم علیه که داراي درآمدي نیستند 

حق تقدمي برتر قرار دهد زیرا که انصاف و عدالت و مصلحت جامعه متمایل به این سمت است. 

بند هفتم: بازنگري و تعدیل توقیف محکوم علیه 
قانون موقتي اصول محاکمات حقوقي 1329: » ماده 737 هرگاه مال منقول و غیر منقول مدیون 
کفایت اداي دین را ننماید طلبکار مي تواند از محکمه بخواهد که مدیون را حاضر کرده و استعالم 
نماید که وسایل دیگري براي اداي دین دارد یا نه،  و اگر دارد کدام است و محکمه... مدیون را 



223

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گيالن  راه وکالت

احضار و اظهارات او را در صورت مجلس مي نویسد. 
ماده 740 هرگاه مدیون در محکمه حاضر نشود رئیس محکمه حکم مي دهد که او را به محکمه 

جلب نمایند. 
ماده 741 بعد از پیدا کردن مدیون مشارالیه را به محکمه حاضر مي کنند و محکمه رسیدگي کرده 
قرار توقیف او را به واسطه عدم اطاعت حکم محکمه در باب احضار، مي دهد و مدیون از توقیف 

خارج نمي شود مگر به اثبات افالس خود یا به دادن کفیل )ضامن تن(. «
قانون تسریع محاکمات 1309: » ماده 60 رئیس محکمه مکلف است در موقع صدور ورقه 
اجراییه در آن ورقه قید نماید که هرگاه در ظرف ده روز محکوم علیه به هیچ یک از طرق مذکور 
در ماده 55 قانون مذکور اقدام ننموده و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت کند 

رئیس اجرا به تقاضاي محکوم له محکوم علیه را توقیف نماید. « 
قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالي 1377/8/10: » ماده 2 هرکس محکوم به پراخت مالي به 
دیگري... و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد 
آن را ضبط و. . استیفاء مي نماید و در غیر اینصورت بنا به تقاضاي محکوم له، ممتنع را در صورتي 

که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. « 
قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالي مصوب 1351/4/11: »ماده 3 جز در موارد مذکور در مواد 
1و2 در هر مورد دیگري که بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دین مستند به حکم یا سند 
الزم االجرا تجویز شده مدیون به نسبت هر پانصد ریال یک روز بازداشت مي شود و در هر حال 
مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و مدیون نسبت به مجموع بدهي هاي خود تا قبل از 
بازداشت در حکم معسر تلقي و آزاد خواهد شد ولي هر موقع مالي از مدیون بدست آید طلبکاران 

حق استیفاي طلب خود را از آن خواهند داشت. « 
قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي 1352/8/22: » ماده 
واحده ـ از تاریخ اجراي این قانون جز در مورد جزاي نقدي هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و 

محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالي توقیف نخواهد شد... «
مقررات باال سیاست پر نشیب و فراز قانونگذار در برخورد با محکوم علیه مدنی است که مالي 

براي اجراي حکم ارائه نداده است و نتوانسته است حکم دادگاه را اجرا کند. 
علي رغم اینکه حبس بدوي محکوم علیه از لحاظ فقهي محل مناقشه است و غلبه با نظراتي 
که  گردیده  محرز  بخوبي  عمل  در  مي دانند  مستنکف  متمکن  مدیون  را خاص  که حبس  است 
بازداشت مدیون تأثیر قابل توجهي در سرعت یا کندي اجرا ندارد. امروزه به گزارش سازمان زندانها 
تعداد قابل توجهي از محکومین مالي، به لحاظ اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالي 
بهانه هاي مختلف  به  با توجه به تراکم زندانها، مسئولین بخش هاي حمایتي  در زندان هستند و 
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افرادي را که به زندان معرفي شده اند با تمسک به جشن هاي مختلف در مراسم خاص و یا صدور 
اینگونه  بخشنامه هاي مختلف تسهیالت ویژه ای را براي استفاده از مرخصي هاي قابل تمدید به 
زندانیان پیش بیني نموده که بنظر صرف زمینه و هزینه هایي براي معرفي این گونه محکومین به 

زندان از یک سو و تهیه مقدمات مختلف براي آزادي آنان از سوي دیگر زیبنده نیست. 

گفتار چهارم: ایجاد سیستم جامع تجمیع دارایي 
بطور قاطع مي توان گفت بزرگ ترین مشکل در اجراي احکام شفاف نبودن وضعیت مالي شهروندان 
است در صورتي که امکان دسترسي به کل دارایي اشخاص وجود داشته باشد تشخیص اعسار یا 
تمکن مالي اشخاص به سادگي صورت مي گیرد و حتي نیازي به تمسک به حبس نخواهد بود اگر 
دارائي هاي اشخاص از قبیل امالک، سهام، پس اندازها،  وسائط نقلیه و معامالت مهم مالي، طي 
تشریفات منظمي ثبت و مورد نظارت دولت باشد عالوه بر رفع مشکالت اجرایي و قضایي، امکان 

وصول عادالنه مالیاتها و کنترل شدید مقوله پولشویي هم فراهم خواهد شد. 

گفتار پنجم: راهکارهاي اجرایي
در این گفتار ابتدا اشخاصي را که به نحوي به واحد اجرا مرتبط هستند و اقدامات آنها داراي آثار 
قابل توجهي در بر طرف کردن اطاله اجرا است معرفي و براساس تجربه راهکارهایي عملي ارائه 

خواهد شدکه به بیان اجمالی خواهیم پرداخت. 

بند اول: قضات. مدیران اجرا. دادورزان و ضابطان دادگستری
تشکیل کالس هاي آموزشي مداوم و تهیه و در اختیار گذاشتن کتاب هاي مفید اجرا براي برجسته 
نشان دادن قسمت نهایي دادرسي ترغیب تشکیل نشست هاي قضایي در شهرستان هاي تابعه و 
اعطاي امتیازهاي آموزشي مؤثردر ترفیع با همکاري متقابل رؤساي دادگستري ها برقراري جلسات 
تفاهمي بویژه بین مسئولین قضایي و انتظامي و تالش براي گزینش افراد با تجربه اي که تحت 
آموزش هاي مداوم دادگستري قرار بگیرند ضروري است باید تالش شود از سیستم تنبیه و پاداش 

کاري جهت باال بردن قدرت سازمانی استفاده شود. 

بند دوم: واحدهاي ارشاد و معاضدت قضایي
چون که بي اطالعي طرفین اجرا گاهي مؤثر در اطاله اجرا و دادرسي است و قضات و کارمندان 
اداري به واسطه معذوریت هاي شغلي و وقتي توان ارشاد ارباب رجوع را ندارند راهنمایي هاي 
علمي این واحدها بي تأثیر در انجام وظایف مراجع قضایي نیست. لذا شایسته است از بین این افراد، 
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اشخاصي که متمایل به مشاوره در زمینه اجرا هستند شناسایي و مورد آموزش قرار گیرند و کتب و 
جزوه هاي اجرایي و مجموعه نشست هاي قضایي براي استفاده و ارشاد عامه در محل کار آنها فراهم 
آید که این کار عالوه به کمک به کاهش ازدحام ارباب رجوع در شعبات حقوقي دادگستري گامي 
مفید هم در راستاي آموزش همگاني و غني سازي بینش اجرایي وابستگان دادگستري تلقي مي شود. 

بند سوم: ایجاد تعامل و تفاهم کاري بین کادر اجرا
با عنایت به اینکه قضات و مدیران و مأمورین اجرا همانند مجموعه واحدي هستند که با کوتاهي یا 
فقدان تفاهم کاري آنچه که توان این مجموعه است محقق نخواهد شد یا به شدت کاهش مي یابد 
توجه به این نکته ظریف و بسیار پر اهمیت یکي از راهکارهاي مهم اجرایي است که باید مدنظر 

قرار گیرد. که حداقل مطلب اینکه خروج علت هاي اطاله اجرا از مجموعه اجرا حاصل گردد. 

بند چهارم: نظارت بر اجرا
جایگاه و نقش نظارت مستمر بر مجموعه هاي دولتي و عمومي و حتي خصوصي بر کسي پوشیده 
با رعایت اصول  باید در جهت رشد مجموعه اجرا  نیازمند توضیح نمي باشد نظارت  نیست و 
اخالقي و علمي صورت گیرد تا به اشخاص مفید و الیق انگیزه استمرار فعالیت و به اشخاص 
ناکارآمد قدرت تحمیلي تالش بیشتر براي حفظ یا رشد موقعیت فعلي آنها ببخشد. نظارت رؤساي 
دادگاه ها بر مسئولین اداري اجرا و نظارت مدیران اجرا بر دادورزان باعث جنب و جوش مفید 
خواهد شد و طبعاً به افزایش مختومه پرونده ها کمک مي کند. البته نقش رؤساي دادگستري ها در 

اعمال صحیح این وظیفه قانوني برجستگي خاص خود را خواهد داشت. 

نتیجه گیري
اجرای حکم عادالنه در محاکم همواره یکی از دغدغه های مسئولین و قانونگذار بوده است چرا که 
از طرفی باعث ایجاد امنیت در جامعه و از طرف دیگر باعث احساس آرامش در مراجعین به مراجع 
قضایی جهت احقاق حق می شود به همین جهت اجرای حکم یکی از مهمترین مراحل دادرسی 
در مراجع قضایی به شمار می رود زیرا هنگام مراجعه زیان دیده اولین بحثی که به ذهن وی می 
رسد احقاق حق است به همین دلیل توجه قانونگذار و مجریان قانون در بحث اجرای حکم بسیار 

حائز اهمیت است. 
وجود قوانین مبهم، مجمل و متناقض در سیستم حقوقی ما باعث بروز تفاسیر متعدد از قوانین 
مي گردد لذا مسیر اجرای آراء صادره از محاکم را کند و سبب تاخیر در اجرا مي شود با توجه به 
این که بخش هاي مسئول اجرا در دادگستري به طور واضح گرفتار تراکم غیرمتعارف پرونده هاي 
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اجرایي مي باشند و این موضوع در حال حاضر و به صورت برجسته تر در آینده نزدیک، به عنوان 
یک معظل قضایي خود را نشان خواهد داد. 

تصویب یا بقاي قوانین متعدد مقدم یا متاخر پراکنده که با عنوان تورم قوانین مطرح شده نقش 
به سزایي در تصمیم گیري هاي اداري و قضایي خالف قانون داشته است لذا همواره خالء قوانین 
مربوط به سیستم اجرایي و تشکیالت اجرایي پرونده ها به عنوان یکي از عوامل بازدارنده از اجراي 

سالم به خوبي قابل لمس است. 
در برخی موارد نیز بی اطالعي محکوم له یا محکومه علیه نسبت به حقوق و تکالیف قانوني 
خود در مسیر و روند اجرا یکي از اسباب مهم کندي اجراي حکم موصوف و به تبع درگیري کادر 

اجرا خواهد بود. 
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لیال نعمتي

بررسي رویکرد هاي حمایتي از اتباع بيگانه ی بزه دیده

- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي- وکیل پایه یک دادگستري )کانون آذربایجان شرقی(

منزله ي  به  بزه دیده  از  حمایت 
حوزه ي  در  مثبت نگر  رویکردي 
پیوند  دستاورد  بزه دیده شناسي، 
با سیاست  بزه دیده شناسانه  یافته هاي 
نام  به  مفهومي  پرتو  در  جنایي 
دیدگاه،  این  در  است.  »پیشگیري« 
حمایت از بزه دیده یا بزه دیده شناسي 
حمایتي، رهیافتي نو براي »پیشگیري 
کنار  در  که  است  بزه دیدگي«  از 
بزهکاري«  از  »پیشگیري  مقوله ي 
تشکیل  را  جنایي  سیاست  ضلع  دو 
 :1385 اصلی،  )رایجیان  مي دهند. 

)138-117
 در این راستا حمایت از قربانیان 
باید  آن ها  به  وکمک  بزهکاری 
جامعه  اساسی  ارزش های  از  بخشی 
محسوب شود. از این رو، ایجاد منابع 
قانونی که حقوق بزه دیدگان از آن ها 
دارد.  بسزا  اهمیتی  شوند،  سیراب 
از  حمایت   )98  :1731 )عبدالفتاح، 

بزه دیدگان ضمن نشان دادن نگرانی 
جامعه نسبت به آن ها، کمک می کند 
تا بزه دیدگان بر حّس عدم اعتماد به 
با  خود  بودن  بیگانه  حّس  و  جامعه 
جامعه غلبه کرده، موجب بازگرداندن 
اجتماعی  و  معنوی  ماّدی،  وضعیت 
جرم  وقوع  از  قبل  حالت  به  آن ها 

می شود. )رایت، 4831: 501( 
جرم شناسانه،  آموزه هاي  طبق 
اقشار  جمله  از  بیگانه  اتباع 
مستعّد  که  هستند  آسیب پذیري 
بزه دیدگي مي باشند. »هانس فونتیگ« 
اساس  را  انسان ها  ناتوانی  و  ضعف 
داده  قرار  بزه دیدگان  طبقه بندی 
افراد  ویژگی،  این  مالحظه ي  با  و 
آسیب پذیر را در هشت گروه تقسیم 
از  یکي  بیگانه  اتباع  که  است  نموده 
مي آید.  شمار  به  تقسیم بندي  این 

)توجهی، 7731: 58(
گسترده ي  حضور  علي رغم 

و  مطالعه   کشور،  در  بیگانه  اتباع 
بررسي بزه دیدگي این قشر و به ویژه 
اتباع  از  حمایتي  راهکارهاي  ارائه ي 
مطالعات  بزه دیده در خالل  بیگانه ي 
است.  مانده  مغفول  بزه دیده شناسي، 
بیگانه ي  اتباع  از  حمایت  آنکه  حال 
روشني  چشم انداز  مي تواند  بزه دیده 
از امنیت قضایي کشور را به ارمغان 
مطالعات  انجام  ضرورت  و  آورده 
این حوزه  در  کاربردي  و  تخصصي 
این  در  لذا  نیست.  پوشیده  بر کسي 
به  که  است  گردیده  تالش  تحقیق 
حمایتي  تدابیر  بررسي  و  شناسایي 
مبادرت  بزه دیده  بیگانه ي  اتباع  از 
گردیده و این رویکردها مورد تبیین 
ارائه ي  رو ضمن  این  از  شود.  واقع 
تبعه ي  بزه دیده،  مفاهیم  از  اجمالي 
بیگانه و حمایت، به تحلیل سیاست 
جنائي ایران در ارتباط با اتباع بیگانه ي 

بزه دیده نیز پرداخته مي شود. 

مقدمه: 

بخش اول- مفاهیم و مبانی
الف- مفهوم بزه دیده1

بزه دیده را مي توان از نظري لغوي و اصطالحي تعریف نمود: 
1- تعریف لغوی

واژه ي بزه دیده در هیچ یک از فرهنگ های معروف مانند »دهخدا«، »معین« و »عمید« نیامده است و 

1. Victim
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این واژه به فرهنگ و تمدن های باستانی مانند عبرانی های باستان باز می گردد که در نوشتگان فارسی 
به معنای »قربانی« به کار رفته است. )انوري، 1382، ج2: 1708( 

2- تعریف اصطالحي
بزه دیده در قوانین کیفری ایران، با واژه ي مجنی علیه یا شاکی مورد توجه مقنن قرار گرفته است. 
واژه ي بزه دیده که از ابداعات کمیسیون بررسی اصطالحات مربوط به وزارت دادگستری فرهنگستان 
ایران در سال1317 خورشیدی بود، به جای مجنی علیه استعمال و رایج شده است. )توجهی، 1377: 

21( براي درک بهتر این مفهوم، مي توان بزه دیده را در دو معنای عام و خاص بررسی نمود:
3- بزه دیده در معنای عام و موسع

قربانی شخصی است که به جهت وضعیت و موقعیت خاص، متحمل پیامدهای دردآور و مشقت باری 
می شود که عواملی با ریشه های فیزیکی، روانی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتّی طبیعی دارد. 

)نصرالهي، 1384: 60( 
4- بزه دیده در معنای خاص و مضیق

بزه دیدگي در مفهوم خاص تنها زماني صادق است که آسیب یا خسارت وارده ناشي از ارتکاب اعمال 
مجرمانه توسط دیگري باشد که اصطالحاً مي گوییم جرمي ارتکاب یافته است. )ایمانی، 1382: 22( 
بر مبنای این تعریف، بزه دیده شخصی است که به دنبال ارتکاب جرم به آسیب های جسمی، روحی، 
روانی، عاطفی یا زیان های اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده است. )ساریخاني، 1388: 88(

ب- مفهوم تبعه بیگانه
واژه ي بیگانه به معني غریب، ناآشنا، خارجي، اجنبي، کسي که اهل یک کشور شهر یا محل نیست، 
کسي که عضو یک جامعه یا گروه نیست، متعلق به کشور یا مّلت دیگر یا فاقد ارتباط ذکر شده 
است. )قاسمی شوب، 1383: 120و121( لذا تبعه ي بیگانه ؛ کسی است که خواه به عّلت دارا بودن 
تابعیت دولت دیگر و خواه به عّلت نداشتن تابعیت هیچ کشوری، تبعه ي دولتی که در سرزمین 
اتباع خارجی، موضوع ماده ي  آن حضور دارد، نمی باشد. )ارفع نیا، 1382، ج1: 183( مقصود از 
180 قانون برنامه ي سوم توسعه ي اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، افرادی هستند که تابعیت کشور 
جمهوری اسالمی ایران را ندارند و تحت عناوین پناهنده، مهاجر، آواره و دارنده ي گذرنامه، متقاضی 
ورود به کشور جمهوری اسالمی ایران هستند و تابعیت خارجی آن ها مورد قبول دولت جمهوری 

اسالمی ایران است. 

پ- اقسام اتباع بیگانه
اتباع بیگانه را می توان از جهات گوناگون طبقه بندی نمود:
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1- ازجهت شخصیت
از این حیث، بیگانگان به دو گروه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم می شوند. اشخاص 
حقیقی که اکثریت بیگانگان را شامل می شود، همان انسان ها هستند که حقوق و تکالیف آن ها 
باید متناسب با شأن و مقام انسان تعیین شود. اشخاص حقوقی که از مجموع افراد انسانی تشکیل 
می شوند، به منظور انتفاع یا هدفی دیگر با یکدیگر همکاری می کنند و به موجب قانون دارای 

شخصیتی مستقل از اشخاص تشکیل دهنده ي آن می شوند، نظیر شرکت های تجاری. 

2- ازجهت مناسبات با دولت متبوع
از این جهت نیز بیگانگان به دو دسته تقسیم می شوند؛ اکثریت آنان دارای رابطه ي عادی با دولت 
متبوع خود می باشند. لذا هیچ گونه خوف و هراسی در بازگشت به کشورشان نداشته و چنانچه در 
کشور محل اقامت لطمه یا خسارت ببینند و دولت محل اقامت درصدد جبران خسارت برنیاید، 
می توانند حمایت سیاسی دولت متبوع خود را خواستار شوند. اّما عده ي قلیلی از بیگانگان از داشتن 
رابطه ي سیاسی و حقوقی با دولت دیگر محروم می باشند؛ مانند اشخاص آپارتاید که با هیچ دولتی 
رابطه سیاسی و حقوقی ندارند و یا پناهندگان که به دالیل گوناگون سیاسی، نژادی، مذهبی و غیره 
از کشور خود گریخته و به کشورهای خارجی پناهنده شده اند، عماًل رابطه ي خود را با دولت متبوع 
خود قطع نموده و در صورت ورود خسارت، تا زمانی که امکان آزار از سوی حکومتشان وجود 

داشته باشد، نمی توانند حمایت سیاسی دولت متبوع خود را تقاضا نمایند. 

3- از جهت برخورداری از مزایا و مصونیت های ویژه
بیگانگان بر اساس برخورداری از مزایا و مصونیت های خاص در کشور محل اقامت، به دو دسته 
محل  دولت  که  هستند  فرستنده  دولت  کنسولی  و  سیاسی  مأموران  دسته  یک  می شوند.  تقسیم 
مأموریت بر اساس قواعد عرف بین المللی و نیز کنوانسیون های 1961 و 1963 وین باید با آنان 
رفتاری ویژه داشته باشد. دسته ي دیگر داری موقعیت مذکور نبوده و با آنان در چارچوب قواعد 
کلی حقوق بین الملل و نیز قوانین دولت محل اقامت رفتار می شود که البته حقوق و تکالیف این 
اشخاص نیز با توجه به وضعیتشان متفاوت است. برای مثال اشخاصی مانند کارگران که برای کار به 
کشور دیگر می روند و یا کارکنان شرکت های تجاری و مؤسسات مالی که جهت انجام فعالیت های 
اقتصادی در کشور خارجی به سر می برند، چون فعالیتشان با اجازه ي دولت محل اقامت است، از 
حقوق و تکالیف گسترده تری برخوردار بوده و عالوه بر مصونیت جانی، اموالشان نیز از تعرض 
مصون است و در مقابل، دولت محل اقامت می تواند آن ها را به انجام تکالیفی از قبیل پرداخت 
مالیات وادار کند. اّما بیگانگانی دیگر از قبیل دانشجویان، جهانگردان، اعضای گروه های ورزشی 
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و هنری و سایر اشخاصی که بنا به دالیلی از یک کشور عبور می کنند، دارای حقوق و تکالیف 
محدودتری هستند. )قاسمی شوب، 1383: 126و127(

ت- مفهوم حمایت و انواع آن
»حمایت«، واژه ای عربی است که عیناً با حفظ معنای اصلی خود به زبان فارسی راه یافته است. 
معادل های فارسی حمایت عبارتند از: »نگهداری کردن، دفاع کردن از کسی، نگهبانی و پشتیبانی، 
)بیگی، 1388: 27( در لغت نامه ي دهخدا، حمی و حمیه و حمایت به این صورت معنا شده است: 
حمی )به فتح )ح( و سکون میم(: حمایت، نگاهداشتن و نگاهبانی کردن و حمیۀ، حمایت، ِحموه، 
به کسر )حاء( در هر سه به معنای یاری دادن، پرهیز نمودن بیمار از آنچه به ضرر اوست آمده است. 
)حسینلو، 1381: 34( انواع حمایت از بزه دیده شامل حمایت پزشکي، رواني، اجتماعي، اقتصادي و 

حقوقي مي گرددکه شرح هر یک به قرار ذیل است:

1- حمایت پزشکی 
حمایت پزشکي از بزه دیدگان توسط پزشک عمومی، اورژانس بیمارستان، مراکز بیمارستانی مرجع و 
نیز واحدهای پزشکی- قضایی انجام مي گیرد. پزشک عمومی در سطح وسیع و در مواقع مختلف با 
انواع قربانیان به عنوان مثال گاهی پس از واقعه و بعد از یک دوره نهفتگی )کمون( یا بعد از بستری 
شدن، سر و کار دارد. پزشک عمومی شاهد خشونت های خانوادگی است. در این بین، گواهی های 
پزشکی به قربانی امکان می دهد که از حقوق خودش دفاع کند. تصدیق های اولیّه پزشکی برای 
قربانیان که بعداً پیگیری های قضایی را دنبال می کنند، از اهمیت اساسی برخوردار می باشد. همچنین 
حضور روان پزشکان یا پزشکان آموزش دیده در موقعیت های بحرانی، به ویژه برای کسانی که 
مجروح نشده و وارد زنجیره ي مراقبت های پزشکی نشده اند، امری ضروری است. عالوه بر این 
واحدهای پزشکی قانونی برای مراجع قضایی که از آن ها درخواست می-کنند، فعالیت می کنند. 
صدور گواهی های پزشکی قانونی همراه با تعیین از کار افتادگی کّلی بر اساس دالیل موجود، یکی 

از عوامل ایجاد این مراکز می باشد. )لپز، 1379: 125و126(

2- حمایت روانی
 حمایت های روانی از بزه دیده، حائز اهمیت فراوان است. بزه دیده نیاز دارد که به صحبت هایش 
گوش داده شود و فرصِت بیان آثار و تبعات جرم برای وی ایجاد گردد. چنین حمایت هایی می تواند 
توسط ارائه ي خدمات تخصصی به بزه دیده به عمل آید. با این حال علقه های اجتماعی نزدیکی که 
بزه دیده با سایرین دارد، نیز می تواند این حمایت ها را فراهم نماید. ارتکاب جرم، اعتقاد بزه دیده در 
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مورد اینکه در جهانی عادالنه زندگی می کند را ازبین می برد و بنابراین افرادی که درصدد کمک به 
وی هستند، می توانند این اعتقاد را مجدداً در بزه دیده نهادینه کنند. انجام درمان های روانی- اجتماعی 
و یا حتّی معالجات سنتی- روانی درهنگامی که سازوکارهای عادی مقابله ي با پیامدهای جرم برای 
بزه دیده کفایت نمی کند، ضروری است. )رایت، 1384: 62( همچنین اغلب بزه دیدگان، بایستی با 
اختالالت پس از صدمه، همراه با فشار روحی زندگی کنند. چنین افرادی نیاز به شناسایی دارند. اّما 
به طور خاص، آن ها نیازمند حمایت اجتماعی به منظور جلوگیری از تحلیل رفتن احساساتشان و 

بی پناهی هستند. )کاپتین، 1384: 30(

3- حمایت اجتماعی
نیاز به داشتن اّطالعات، معمول ترین نیازی است که غالباً در همه ي بزه دیدگان وجود دارد. بزه دیده 
در موارد متعددی به اّطالعاتی از قبیل داشتن آگاهی در مورد آیین دادرسی، مرجع رسیدگی صالح، 
وضعیت بزهکار، چگونگی جبران خسارت و مشاوره در مورد پیشگیری از بزه دیدگی مجدد نیاز 
دارد. )رایت، 1384: 62( انجمن های متعددی در کشور فرانسه به ابتکار خودِ بزه دیدگان یا مؤسسات 
مختلف )برخی وزارتخانه ها، بیمارستان ها و غیره( و یا جنبش های سیاسی، عقیدتی )مانند جنبش 
حمایت از حقوق زنان( ایجاد شده که مي توان به انجمن های بزه دیدگان، انجمن های حمایت از 
قربانیان تجاوز به عنف، انجمن های طرفدار حقوق زن )فمنیست ها(، انجمن های امداد رسانی به 

بزه دیدگان اشاره نمود. )لپز، 1379: 131-133(

4- حمایت اقتصادی 
بزه دیده همچنین نیاز به کمک های مالی دارد. کمک های مالی جهت غلبه بر عواقب مالی است 
که در نتیجه ي جرم برای بزه دیده به وجود آمده است. ارائه ي کمک ها ی مالی خصوصاً در ابتدای 
بزه دیدگی حائز اهمیت بوده و باید مورد توجه قرار گیرد. با گذشت زمان سایر کمک ها نسبت به 
کمک های مالی در اولویت قرار می گیرد. غالباً فرض بر این است که بزه دیده نیاز به تالفی جویی و 
انتقام دارد. اّما تحقیقات نشان داده که بزه دیدگان، آن گونه که عوام تصور می کنند کینه جو و انتقام گیر 

نیستند. بلکه جبران خسارت مهم ترین دغدغه ي بزه دیدگان است. )رایت، 1384: 63(

5- حمایت حقوقی
بزه دیدگان در چرخه عدالت، حقوقی دارند. از جمله این حقوق ؛ این است که به طور مقتضی 
نسبت به جرم ارتکابی بزهکاران رسیدگی عادالنه شده و آنان در قبال اعمال خالف قانون خود 
محکوم شوند. مشارکت بزه دیده در میانجی گری، وی را از برآورده شدن انتظاراتش مطمئن می کند 
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تا اینکه به پرونده به جای میانجی-گری، از طریق فرایند عادی عدالت مورد رسیدگی شود. )همان: 
124( »موبی« و »گیل« چهار طریق که در آن-ها حقوق بزه دیدگان باید تقویت شود، را مطرح 
کردند. حّق مشارکت فعال بزه دیده در فرایند عدالت کیفری، حّق آگاهی از نحوه ي رسیدگی و 
موقعیت بزهکار، حق ّ دریافت کمک مالی و حّق اخذ مشارکت و حمایت. )همان: 64( بنابراین نظام 
عدالت کیفری باید گستره ي وسیعی از برنامه ریزی های نهادی غیر رسمی و بیش تر رسمی مانند 

همایش های مجرمان و بزه دیدگان را در برگیرد. )هینس، 1381: 262( 

ث- مبانی حمایت از اتباع بیگانه ي بزه دیده
مبانی حمایت از بزه دیدگی اتباع بیگانه به قرار ذیل است: 

1- مبنای فلسفی و ایدئولوژیکي: حمایت از اتباع بیگانه و دفاع از حقوق تبعه ي بیگانه ای که در 
کشور میزبان، بزه دیده واقع شده است، دارای مبنای ایدئولوژیک و فلسفی است. با این توصیف که 
در تمامی ادیان و به ویژه در دین مبین اسالم، به احترام به حقوق تمامی مخلوقات خداوند تأکید 

مؤّکد گشته است. 
2- مبنای ارزشی: برخی دیگر از بزه دیده شناسان ضمن تأیید مبنای فوق به ابعاد ارزش حمایت 
از بزه دیدگان در جامعه اشاره نموده اند. به عبارت دیگر، از آنجا که دفاع و پاسداری از ارزش ها 
و آرمان های جامعه، از اهداف و رسالت های حقوق کیفری و سیاست جنایی آن جامعه محسوب 
می شود و از سوی دیگر حمایت از نیازمندان، مظلومان و بالخص بزه دیدگان که نوعاً نیازمند نیز 
می باشند؛ جزء ارزش های جوامع به حساب می آید. لذا سیاست جنایی نیز نمی تواند بدون توجه 
به اهمیت حمایت از بزه دیده در فرایند کیفری، چارچوب یک سیاست همه جانبه، پویا و مؤثر را 
پی ریزی نماید. )حسینلو، 1381: 74( در نتیجه حمایت از قشر آسیب پذیری چون اتباع بیگانه نیز 
یک تکلیف و ارزش اجتماعی به شمار می آید که حقوق جزا نمی تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد. 
3- قصور دولت ها: بزه دیدگی هر قشر از اجتماع ناشی از قصور دو لت ها در وظیفه ي خود 
یعنی، ایجاد نظم و امنیت در جامعه می باشد. )همان: 74( لذا دولت ها مؤظف به حمایت از اتباع 

بیگانه ي بزه دیده با فراهم نمودن بسترها و تمهیداتی می باشند. 
4- حل و فصل غیرقضایی: حمایت از اتباع بیگانه ي بزه دیده و جبران خسارت وارده بر آن ها، 
در تبدیل واکنش سرکوبگرانه علیه مرتکبان بزه به مصالحه و در نهایت غیرقضایی نمودن جرایم 
علیه اتباع بیگانه به منظور پیشگیری از آثار مخرب و زیان بار روند دادرسی قضایی نقش بسزایی 
می تواند داشته باشد. بی تردید ترمیم خسارات وارده بر اتباع بیگانه ي بزه دیده، نافی مسئولیت کیفری 

بزهکاران نمی باشد. 
5- کاهش بزه دیدگي مکرر: حمایت و تأمین خسارت و تشفی خاطر اتباع بزه دیده، او را از 
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بزه دیدگی مکرر که معلول ضعف، انزوا و بزه دیدگی نخستین اوست، مصون می نماید. 
6- تقلیل بزهکاری اتباع بیگانه: یکی از مهم ترین مبانی طرح حمایت از بزه دیدگان، گذشته از 
ابعاد ارزشی و ایدئولوژیکی، نقش بسیار ارزنده ي آن در تقلیل بزهکاری است. با این دیدگاه، حتّی 
اگر بزه دیده در بزه دیدگی خویش دخالت هم داشته باشد، حمایت از وی امری منطقی است. چرا 
که مانع انتقام های فردی و گسترش بزهکاری می شود. )حسینلو، 1381: 72( حمایت از حقوق 
اتباع بیگانه ي بزه دیده، عالوه بر اینکه می تواند از بزه دیدگی مکرر این قشر از جامعه جلوگیری به 
عمل آورد، متقاباًل مانع از گرایش اتباع بیگانه به بزهکاری و در نتیجه کاهش بزهکاری در اجتماع 

می گردد. 

 بخش دوم- شیوه ها و مراحل حمایت از اتباع بیگانه بزه دیده
رویکردهاي حمایتي از اتباع بیگانه ي بزه دیده را مي توان به طور اجمالي در ذیل بررسي نمود:

 الف- اقدامات رسمی
اقدامات رسمي حمایتي از اتباع بیگانه ي بزه دیده شامل تدابیر تقنیني، قضائي و اجرایي است:

1- تدابیر تقنیني
مذهبی،  اعتقادات  از  متشکل  آن،  خاص  فرهنگ  به  باتوجه  ایران  جامعه ي  در  که  ارزش هایی 
امورتاریخی و مسائل اقتصادی مورد توجه کارگزاران این کشور قرار گرفته، از راه های گوناگون 
مورد حمایت واقع می شود. یکی از راه هایی که از طریق آن می توانیم ارزش های موصوف را حفظ 
نماییم، رسمیت بخشیدن به آن ارزش ها در مرجع قانون گذاری است که به دو طریق ذیل انجام 
می شود. صورت اول اینکه قانون گذار وجود ارزش ها و آثاری را به رسمیت شناخته و اعتباری 
خاص به آن ها می دهد که فرد یا موضوع حمایت شده در پناه آن می تواند از مزایای مقرره بهره ببرد. 
صورت دوم اینکه قانون گذار عالوه بر رسمیت دادن به یک امر به نوع دیگری نیز آن را حمایت 
کرده و نقض آن را مستوجب اعمال کیفر درباره ي مرتکب دانسته است که این صورت از حمایت را 
»حمایت کیفری« می نامیم که الزاماً با تصویب متن قانون کیفری و نّص قانونی همراه است. )بیگی، 

 )38-39 :1388
شناسایي حقوق خصوصي و عمومي اتباع بیگانه در قالب حمایت از جان و مال و مسکن، 
احترام به آزادي و منع بازداشت غیرقانوني، حّق بهره مندي از شغل، حّق استمالک و حّق ترافع 
قضایي از جمله حمایت هایي است که قانون گذار در مرحله ي تقنین از اتباع بیگانه به عمل آورده 

است. حمایت کیفری در خصوص اتباع بیگانه به دو شیوه صورت می پذیرد: 
حمایت به شیوه جرم انگاری جرایم مستقل: از رهگذر جرم انگاري ویژه مي توان حمایت هاي 
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تخصصي و افتراقي از اتباع بیگانه بزه دیده را به عمل آورد. این نوع حمایت کیفري ضمن نشان 
دادن اهمیت توجه به اتباع بیگانه در کشور میزبان، با اتخاذ تدابیر علمي، از بزه دیدگي این قشر در 

جامعه پیشگیري نموده و یا حداقل میزان آن را به رقم پائیني کاهش مي دهد. 
حمایت به شیوه اعمال کیفیات مشدده: بدین صورت که در جرایم علیه اشخاص یا اموال و 
یا در جرایم جنسي، در صورت تبعه بودن بزه دیده، قانون گذار مجازات را تشدید نماید. این نوع 
حمایت علي رغم آن که بزهکاران احتمالي را از تصمیم جنایي خویش مبني بر انتخاب اتباع بیگانه 
به عنوان آماج بزهکاري خویش باز مي دارد، اّما مي بایست با مداقه ي هرچه تمام تر و بررسي هاي 
علمي و کارشناسي به عمل رسد. چون افراط در این شیوه ممکن است موجب نارضایتي هاي 

تقنیني- قضایي در اذهان اتباع داخلي گردد. 

2- تدابیر حمایتي- قضایي 
در حمایت از اتباع بیگانه بزه دیده مي توان تدابیر قضائي ذیل را اتخاذ نمود:

حمایت از اتباع بیگانه بزه دیده پس از تحقق جرم: نخستین نیاز تبعه ي بیگانه ي بزه دیده، تالش 
در جهت تسکین آسیب های جسمی و روحی وی می باشد. مساعدت های پزشکی، تأمین نیازهای 
بیگانه ي بزه دیده در  نامالیمات روحی از مهم ترین تالش هایی است که تبعه ي  درمانی، تسکین 
علمی  و  سازمان یافته  قالب  در  مساعدت هایی خصوصاً  چنین  می باشد.  نیازمند  بدان  امر  ابتدای 

می تواند در کاهش بزه دیدگی مجدد این قشر، تأثیر محسوس و کارآمدی را ایفا نماید. 
حمایت از اتباع بیگانه بزه دیده در مرحله تعقیب: هر چند نقش عمده مقام تعقیب؛ تشکیل، 
تکمیل و ارسال پرونده کیفری به دادگاه است، اّما بسیاری از فعالیت های مهم وی بر مشارکت 
بزه دیدگان تکیه دارد. هرچند مقام تعقیب، »وکیل مدافع بزه دیده« نیست لیکن فرصت هایی برای 
آگاهی دهی به بزه دیدگان و مشارکت دادن آنان، فراهم کردن غذا و جای مناسب در محیط پیش  
محاکمه و در محیط دادگاه و پیگیری اطالع رسانی و ارجاع ها دارد. این فرصت ها باید در برگیرنده ي 

موارد زیر باشد:
- حمایت مالی از برنامه های »اخطار به گواه«2 که به موجب آن، بزه دیدگان وگواهان می تواند 
در »حالت انتظار« به امور طبیعی روزمره ي خود ادامه داده تا آن که ظرف مدت اندکی به دادگاه 

احضار شوند؛
- فراهم کردن برنامه های آموزشی و همراهی کننده3 برای آشناسازی بزه دیدگان با دادگستری؛ 

)اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، 1384: 137-139(

2. Witness alert 
3. Accompaniment
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حمایت از اتباع بیگانه بزه دیده در مرحله دادرسی: اتباع بیگانه در اغلب موارد به دلیل در اقلیت 
بودن، ناامیدی در نیل به حقوق خویش، ترس از بزهکار، عدم آشنائي از قوانین کشور میزبان و از 
این قبیل چندان تمایلی به طرح دعوی در محاکم قضائي را نخواهند داشت. لذا با وضع دقیق اشکال 
گوناگون حمایتی در مرحله ي دادرسی، عالوه بر اجرای عدالت، می توان به مشارکت اتباع بیگانه ي 
بزه دیده در جریان رسیدگی کمک نمود. برخی از جلوه های حمایتی از اتباع بیگانه ي بزه دیده در 
مرحله ي دادرسی می تواند به صورت تفهیم حقوق اتباع بیگانه ي بزه دیده، حمایت از وي در مقابل 

تهدید بزهکار، برخورداري از حمایت هاي وکیل و مترجم، تسریع در رسیدگي و غیره باشد. 

3- تدابیر حمایتي- اجرایي )حمایت پلیس(
یکی از مهم ترین نهادهای عدالت کیفری که تبعه ی بیگانه ي بزه دیده در ابتدای فرایند دادرسی کیفری 
با آن مواجه می شود، نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری است. مسلماً عملکرد پلیس، تأثیر بسزایی 
از دستگاه عدالت کیفری کشور میزبان خواهد  بزه دیده  بیگانه ي  تبعه ی  در شکل گیری برداشت 
داشت. برخورد مناسب مأموران نیروی انتظامی می تواند موجب ایجاد احساس امنیت قضایی در 
تبعه ی بیگانه ي بزه دیده شود. لذا جهت حمایت از اتباع بیگانه ي بزه دیده، صرف تدوین قوانین و 
مقررات کافی نبوده و عالوه بر وضع قوانین حمایتی، چگونگی عملکرد نهادهای مجری قانون و 
بویژه نیروی پلیس نیز حائز اهمیت می باشد. خدمات حمایتی به بزه دیدگان بر حسب اینکه پلیس 

قبل از وقوع بزه یا پس از ارتکاب آن با اتباع بیگانه مواجه شود، متفاوت می باشد:
حمایت پلیس از اتباع بیگانه ي در معرض بزه دیدگی: خدمات حمایتی پلیس در مورد اتباع 
بیگانه، بویژه زمانی که اتباع بیگانه در معرض بزه دیدگی و خشونت قرار دارند، می تواند به کاهش 
بزه دیدگی آنان منجر گردد. در این مرحله اگر پلیس به نحوی از خطر بزه دیدگی اتباع بیگانه اطالع 
حاصل نماید، باید سریعاً به مدیریت بحران اقدام نماید. بدین ترتیب حضور پلیس می تواند نقش 

مهمی در بازدارندگی بزهکار بالقوه از ارتکاب بزه علیه اتباع بیگانه داشته باشد. 
حمایت پلیس از اتباع بزه دیده پس از وقوع جرم: در این مرحله، جرم علیه اتباع بیگانه واقع شده 
است وآن ها با پلیس مواجه می شوند. نحوه ي تعامل نیروی انتظامی با اتباع بیگانه ي بزه دیده بسیار 
مهم تلقی می شود. در واقع رفتار مناسب و سنجیده ي مأموران پلیس به گونه ای که پاسخ گوی شرایط 
روحی و روانی ویژه اتباع بیگانه ي بزه دیده باشد، یکی از مهم ترین وظایف پلیس محسوب می شود. 
برخورد با اتباع بیگانه ي بزه دیده باید به  دور از پیش داوي صورت گیرد. در این بین ضرورت ایجاد 

پلیس تخصصی اتباع بیگانه مبرهن مي گردد. 
تشکیل پلیس ویژه ي اتباع بیگانه که آموزش  هاي الزمه را در چگونگي تعامل با این قشر را 
فراگرفته اند، در پیشگیري از بزه دیدگي مکرر آنان حائز اهمیت است. استفاده از گروه هاي روانشناسان، 
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وکالي دادگستري، مددکاران اجتماعي و مترجمان مي تواند در هدفمند نمودن حمایت هاي پلیس 
از اتباع بیگانه ي بزه دیده مؤثر گردد. 

نقش سفارتخانه و کنسول گری در حمایت از اتباع بیگانه بزه دیده: سفارتخانه ها، کنسول گری ها 
و هیأت های نمایندگی خارجی می توانند به نخستین محل های دریافت کمک برای اتباع بیگانه ي 
بزه دیده اي که در حال مسافرت اند یا در خارج از کشور زندگی می کنند، تبدیل شوند. افرادی که 
در یک کشور بیگانه، بزه دیده می شوند، اغلب از صحبت کردن به زبان آن کشور ناتوان اند یا با 
نظام کیفری آن کشور آشنایی ندارند. بنابراین آنان در جست و جوی گرفتن مشاوره و خدمات از 
سفارتخانه یا کنسول گری خود بر می آیند. کارکنان سفارتخانه باید در زمینه ي موضوع های مربوط 
به بزه دیده از جمله تأثیر بزه دیدگی، خدمات در دسترس، پرداخت غرامت و کمک، آموزش ببینند. 
چگونگی رفتار کارکنان سفارتخانه با بزه دیده می تواند تأثیر مهمی بر فرایند التیام بخشی بزه دیده 
بزه دیدگان و  به  پاسخگویی  مناسبی در مورد  به شیوه های  باید  کارکنان سفارتخانه  باشد.  داشته 
نیز در خصوص ارجاع مناسب آنان به کارگزاری های کشور بیگانه و کشور خود آموزش ببینند. 
»مکزیک« مدل ویژه ای را برای کمک به بزه دیدگان همراه با واحد ویژه ای که برای حساسیت زایی 
در کارکنان دیپلمات و کنسول در خصوص موضوع های مربوط به بزه دیده کار می کند، طرح ریزی 
کرده است. این کارکنان می توانند به تالش برای پیشگیری از بزه دیدگی مهاجران نیز کمک کنند. 

)همان: 174و175(

ب- اقدامات غیررسمي 
تدابیر حمایتي غیر رسمي از اتباع بیگانه ي بزه دیده را مي توان به صورت ذیل اتخاذ نمود:

1- ایجاد سازمان های غیردولتی: با ایجاد سازمان هاي خصوصي- مردمي و نهادهاي غیردولتي 
مي توان حمایت هاي مختلف پزشکي، رواني، حقوقي، اجتماعي، روانشناختي و حتّي مالي را نسبت 

به اتباع بیگانه ي بزه دیده جلب نمود. 
2- ایجاد خطوط تلفني جهت کمک رساني و خطوط مشاوره: با ایجاد خطوط تلفني جهت 
حقوقي،  روان درماني،  روانشناسي،  حوزه  هاي  در  تلفني  مشاوره هاي  ارائه ي  نیز  و  کمک رساني 
فرهنگي، پزشکي و غیره مي توان اتباع بیگانه ي بزه دیده را مورد حمایت قرار داد و راهنمائي هاي 

مختلف را در زمینه هاي متعدد به آنان ارائه نمود. 
3- برگزاري همایش و سمینار: با برگزاري همایش ها و سمینارهاي مختلف، مي توان نسبت 
به تبیین حقوق اتباع بیگانه در کشور میزبان، تطبیق این حقوق با اسناد بین المللي و قوانین دیگر 
کشورها، روزآمد نمودن حقوق اتباع بیگانه، بررسي انواع تدابیر حقوقي- قضائي جهت حمایت 
از اتباع بیگانه بزه دیده، مي توان گام هاي مفیدي را برداشت. بي تردید با انجام تحقیقات گسترده 



237

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گيالن  راه وکالت

بیگانه و عّلت شناسي جنائي  اتباع  از ماهیت بزه دیدگي  و همه جانبه مي توان به شناخت دقیقي 
بزه دیدگي این قشر دست یافت که این مسئله خود مي تواند در جهت دهي اقدامات حمایتي کمک 

بسزایي ایفا نماید. 

سیاست جنایي4 ایران در حمایت از بزه دیدگي اتباع بیگانه 
بزه دیده در سیاست جنایي ایران داراي جایگاه ممتازي مي باشد. اّما سیاست جنایي ایران به طور 
واضح و روشني به تدوین یک ساختار نظام مند درباره ي بزه دیدگي اتباع بیگانه نپرداخته است. از 
این رو در هیچ کدام از نصوص قانوني نیز از تعبیر و مفهوم بزه دیدگي اتباع بیگانه استفاده نجسته 
است. در واقع رویکرد سیاست جنایي ایران درباره ي بزه دیدگي این قشر شامل دو مبحث اساسي 
است. در بخش اول، سیاست جنایي ایران به تدوین قوانیني در زمینه ي حقوق اتباع بیگانه پرداخته 
است. شاید بتوان اذعان داشت که حمایت هاي قانوني و نیز شناخت حقوق اتباع بیگانه طبق قواعد 
بین المللي یکي از راهکارهاي سیاست جنایي ایران در حمایت از اتباع بیگانه و تضمین حقوق آن ها 
و در نتیجه جلوگیري از بزه دیدگي آن ها است. در بخش دوم، سیاست جنایي ایران همان حقوقي را 
که براي اتباع داخلي بزه دیده مقرر داشته است، براي اتباع بیگانه ي بزه دیده نیز به رسمیت شناخته و 
هیچ فرقي در زمینه ي حقوق بزه دیده بین بزه دیده ي تبعه ي داخلي و بزه دیده ي تبعه ي بیگانه اتخاذ 
ننموده است. از این رو سیاست جنایي ایران در مورد بزه دیدگي اتباع بیگانه به وضع قانون جداگانه 
و در نتیجه اتخاذ سیاست جنایي افتراقي مبادرت نورزیده است و اتباع بیگانه ي بزه دیده در سیاست 
جنایي ایران از همان حقوق اتباع داخله برخورداند. این سیاست جنائي واحد را مي توان به دو 

صورت ذیل ترسیم نمود: 

حقوق اتباع بیگانه در سیاست جنایي کنوني ایران
در حقوق فعلی ایران حقوق مربوط به اتباع بیگانه را می توان در سه طیف حقوق سیاسی، حقوق 

عمومی و حقوق خصوصی بررسی نمود: 

الف- حقوق سیاسی
در مورد حقوق سیاسی، حزم و احتیاط اقتضا دارد که اتباع بیگانه از حقوقی بهره مند نگردند که 
بوسیله ي آن بتوانند در امور داخلی و سیاسی یک کشور دخالت و اعمال نفوذ نمایند. حتی برخی 
مؤلفین معتقدند که اجازه ي برخورداری از این حقوق به خارجی ها، ناقض حقوق بین الملل می باشد. 
4. سیاست جنائی عبارتست از شناخت وسایلی که مقنن به منظور پیشگیری از بزه و حمایت حقوق طبیعی شهروندان منطبق با 
گرایش خاص هر دولت می تواند بیابد. به عبارتی، فعالیت های دولت را که باید به منظور پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط دهد، 

سیاست جنائی می نامند. )حسینی، 1383: 24(
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زیرا ممکن است در پاره ای از موارد منافع دولت متبوعه ي آن ها، با وظیفه ای که از طرف اولیاء 
مملکت متوقف فیها به آن ها واگذار می شود، تنافی یا تضاد داشته باشد. لذا در راستای این اصل، 
بیگانگان به طور کلی از حقوق سیاسی و انتصاب برخی مشاغل محروم می باشند. )نصیری، 1374: 
انجام  از  بیگانگان  مالیات،  به تکالیف سیاسی چون خدمت نظام وظیفه و  اّما راجع  103و102( 
خدمت نظام معاف بوده، ولی مؤظفند مالیات را به همان اندازه که نسبت به اتباع داخلی معمول 

است، بپردازند. 

ب- حقوق عمومی
از نقطه نظر حقوق عمومی، وضعیت حقوقی اتباعی بیگانه در ایران جز در موارد استثنائی تقریبًا 
همان وضعیتی است که برای ایرانیان مقرر است. )عامری، 1362: 82 و81( در مورد حقوق عمومی 

مهم ترین حقوقی که اتباع بیگانه از آن متمتع می باشند، به شرح ذیل است:
حمایت جان و مال اتباع بیگانه: طبق قانون، اتباع بیگانه از حیث جان و مال در حفظ و امان 
می باشند. اصل 27 قانون اساسی مقرر می دارد: »حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص 
از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند«. در اغلب عهدنامه ها نیز مفاد این 
اصل یادآوری شده است. هم چنین هرگاه تبعه بیگانه در ایران و یا در خارجه فوت نماید و در 
کشور ایران دارای مالی باشد، قانون گذار ایران برای حفظ اموال او اقدامات تأمینی مقرر داشته و در 
قانون امور حسبی- مصوب 1319- مقرراتی تنظیم نموده که بر طبق آن حاکم دادگاه هر محل که 
مال متوفی بیگانه در آن واقع است، طبق تشریفات خاصی برای حفظ و تصفیه ي امور ترکه متوفی 

اقدام می نماید. 
احترام منزل و مسکن: این حق نیز در قانون اساسی ایران برای همگان شناخته شده و در اصل 
22 صریحاً ذکر گردیده است. هم چنین در اغلب عهدنامه ها هم مفاد این اصل تصریح می شود. 
چنان که در ماده چهارم قرارداد اقامت بین اتباع ایران و بلژیک مندرج است: »مساکن و کلیه ي اموال 
غیرمنقوله که اتباع هریک از طرفین متعاهد در خاک طرف متعاهد دیگر کسب نموده و یا تصرف 
و یا اجاره نموده باشد، مورد رسیدگی و تفتیش واقع نخواهد شد؛ مگر به همان شرایط و همان 

مراسمی که به موجب قوانین و احکام و نظامات برای اتباع داخله مقرر است«. 
حق ورود عبور، توقف، اقامت و خروج اتباع بیگانه: در حقوق ایران برای اتباع بیگانه، حق ورود 
و اقامت در خاک ایران، با رعایت شرایط و مقرراتی شناخته شده است. بیگانگان برای ورود به خاک 
ایران ملزم به رعایت مقرراتی هستند که از جمله کسب اجازه از مأمورین صالحیت دار دولت ایران 
می باشد. هم چنین قانون ایران و معاهدات به اتباع بیگانه اجازه عبور از خاک ایران را داده است و 
این واضح است که بیگانگان در موقعی که از خاک ایران عبور می کنند، باید برطبق همان اجازه نامه 
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که دارند، رفتار نمایند. یعنی در مدت معین در مسیر معین از خاک ایران عبور کنند. مدت مذکور 
در گذرنامه لدی االقتضاء قابل تمدید می باشد. 

حق اشتغال به هرگونه حرفه و صنعت و تجارت: به طور کلی اتباع بیگانه می توانند در ایران به 
هر تجارت، صنعت و حرفه ای جز آن چه قانوناً منحصر به اتباع داخله و یا در انحصار دولت و یا 
مشمول امتیاز اعطائی از طرف دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد، اشتغال ورزند. با این 
وجود اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه اوالً دارای روادید با حّق کار 

مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه ي کار دریافت دارند. 
حق ترافع قضائی یا رجوع به محاکم ایران: برای این که حقوق بیگانگان در کشور میزبان دارای 
ضمانت اجرائی باشد، اعطای حّق ترافع قضایی به آن ها ضروری به نظر می رسد. مستنبط از قوانین 
نیز قبول این حق برای اتباع بیگانه و اجازه ي رجوع به محاکم ایران است. زیرا از طرفی ماده ي 
5 قانون مدنی این اصل کلی را اعالم می دارد که »کلیه ي سکنه ایران اعم از اتباع داخله یا خارجه 
مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در موردی که قانون استثناء کرده باشد« و از طرف دیگر در 
کلیه معاهدات منعقد بین دولت ایران و دول خارجه، رجوع به محاکم ایران برای اتباع آن دولت ها 
صراحتاً پیش بینی شده است. درباره ي حق رجوع به محاکم ایران سه نکته قابل تذکر است: 1- در 
مسائل جزائی بیگانگان بدون استثناء تابع محاکم ایران می باشند. 2- صالحیت محاکم از امور مربوط 
به نظم عمومی بوده و قواعد آن باید بر طبق قانون ایران تعیین شود. 3- اموال غیر منقول واقع در 

ایران از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. )نصیری، 1374: 112و113(

ج- حقوق خصوصی
در مورد حقوق خصوصی اصل کلی این است که اتباع بیگانه از کلیه حقوق مدنی متمتع می شوند، 
مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در ایران راجع به وضع حقوقی اتباع بیگانه عالوه بر 
اصولی که در قانون اساسی کشورمان )اصول22، 32، 33، 34، 42، 46، 80، 81، 82 و139( مندرج 
است. مواد قانون آیین دارسی مدنی جدید راجع به اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع 
خارجه، قانون نوزدهم اردیبهشت 1310 مربوط به »ورود، اقامت و خروج اتباع بیگانه«، قانون راجع 
به اموال غیر منقول اتباع خارجه مصوب 16 خرداد1310، ماده ي 591 قانون تجارت، قانون راجع 
آئین نامه ي  قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی،  اتباع خارجه مصوب 1311،  ترکه ي  به 

استمالک اتباع بیگانه و آئین نامه ي اشتغال اتباع بیگانه، به حقوق اتباع بیگانه پرداخته است. 

حقوق شناخته شده اتباع بیگانه بزه دیده از منظر سیاست جنایی ایران
تبعه ي بیگانه ي بزه دیده در سیاست جنایي ایران داراي همان حقوقي است که براي اتباع داخلي 
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بزه دیده وضع گردیده است. لذا تبعه ي بیگانه ي بزه دیده نیز مي تواند از همان حمایت هایي که براي 
اتباع داخله در نظر گرفته شده است، برخوردار گردد:  

حقوق تبعه بیگانه بزه دیده در مرحله تقنین
باید اذعان داشت که قانون مجازات اسالمي ایران تنها در دو مورد به صراحت به بزه دیدگي اتباع 
به  قانون مجازات اسالمي  ایران در ذیل مواد 516 و 517  قانون گذار  بیگانه توجه داشته است. 
جرم انگاري ویژه ي بزه سوءقصد به مقامات سیاسي خارجي و توهین به مقامات سیاسي مبادرت 

ورزیده است: 
الف- سوءقصد به جان مقامات سیاسي خارجي: به موجب ماده ي 516 قانون مجازات اسالمي: 
»هر کس به جان رئیس کشور خارجي یا نماینده ي سیاسي آن در قلمرو ایران سوءقصد نماید، به 
مجازات مذکور در ماده 515 محکوم مي شود، مشروط به این که در آن کشور نیز نسبت به ایران 
معامله متقابل بشود و ااّل اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد، به همان مجازات محکوم مي شود«. 
قانون تعزیرات مصوب سال 1362 هر چند توهین به مقامات سیاسي خارجي را پیش بیني نموده 
بود، لیکن از سوء قصد به جان آن ها که جرم شدیدتري نسبت به توهین محسوب مي شود، ذکري 
به میان نیاورده بود. این نقص در ماده 516 قانون جدید مرتفع شده است. )میر محمد صادقي، 1383: 

147( ویژگي هاي این جرم به شرح ذیل است:
 1- اشخاصي که در این ماده مورد حمایت قرار گرفته اند، عبارت از رئیس کشور خارجي یا 
نماینده ي سیاسي آن مي باشد که سوءقصد به آن ها در صورتي که در قلمرو ایران اعم از زمین، 
هوایي یا دریایي صورت بگیرد، مشمول ماده مي شود. رئیس کشور خارجي، کسي است که بر طبق 
قوانین داخلي و مخصوصاً قانون اساسي هر کشور شخص اّول مملکت محسوب مي گردد. منظور 
از نماینده ي سیاسي، رئیس هیئت نمایندگي کشور خارجي در ایران و یا هر مقام دولتي آن کشور 
است که پیرو دعوت رسمي دولت ایران در اجراي یک وظیفه ي دولتي به ایران سفر کرده است. 
بنابراین رایزن نظامي، فرهنگي، بازرگاني و کارکنان کنسول گري اگر چه مصونیت سیاسي دارند، از 

شول این ماده خارج هستند. 
 2- جرم سوءقصد به مقامات خارجي مشروط به معامله ي متقابل در کشور متبوع مقام سیاسي 
بیگانه مي باشد و تنها در صورتي که کشور مزبور چنین حمایتي را نسبت به مقامات سیاسي ایران 
مبذول دارد، قابل اجرا مي باشد. ماده 516 اصل عمل متقابل را نه تنها در اصل جرم شناحته شدن 

عمل، بلکه حتّي در تعیین میزان مجازات نیز مّد نظر قرار داده است. )همان: 149(
 3- جرم مذکور عمدي و مقید است و الزم است مرتکب عالوه بر آگاهي از ممنوعیت عمل 
و قصد فعل، قصد نتیجه یعني سلب حیات را داشته باشد. در عین حال الزم است که مرتکب عالم 
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به سمت طرف جرم باشد. )شکري، 1382: 418(
4- سوء قصد و توهین به مقامات خارجي داراي حیثیت خصوصي بوده و جزء جرائم قابل 
گذشت مي باشد. بنابراین تعقیب منوط به تقاضاي دولت خارجي و یا نماینده ي سیاسي است و با 

استرداد تقاضاي تعقیف، قرار موقوفي تعقیب صادر مي گردد. 
ب- توهین به مقامات سیاسي خارجي: ماده 517 قانون مجازات اسالمي-1375- اشعار مي دارد: 
»هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجي یا نماینده ي سیاسي آن که در قلمرو خاک ایران وارد 
شده است، توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم مي شود، مشروط به این که در آن کشور 
نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله ي متقابل بشود«. تحقق جرم مذکور در این ماده منوط به 
آن است که رئیس یا نماینده ي سیاسي کشور خارجي وارد قلمرو ایران شده باشد. بنابراین تعقیب 
مرتکب منوط به آن است که وي در هنگامي که این اشخاص در ایران حضور دارد، به آنان توهین 
نماید. هم چنین جرم توهین علیه مقامات سیاسي خارجي مي بایست به صورت علني یعني یا در 
یک مکان عمومي به وقوع بپیوندد، حتي اگر غیر بزهکار و بزه دیده شخص ثالثي وجود نداشته 
باشد و یا در هر مکاني اّما با حضور حداقل یک نفر ثالث به وقوع بپیوندد. )همان: 419( البته برخي 
حقوق دانان معتقدند که رویه ي محاکم ایران از نظر عنصر علني آن است که عمل در حضور عده اي 

بیش از سه نفر واقع شود. )پیماني، 1377: 90(

حقوق تبعه بیگانه بزه دیده در مرحله قضا
 اتباع بیگانه ي بزه دیده در این مرحله از تمامي حقوقي که براي اتباع داخلي بزه دیده مقرر است، 
برخوردار مي باشد. لذا با توجه به واحد بودن این حقوق تنها از برخي مصادیق آن چون نقش تبعه ي 
بیگانه ي بزه دیده در جرائم قابل گذشت، حّق دادخواهي و بهره مندي از محاکم عادالنه، علني بودن 
جلسات دادرسي، فوري بودن دادرسي و عدم اطاله ي دادرسي، استقالل قاضي، ضرورت رضایت 
تبعه ي بیگانه ي بزه دیده در نهاد تخفیف و تعلیق مجازات، حق تبعه ي بیگانه ي بزه دیده در مطالبه ي 

خسارات ناشي از جرم و حق ّ تجدید نظرخواهي وي از احکام را نام برد. 

نتیجه گیری
اتباع بیگانه ي بزه دیده در راستاي تحفظ امنیت قضائي جامعه از لوازم انفکاک ناپذیر  حمایت از 
مباني  داراي  بزه دیده  بیگانه ي  اتباع  از  حمایتي  رویکردهاي  مي گردد.  محسوب  جنائي  سیاست 
فلسفي، ارزشي، حّل و فصل غیر قضائي، کاهش بزه دیدگي مکرر و تقلیل بزهکاري اتباع بیگانه 
مي باشد. این رویکردها را به طور کلي مي توان در دو دسته ي تدابیر رسمي و غیر رسمي اتخاذ 
نمود. اقدامات رسمي حمایتي شامل تدابیر تقنیني، قضائي و اجرایي است. حمایت به شیوه ي اعمال 
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کیفیات مشّدده و حمایت به شیوه ي جرم انگاری جرایم مستقل از جمله تدابیر حمایتي و تقنیني 
محسوب مي گردد. نقش سفارتخانه ها و کنسول گری ها در حمایت از اتباع بیگانه بزه دیده درخور 
توجه و نیاز به توسیع است. اقدامات غیررسمي شامل ایجاد سازمان های غیردولتی، ایجاد خطوط 
تلفني جهت کمک رساني و خطوط مشاوره و نیز برگزاري همایش و سمینار در حساسیت زایي به 

مقوله ي بزه دیدگي اتباع بیگانه مي باشد. 
رویکرد سیاست جنایي ایران درباره ي بزه دیدگي اتباع بیگانه شامل دو مبحث اساسي است. 
در بخش اول، سیاست جنایي ایران به تدوین قوانیني در زمینه ي حقوق اتباع بیگانه چون حقوق 
سیاسي، خصوصي و عمومي پرداخته است. در بخش دوم، سیاست جنایي ایران همان حقوقي را که 
براي اتباع داخلي به رسمیت مي شناسد، را براي اتباع بیگانه ي بزه دیده نیز مقرر داشته است. قانون 
مجازات اسالمي ایران تنها در دو مورد به صراحت به بزه دیدگي اتباع بیگانه توجه داشته است. 
قانون گذار ایران در ذیل مواد 516 و 517 قانون مجازات اسالمي به جرم انگاري ویژه ي بزه سوءقصد 
به مقامات سیاسي خارجي و توهین به مقامات سیاسي مبادرت ورزیده است. لذا سیاست جنایي 

ایران در مورد بزه دیدگي اتباع بیگانه به اتخاذ سیاست جنایي جداگانه اي مبادرت نورزیده است. 
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ما ایرانیان سابقه تاریک و ناامیدکننده ای در انتقادپذیری داشته ایم. از حاکمانی که هر نقدی را به 
گمان بداندیشی و سیاه نمایي منتقد به فجیع ترین وجه مجازات داده اند تا مردمانی که منتقد را بدبین 
و بدطینت و منفعل می دانند و طرد می کنند. در حوزه های تخصصی موضوع اندکی پیچیده تر 
است و متأسفانه این ظرفیت اندک، باتوجه به خصلت ذاتی همه چیز دانی ما، ظهور بیشتری دارد. 
در زمینه مسایل حقوقي اندیشه نقد قضایی احتماالً عمری به درازای تشکیالت قضایی دارد، اما نقد 
مکتوب و منسجم که منجر به ایجاد رویه گردد، متأسفانه در ایران سابقه ای ناچیز داشته است. شاید 
اولین نمونه از این دست، نقد قضایی کم نظیر مرحوم علی اکبر داور در مقاله »اسرار عدلیه« بوده 
که از قضا، شاهد مثالی بر آستانه تحمل پایین ما در نقدپذیری نیز هست؛ چه اینکه پدر دادگستری 

نوین ایران را تحت عنوان »افترا« به محکمه کشاند!
به اقتضای حرفه وکالت، موارد بسیار از آرایی که جای نقد و متأسفانه بیشتر نقد منفی دارد 
را دیده ایم و باز هم باید گفت متأسفانه تعداد آرای صادره از این دست به نحو غیرقابل قبولی 
باالست. تعداد باالی مراجعین به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، مراجعین به دبیرخانه ماده 18 در 
دادگستری های مراکز استان ها و مراجعین هر روزه به واحدهای معاضدت دادگستری ها که احکام 
قطعی و غیرقطعی محاکم را در دست دارند، تنها نمونه هایی از این دست هستند. شاید تصویب 
قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 تالشی برای جبران گوشه ای از کمبودهای 
موجود بوده است. البته با پذیرش این واقعیت که تصویب قانون به تنهایی کافی نبوده و صرفًا 

شکایت شکات را »مستند«تر )!( می نماید. 
هدف از نگارش این مقاله ارائه راهکار قطعي براي حل مشکل یا انگیزه خواني از صدور آراي 
این چنیني نیست، بلکه صرفاً به زعم نگارنده، نقد علمی مداوم و گسترده آرای قضایی، یکی از سالم 
ترین و بهترین راه ها برای ایجاد رویه های صحیح و تاثیرگذار بر جریان رسیدگی و در نتیجه ارتقای 
کیفیت آرای قضایی است. آنچه میخوانید نقدی مبتنی بر نظرات و استدالل های شخصی اینجانب 
است و نگارنده، بسیار مشتاق است تا از نقطه نظرات خوانندگان در مخالفت با دیدگاه خود اطالع 
یابد. به امید آنکه این تالش کوچک مقدمه ای برای درک ضرورت نقد و کمک به گسترش و تداوم 

آن در سایر نشریات حقوقی باشد. 

طرح مسأله:

سعید فهیم خواه

از منظر قوانين و مقررات اصالحات ارضی
– وکیل پایه یک دادگستری )کانون گیالن(

نقد یک رأی
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آقای هـ. ع به وکالت از... ... . . دعوایی در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رشت به طرفیت... ... 
... ... . . با وکالت آقایان ا. ی و م. م مطرح و به موجب آن تخلیه یدخواندگان از ششدانگ یک قطعه 
زمین به پالک ثبتی 25 سنگ اصلی 39 بخش 4 رشت واقع در طالشان و اجرت المثل ایام تصرف 
را از تاریخ انقضای مدت اجاره یعنی 1329/10/20 تا تاریخ صدور حکم خواستار شدند. دعوي 
مذکور در رسیدگي بدوي رّد، لیکن در مرحله تجدیدنظر تأیید گردید. دادنامه صادره از مرجع 

تجدیدنظر موضوع نقد یادداشت حاضر است. 

سابقه:
آقایان... ... ... ... ... ... . . با قیمومت خانم »ش« به موجب سند رسمی شماره 8731-8723 ششدانگ 
یک قطعه زمین با مشخصات ثبتی فوق را در تاریخ 1322/10/20 به اجاره به مرحوم ع. ش واگذار 
می نمایند. طی سند مرقوم، مقرر می گردد مستأجر )مورث خواندگان( مکلف به حفر یک حلقه 
چاه برای آبیاری و حفظ عمارت و چپر نمودن تمامی باغ از نهال مرغوب چای و شخم زدن زمین 
و تعمیر و تمیز کردن مجاری و شیرابها گردد. پس از انقضای موعد اجاره نیز تا زمان طرح دعوی، 
ملک در ید مستأجر و سپس وراث وی بوده است تا اینکه مالکین طی سند رسمی انتقال 70650- 
83/2/9 و 623/7- 88/5/26 اقدام به انتقال قطعی ملک موضوع دعوی به خواهان ها می نمایند. 
طرفین معامله نیز با توجه به اندراج موضوع اجاره در متن سند به این امر مستحضر بوده اند. در سند 
انتقال نیز به این امر تصریح می گردد. خریداران پس از قطعیت معامله که خود را مطلقاً مالک و 
حق دخل و تصرف را برای خود محفوظ می دیده اند، حسب شهادت شهود با یکدستگاه بولدوزر 
وارد زمین شده و شروع به تسطیح زمین و قلع و قمع بوته های چای و درختان و سایر اقدامات در 
جهت ایجاد آثار تصرف می نمایند، که این اقدام ایشان منتهی به طرح شکایت توسط ورثه مستأجر 
تحت عنوان تصرف عدوانی و تخریب می گردد. دعوی در شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی رشت 
مطرح و حکم محکومیت متهمین )خریداران( به تحمل 91 روز حبس تعزیری از بابت ارتکاب 
بزه تصرف عدوانی و پرداخت مبلغ دومیلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از بابت 
ارتکاب بزه تخریب صادر می گردد. دادنامه مذکور با تجدیدنظر خواهی وکیل محکومین در شعبه 
ششم دادگاه تجدیدنظر استان مطرح و با این استدالل که چون مدت اجاره منقضی و ملک بصورت 
قانونی به تجدید نظرخواهان ها انتقال یافته و لذا مالکیتی بر اعیان، برای تجدیدنظر خواندگان متصور 
نیست، بنابراین محکوم علیهم تبرئه و حکم نقض می گردد. رأی قطعی مذکور در مهلت مقرر 
مورد اعتراض وکیل شکات قرار گرفته و به دفتر کل شعب تشخیص تقدیم و در نهایت به شعبه 
13 تشخیص ارجاع می گردد. با مطالبه پرونده محاکماتی و مالحظه محتویات آن و تهیه گردشکار 
هیات تشخیص در تاریخ 87/5/24 تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز، اعتراض را موجه 
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و رأی به نقض دادنامه قطعی می دهد؛ با این استدالل که چون شکات مالک منافع مزروعی و 
اعیانی موجود در باغ چای کاری و درختها و بوته های چای و حق ریشه موجود در باغ مزروعی 
چای کاری می باشند و انتقال عین ملک مذکور از سوی موجرین به متهمان هیچ گونه تاثیری و 
ایراد و اشکالی در رابطه استیجاری و حق مربوطه و مالکیت منافع ایجاد شده بر مبنای اجاره نامه 
رسمی نداشته و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر این امر را نادیده گرفته، اقدام به اصالح و تبدیل میزان 
مجازات حبس بزه تصرف از نود و یک روز حبس به پرداخت مبلغ هفتاد هزار ریال جزای نقدی 
می نماید. بدین ترتیب حقوق اعیانی و سایر منافع مستأجرین تائید و استوار می گردد. قریب به دو 
سال بعد، همین مالکین جدید با وکالت آقای هـ. ع اقدام به طرح دعوی تخلیه و مطالبه اجرت المثل 
ایام تصرف تا تاریخ صدور حکم در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رشت نموده و به موجب آن 
تخلیه ید خواندگان از ششدانگ قطعه زمین متنازع فیه و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ انقضای 
مدت اجاره یعنی 1329/10/2 تا تاریخ صدور حکم خواستار شدند. طبق رأي دادگاه »نظر به اینکه 
به موجب صریح مندرجات سند اجاره مزبور مستأجر )مورث خواندگان( مکلف به حفر یک حلقه 
چاه برای آبیاری و حفظ عمارت و چپر و پُر نمودن تمامی باغ از نهال مرغوب چای و شخم زدن 
زمین و تعمیر و تمیز کردن مجاری و شیرابها شده که جملگی اقدامات مزبور از عناصر عملکرد 
عمرانی مستأجر حقوق زارعانه و حق ریشه و آب و گل محسوب است و در جریان دادرسی دلیلی 
که نشانگر تخلف از تکلیف مقرر، در طول دوران اجاره که مطابق اجاره باعث تولید حق فسخ 
برای موجر می شد و متعاقب آن اعمال فسخ و اختتام رابطه اجاری باشد اقامه نشده بلکه اقرار قائم 
مقام موجرین به وصول مال االجاره حسب مکاتبه دفترخانه 54 تهران، موید تحقق حقوق زارعانه 
در استمرار تصرفات مستأجر از بدو تا فوت و سپس ورثه وی )خواندگان( به لحاظ مراضات 
حاصله بر تداوم اجاره مستنبط از عدم تقاضای تخلیه ید از ناحیه مالک قبلی )به تجویز ماده 501 
ق. م( و وصول اجاره بها خواسته و مستند به تبصره 2 ماده 5 الیحه قانونی نحوه خرید و تملک 
اراضی و امالک... مصوب 1358 و م 31 آئین نامه ق. ثبت اسناد و امالک که حفظ حقوق زارعانه 
را حتی در صورت انتقال مالکیت مرعی می داند«، از سوی دیگر »مطالبه اجرت المثل از مبدأ زمانی 
1329/10/20، توجهاً به اینکه اوالً استحقاق بر اجرت استیفای منافع به تبعیت از مالکیت ایجاد می 
شود حال آنکه خواهان ها سالها بعد از تاریخ مبدأ اعالمی، ملک را به انتقال گرفته اند و قهراً مستحق 
اجور سنین قبل از تحصیل ملکیت نیستند و از تاریخ مالکیت نیز با توجه به وقوع جرم بنا به مدلول 
حکم کیفری و تخریب اعیان دسترنج رعیتی و از بین بردن زمینه انتفاع خواندگان از ملک وجهه 
استحقاقی برای خواهانها باقی نمی ماند. « در نهایت دادگاه حکم به بی حقی خواهان ها در دعوی 
مطروحه صادر می نماید. دادنامه صادره در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض وکیل خواهان ها قرار 
گرفته و پرونده در شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان مطرح می گردد. شعبه مذکور نیز بدون 
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تشکیل جلسه اقدام به صدور دادنامه ذیل می نماید. که موضوع نقد یادداشت حاضر می باشد:
»تجدیدنظرخواهی آقایان... ... ... ... ... . با وکالت آقای هـ. ع راجع به آن قسمت از دادنامه صادره 
از شعبه دوم دادگاه حقوقی رشت که به موجب آن حکم به رد دعوی آنان به خواسته تخلیه عین 
مستأجره یک قطعه زمین به پالک ثبتی 25 سنگ اصلی 39 بخش چهار رشت واقع در طالشان صادر 
گردیده است به دالیل ذیل وارد و موّجه است؛ الف- با توجه به مفاد سند رسمی اجاره به شماره 
8733– 1323/10/20 دفتر اسناد رسمي شماره 54 حوزه ثبتي تهران مدت اجاره هفت سال بوده 
است وفق ماده 494 قانون مدني عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف مي شود. و در ما نحن 
فیه براساس گزارش مورخه 1382/12/20 دفتر اسناد رسمي شماره 54 تهران قائم مقام قانوني موجر 
با اعالم فسخ اجاره عدم اذن در استدامه تصرف مستاجر را در ملک اعالم داشته مآالً عقدي بنام 
اجاره وجود ندارد تا موجر ملتزم به تبعات آن که مالکیت منافع است در حق مستاجر باشد بعبارت 

دیگر سالبه به انتفاء موضوع است: ب- شروط ضمن عقد اجاره از جمله آن شروط چنین است:
 »1-مستاجر مکلف است هنگام رفع ید ملک را به همان نحو موجود تحویل موجر نماید 2- 
مستاجر مکلف است ظرف مدت دو سال تمامي باغ را با نهال چاي پرکند و تحویل مالک نماید 
3- زمین باغ را شخم و مجاري و شیرآبها را تمیز نماید« بیانگر این معنا است که مستأجر صرفاً در 
مدت اجاره حق انتفاع داشته و بعد از انقضاء مدت اجاره مکلف به تحویل ملک به مالک مي باشد 
و ادامه تصرف منوط به اذن موجر است: ج- استدالل دادگاه صادرکننده رأي بدوي به این موضوع 
که خواهانها )تجدیدنظر خواهان ها( در مقام تحصیل تصرف بر ملکي هستند که در دادرسي کیفري 
ممنوع مي باشد و تسري حکم دادنامه شماره 1747-87/5/24 شعبه 13 تشخیص دیوانعالي کشور 
که ناظر بر حق انتفاع موقت مستاجرین است، در این مقام )تخلیه عین مورد اجاره( فاقد وجاهت 
قانوني است زیرا الزمه چنین استداللي تصرف الي االبد مستاجر بر ملک موجر است و مالک نتواند 
هرگز بر ملک خود استیال یابد و این موضوع برخالف مقتضي عقد اجاره است و در تعارض آشکار 
با قاعده تسلیط است. د- استناد دادگاه بدوي به ماده 473 قانون مدني موجه نیست زیرا موجب 
انقالب عنوان مستاجر )تجدیدنظر خواندگان مالک منافع فعلي( به موجر مي گردد، و معلوم نیست 
مستاجر آنان چه کساني هستند و مالکین فعلي )قائم مقام قانوني موجر( چه سمتي را دارا هستند. 
هـ- همچنین استناد دادگاه بدوي به تبصره 2 ماده 5 الیحه قانوني نحوه خرید و تملک اراضي و 
امالک براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و بند دال ماده 4 قانون خرید اراضي و ابنیه و 
تأسیسات و حفظ آثار تاریخي که ناظر بر وظایف دولت در قبال سلب مالکیت اشخاص حقیقي و 
حقوقي به قصد تملک جهت منافع عامه و انطباق آن با روابط بین موجر و مستاجر فاقد وجاهت 
قانوني بوده و منصرف از محل نزاع است. استدالل وکالي مدافع تجدیدنظر خواندگان که اُّس و 
ملخص آن ادعاي حق ریشه و حقوق زارعانه و حق اولویت براي موکلین خود را داشته اند قابل 



248

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گيالن  راه وکالت

اعتنا نیست زیرا قطع نظر از صورتجلسه شماره 1410- 71/5/25 کمیسیون ماده 12 قانون اراضي 
شهري که حاکي از مخروبه بودن و رها شدن آن به مدت مدید است و بایر تشخیص داده شده، بر 
فرض ثبوت حقوق مذکور براي مستاجرین مطالبه آن مستلزم تقدیم دادخواست و تشریفات قانوني 
است و منافاتي با تخلیه عین مستاجره پس از انقضاء مدت اجاره ندارد. بنابر مراتب مذکور دادنامه 
تجدیدنظر خواسته در قسمت گفته شده قابلیت استوار گردیدن را نداشته به استنادصدر ماده 358 ق. 
آ. د. م نقض و به استناد ماده 494 ق. م ماده 198 ق. آ. د. م حکم بر تخلیه ملک مستاجره موصوف 
صادر و اعالم مي گردد. اما تجدیدنظرخواهي تجدیدنظر خواهان راجع به قسمت دیگر از دادنامه 
تجدیدنظر خواسته که حکم به رد دعوي آنان مبني بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف صادر گردیده 
بلحاظ عدم انتفاء مستأجرین و رها نمودن آن وفق گزارش کمیسیون ماده 12 قانون اراضي شهري 
با لحاظ ذیل ماده 494 ق. م وارد و موجه نیست و دلیلي که موجبات نقض این بخش از دادنامه را 
فراهم نماید ابراز و ارائه نگردد و ضمن رد تجدیدنظرخواهي دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش 

گفته شده تایید و استوار مي گردد. این رأي قطعي است. « 

تحلیل محتوایي:
فرآیند صدور رأي در ذهن قاضي، فرآیندي پیچیده است: درک درست موضوع خواسته، پیراستن 
خواسته از حواشي و زوائد، تحلیل محتوایي مستندات و مدارک، احراز اعتبار و قدرت اثباتي اسناد 
و مدارک و کشف ارتباط آنها با موضوع خواسته و سرانجام ارائه استدالل منطقي و اصولي و یافتن 
مستندات قانوني و قانون حاکم بر موضوع در جهت احقاق حق، همگي از اعمال ذهني طاقت فرسا 
و نیازمند صرف انرژي و وقت فراوان است. اما در این میان شاید نقطه اوج تبحر و تسلط قاضي 
بر صدور رأي که به نوعي محل تجلي مراحل دیگر این فرآیند نیز هست، »یافتن قانون حاکم بر 
موضوع« است. با این مقدمه، نخست قانون حاکم بر موضوع را کشف سپس نقد خود را به مأخذ 
قانون مربوطه به نحو منسجم استوار مي نمائیم. دلیل دیگر انتخاب این شیوه در آن است که نقد کلیه 
استدالالت دادگاه تجدیدنظر تحت تأثیر قانون حاکم قرار خواهد گرفت و شیوه هاي دیگر موجب 

پراکنده گویي مي گردد. 
ملک موضوع دعوي در بخش 4 رشت و در طالشان واقع شده است. کساني که آشنایي اندک با 
تاریخچه سالیان اخیر ثبت در شهر رشت دارند به این امر واقفند که بخش 4 رشت درواقع مجموع 
قرائي بوده که به مرور زمان در نتیجه گسترش شهر، داخل در محدوده شهر رشت قرار گرفته و 
سوابق اسناد مالکیت و اسناد صادره براي زارعین و مستأجرین در جریان اصالحات ارضي نیز 
مؤید این امر است. در پرونده حاضر با توجه به محل وقوع ملک )طالشان(، نوع کاربري ملک )باغ 
چاي( و نوع قرارداد )اجاره باغ چاي جهت کشف و... (جاي تردیدي در شمول قانون و مقررات 
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اصالحات ارضي و قوانین مرتبط نسبت به موضوع دعوي باقي نمي گذارد. خصوصاً تصریح خود 
قانون درخصوص حاکمیت آن نسبت به اراضي واقع در دهات و اینکه در رابطه با اینگونه اراضي، 
اصل بر شمول مقررات اصالحات ارضي است و مستثنیات آن نیز در ماده 3 قانون اصالح قانون 
اصالحات ارضي مصوب 1340/10/19 احصا گردیده است. به موجب این ماده: »مستثنیات از ماده 
2 به قرار زیر است: 1- باغات میوه و باغات چاي و قلمستانهایي که عرصه و اعیان آن متعلق به مالک 
باشد... « در مانحن فیه با توجه به تعلق اعیان به مستأجر آنگونه که در ادامه مطلب به تفصیل به آن 
خواهیم پرداخت مورد از شمول بند 1 مستثیات خارج و طبق ماده 2 و 6 مشمول احکام قانون است: 
»ماده ششم- زمین هایي که بنا به مقررات این قانون تقسیم و واگذار مي شود عبارت است از: الف 
زمین هاي دهاتي که در اجراي مواد 2 و 3 این قانون مازاد بر حد نصاب باقي مي ماند اعم از اینکه از 
طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضاي ثبت شده یا نشده باشد. ب زمینهاي موات پ زمینهاي 
بایر «. همچنین بند 2 ماده اول همین قانون »زارع« و »ده« را چنین تعریف مي نماید: »کسي است که 
مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتي شخصاً و یا به کمک افراد خانواده خود 
در زمین متعلق به مالک مستقیماً زراعت مي کند و مقداري از محصول را بصورت نقدي یا جنسي 
به مالک مي دهد... بند 10- ده یا قریه عبارت از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادي 
خانوار است که در اراضي آن ده به عملیات کشاورزي اشتغال داشته و درآمد اکثریت آنان از طریق 

کشاورزي حاصل گردد و عرفاً در محل ده یا قریه شناخته مي شود. « 
در عرف زراعي مناطق مختلف ایران، زراعت در امالک یا ناشي از قراردادهاي معین مثل عقد 
اجاره یا عقد مزارعه بوده یا اشکال عرفي دیگري که در اثر بکار انداختن نیروي بازو و سرمایه و 
به نسبت تعداد عوامل دخیل در تولید محصوالت کشاورزي ازجمله عمل زارع، بذر، ابزارآالت و... 
زراعت را شکل مي داده و زارع را صاحب سهمي از محصوالت مي نمود. در پرونده حاضر، زراعت 

ناشي از قرارداد اجاره یعني یکي از قراردادهاي معمول در اراضي زراعي در آن زمان بوده است. 
حال پس از کشف قانون حاکم بر موضوع که با توجه به تعاریف ارائه شده و جایگاه طرفین 
دعوي و محل وقوع ملک، بدون تردید، قوانین و مقررات اصالحات ارضي )شامل قانون اصالحي 
قانون اصالحات اراضي، و آئین نامه اجراي آن و علي الخصوص قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات 
مشمول قوانین و مقررات اصالحات ارضي بین مالکان و زارعان مربوط مصوب 1351و آئین نامه 
اجرایي آن مصوب 1352( است به بررسي حقوق مکتسبه ناشي از عمل مستاجر و مستندات قانوني 

آن مي پردازیم. 
فعل عمده مستأجر یعني کشت نهال چاي که با مجوز عقد اجاره صورت گرفته حسب ماده 33 
ق. مدني از موجبات و اسباب مالکیت است: »درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد 
بود« و پیامد منطقي این مالکیت، ماده 504 همان قانون است: »هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره 
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مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمي تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند، و بعد 
از انقضاي مدت، اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقي بماند، موجر حق مطالبه اجرت المثل 
زمین را خواهد داشت... « پس با توجه به صراحت قانون در مالکیت مستأجر نسبت به نهال هاي 
کشت شده و اعیاني احداثي در باغ جاي شکي باقي نیست. به عنوان فصل الخطاب این مبحث، 
ماده 28 آئین نامه اصالحات ارضي مصوب 1343 قابل ذکر است که اذعان مي دارد: »عرصه باغات 
و بیشه هاي واقع در محدوده دهات که اعیاني آن کاًل متعلق به زارعین است و همچنین عرصه سایر 
اعیانهاي آنها به استثناي خانه هاي مسکوني به تراضي مالکین و زارعین ارزیابي و با استفاده از حقابه 
طبق معمول محل به زارعین فروخته خواهد شد. در صورت عدم تراضي مالک و زارع رأي سازمان 
اصالحات ارضي قاطع است«. تا همین جاي بحث، صرف اشراف به اینکه مستاجر در ملک مذکور 
مالک حق اعیاني بوده به تنهایي براي رد دادنامه تجدیدنظر کافیست، اما از آن جائیکه ظاهراً دادگاه 
تجدیدنظر اساساً اعتقادي به وجود این حق در ملک متنازع فیه نداشته، جهت روشن شدن موضوع، 

حقوق مکتسبه ناشي از اقدامات عمراني مستأجر را نیز بررسي خواهیم کرد. 
مقدمتاً، درخصوص حقوق متعلق به اعیاني مذکور در دهات و مناطق مشمول قوانین و مقررات 
اصالحات ارضي و عرف زراعي مناطق مختلف باید گفت، ریشه هاي عرفي این حقوق دربرگیرنده 
مطالب عمیق و بسیار مفصلي است که در حوصله نوشته حاضر نیست، و فقط به ذکر این موارد 
بسنده مي شود که پیش از قانون اصالحات ارضي، سیستم اجاره داري که معموالً در مناطق معتدل 
مثل گیالن و مازندران رایج بوده یکي از دو نوع رابطه اي بوده که بر روابط رعایا و مالکان حاکم بود. 
1 در پرونده حاضر نیز اساس ایجاد حق زارعانه براي مستاجر، وجود قرار داد اجاره بوده است. حق 

زارعانه طبق تعریف »... عبارت است از حق ریشه و بهاي شخم و کود وارزش زحماتي که [ زارع 
] براي آباد کردن زمین متحمل شده است. 2 همچنین »دسترنج رعیتي«: »آنچه از آثار مادي که دهقان 
با اذن یا اجازه مالک زمین مزروعي در آن پدید آورده باشد از قبیل اشجار و غیره«. 3 قانون گذار در 
وضع قوانین مرتبط با حقوق امالک، عماًل »حق زراعانه« یا به تعابیر مختلف، ازجمله »حق ریشه« 
و یا آب و گل در معناي اعم را به رسمیت شناخته و متأثر از عرف قدرتمند مناطق مختلف کشور، 
حکم قانون را به صراحت به عرف رایج معطوف نموده است: ماده 31 آئین نامه قانون ثبت اسناد 
و امالک مصوب 1317، ماده 74 قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 1346، تبصره 2 ماده 5 الیحه 
قانوني نحوه خرید و تملک اراضي و امالک... مصوب 1358، بند دال ماده 4 قانون خرید اراضي و 
ابنیه و تاسیسات براي حفظ آثار تاریخي و باستاني مصوب 1347، تبصره 2 ماده واحده قانون ابطال 
اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363، و... . در تمامي قوانین مذکور، مهم ترین 
خصیصه این حق، ایجاد نوعي حق تقدم یا به زبان عرفي آب و گل براي زارع است. که ناشي از 
مرغوبیتي است که زارع با بکار انداختن نیروي بازو و سرمایه خود در ملک دیگري به وجود آورده 
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است. بنابراین صرف انقضاي مهلت قرارداد پایان دهنده رابطه طرفین قرارداد، نیست چه اینکه این 
حق حتي بدون تصریح در قراردادهاي زراعي در قالب شرط ضمني عرفي تبلور مي یابد. 4 پس این 
ـ حتي مالک قابل دفاع و مستلزم حمایت  حق نیز مانند سایر حقوق در صورت تجاوز اشخاص 
قانون است. براي تقریب به ذهن، حق کسب و پیشه و تجارت را شاهد مثال مي آوریم که ماهیتي 
مشابه حق زارعانه داشته و اساساً حق آب و گل در عرف عام، در بر گیرنده هر دو مفهوم است. در 
دعوي حاضر، با توجه به مفاد سند اجاره و نوع عمل مستأجر همانگونه که در رأي شعبه سیزدهم 
تشخیص دیوانعالي کشور مبني بر محکومیت مالکین به مجازات تخریب و تصرف عدواني نیز آمده: 
»شکات )مستاجرین( مالک منافع مزروعي و اعیاني موجود در باغ چایکاري و درختها و بوته هاي 
چاي و حق ریشه موجود در باغ مزروعي چایکاري مي باشند... . «. مالحظه مي گردد که حقوق 
متعلق به منافع مزروعي و اعیاني مستاجر طي دادنامه صادره از عالیترین مرجع قضایي نیز احراز 
گردیده و به رسمیت شناخته شده است. از سویي دلیلي که مثبت تخلف مستاجر از شروط ضمن 
عقد و موجب فسخ قرارداد اجاره باشد از سوي موجرین ارائه نگردید. بنابراین با تجمیع اوصاف 
فوق، مقتضي ایجاد و ابقاي حق زارعانه، موجود و کلیه موانع، مفقود مي باشند. از سوي دیگر الزمه 
به رسمیت شناختن حقوق زارعانه، احراز حق نسق براي زارع و در نتیجه )حسب قوانین پیش 
گفته( مالکیت زارع )مستأجر( نسبت به اراضي اي است که اعیان آن متعلق به وي مي باشد. در انتهاي 
بحث از حقوق زارع تاکید مي نمائیم که برخالف تصور دادگاه، حق اعیاني در منافع مزروعي و حق 
ریشه مستهلک نیست و همانگونه که گفتیم وجود حق اعیاني به تنهایي براي به رسمیت شناختن 
سایر حقوق مستاجر کافیست. تاکید بر این مهم از آن روست که هر دو دادگاه بدوي و تجدیدنظر 
علیرغم اصدار آراي متضاد درخصوص موضوع دعوي دچار این خطا شده و با بیاني متفاوت از هم 
ملک را با تقویم و پرداخت حق زراعانه قابل تخلیه دانسته اند، حال آنکه با اشراف به نکته ي مورد 

اشاره این سوءبرداشت نیز مرتفع خواهد گردید. 
اگر چه براي نقد و تحلیل استدالالت دادگاه اثبات مالکیت زارعین به تنهایي کافیست، اما پیش 
از نقد مورد به مورد استدالت دادگاه تجدیدنظر مي گوییم که تمامي اشکاالت موجود در دادنامه 
ناظر به عدم وقوف دادگاه بر حقوق مستاجر است و همین امر موجب شده که اساساً دادگاه مسیر 
استداللي اشتباهي را بپیماید. در این بخش حتي االمکان سعي شده از بازگویي و تکرار موارد پیش 
گفته اجتناب گردد و در صورت امکان به ذکر ملخص آن اکتفا شود. چه اینکه بعضاً استدالل مطرح 
شده در زمینه حقوق اعیاني و الزم الرعایه بودن قواعد عرفي محل براي پاسخ به چند استدالل 

دادگاه کاربرد دارد. 
1( انقضاي موعد اجاره )مستند به ماده 494 قانون مدنی( و اعالم فسخ توسط موجر و درنتیجه 
موجود نبودن عقدي بنام اجاره )!( اولین استدالل دادگاه تجدیدنظر در رّد رأي دادگاه بدوي است. 
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در پاسخ باید گفت الزمه دست یابي به تحلیل صحیح حقوقي اشراف به جایگاه خواسته در میان 
قوانین مختلف و سپس در صورت امکان  تجمیع قوانین حاکم بر مورد و در غیر اینصورت اعمال 
قواعد اصولي تفسیر است. تمسک به یک ماده، در نظر داشتن یک جنبه از خواسته و نادیده انگاشتن 
سایر جهات و استنادات موجب ضعف و سستي بنیادي دادنامه است. در خصوص خواسته اگرچه 
صرف موضوع اجاره به تنهایي مشمول قواعد و مقررات خاص مذکور در قانون روابط موجر و 
مستاجر یا ق. مدني مي باشد لیکن دادگاه این واقعیت آشکار را نادیده گرفته که اوالً موضوع با توجه 
به ویژگي هاي پیش گفته مشمول قوانین مرتبط با اصالحات ارضي است، ثانیاً مستاجرین صرفًا 
مالک منافع نبوده بلکه مستظهر به مالکیت اعیان نیز مي باشند که اتفاقاً در همین زمینه مواد 504 و 

33 قانون مدنی نیز متقاباًل مستند تجدیدنظرخواندگان در پاسخ به رأي دادگاه خواهد بود. 
در ما نحن فیه مالکیت اعیان و حقوق ناشي از آن ناظر به مالکیت منافع است و نادیده گرفتن 

این حق و سپس استدالل روبنایي دادگاه پایه متزلزل دادنامه قرار گرفته است. 
2( استدالل دوم دادگاه »شرط ضمن عقد اجاره مبني بر رفع ید از ملک پس از انقضاي مدت و 
تحویل به مالک است« که در تحکیم استدالل اول آمده است. باز هم در پاسخ باید گفت مستند به 
نص صریح مواد 220و 225قانون مدنی، طرفین عقد نه تنها به نتایج عرفي عقد ملتزم هستند بلکه 
متعارف بودن امري حتي بدون تصریح در عقد هم به منزله ذکر در عقد است. درخصوص ماده 
220، ذکر کلمه »نتایج« کلید حل مشکل و دقیقاً منطبق براین استدالل است که نتیجه عرفي عمل 
زارع بر ملک دیگري، مالکیت اعیان و حقوق متعلق به آن است. پس این مواد و استدالالت در 
پاسخ به این بدعت ناصحیح دادگاه است که عنوان نمود: »با اعالم فسخ، موجر ملتزم به تبعات عقد 
اجاره نیست«)!( این بیان از دادگاه عماًل اجتهاد در برابر نص، خالف صریح قانون و نافي حقوق 
مکتسبه مستاجرین است. از سوي دیگر ماده 225 قانون مدني نیز که برآمده از قاعده مشهور فقهي 
»المعروف عرفاً کالمشروط شرطا« است، پا را فراتر نهاده و حتي امر شایع در عرف را نیز به منزله 
تصریح در قرارداد دانسته است. )درخصوص عرف مربوط به قراردادهاي زراعي پیش از توضیح 
داده شده است( مضافاً اینکه، التزام به شي )قرارداد اجاره با شرایط مذکور( التزام به لوازم آن )ایجاد 

حقوق پیش گفته براي مستاجر( را نیز در پي دارد. 
3( سومین استدالل دادگاه »عدم وجاهت استناد به دادنامه شعبه 13 تشخیص و تعارض آن با 
قاعده تسلیط« است. اوالً حسب قاعده الزم االتباع بودن حکم قطعي جزایي در محکمه حقوقي، 

دادگاه تجدیدنظر ملتزم به رعایت مفاد دادنامه شعبه 13 تشخیص بوده است. 
ثانیاً مالکیت مستاجرین بر اعیان طي دادنامه قطعي شعبه مذکور احراز و بدان تصریح شده است 
و از این حیث به اعتبار این مالکیت اساساً خدشه اي وارد نیست. دادگاه تجدیدنظر بدون رعایت 
این اصول بدیهي و الزم الرعایه، ابایي در بدعت گذاري نداشته و اساساًدر مقام اعتراض به مفاد 
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دادنامه قطعي شعبه دیوان نیز برمي آید! اما درخصوص قاعده تسلیط پرسش اساسي در این بند از 
دادنامه این است که »آیا مستاجر با مالکیت بر اعیان و حسب قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات، 

مستظهر به قاعده تسلیط نیست؟«
4( استناد به مواد 473 و 485 قانون مدنی توسط دادگاه بدوي و پاسخ مرجع تجدیدنظر براي 
نگارنده مبهم است. موضوع ماده 473، کفایت از مالکیت منافع عین مستاجره براي موجر و موضوع 
ماده 485، لزوم تعمیرات در عین مستاجره است. نه در مدارک موجود در اختیار اینجانب و نه در 

دادنامه توجیه منطقي براي استناد به مواد مذکورمشاهده نگردید. 
5( در ادامه بند پیشین و ابهام در استناد به مواد 473 و 485 قانون مدنی، دادگاه قوانین مؤید 
منافع مزروعي را که دادگاه بدوي جهت تحکیم استدالل خود به آنها استناد نموده بود، منصرف از 
محل نزاع دانسته و اساساً به قوانین اصالحي اصالحات ارضي و تقسیم عرصه و اعیان باغات... که 
ارتباط مستقیم با موضوع داشته و مؤید مالکیت تجدیدنظر خواندگان )مستاجرین( است نیز اشاره 
اي نمي نماید. نکته جالب اینکه دادگاه حتي به قوانیني که خود بدانها استفاده نموده نیز به صورت 
جامعي نپرداخته و از جمله مواد پیش گفته )مواد 33، 504 قانون مدنی( را نادیده انگاشته است. البته 
این ایراد بر دادنامه بدوي نیز وارد است که قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات... را مستند قرار نداده 

و به این ترتیب اساساً رسیدگي به پرونده از ابتدا مسیر اشتباهي پیموده است. 
6( استدالل ششم دادگاه تجدیدنظر صورتجلسه شماره 1410- 71/5/25 کمیسیون ماده 12 
قانون اراضي شهري است که حاکي از مخروبه بودن و رها شدن و در نتیجه بایر بودن ملک است. 
اوالً باغات از شمول مقررات قانون زمین شهري، مستثني و ثانیاً سازمان زمین شهري نیز از تملک 
باغات ممنوع مي باشند. سابقه این صورتجلسه به زماني بر مي گردد که با توجه به کمبود زمین 
در سطح شهر رشت، مسئولین وقت سازمان را به صرافت تملک اراضي واقع در جاده الکان ـ که 
عموماً به صورت باغات چاي بوده و بعضاً به دالیل سیاسي یا اجتماعي بهره برداري از آنها موقتًا 
متوقف شده بود مي اندازد و با طرح موضوع در کمیسیون موضوع ماده 12 و با تلقي باغات مذکور 
به مخروبه و تشخیص نوعیت آن به بایر، سعي در تملک آن مي نمایند. تعدادي از آراي کمیسیون 
در نشریات آگهي مي شود و با اعتراض اشخاص ذینفع در محاکم قضایي، تمامي این آراء به اعتبار 
تشخیص نوعیت باغات به دایر نقض مي گردد و به تبع آن آراي باقیمانده، بال اقدام و در سوابق 
سازمان مربوطه بایگاني مي گردد. صورتجلسه مورد استناد دادگاه نیز از جمله آرایي است که هیچ 

اقدامي درخصوص آن صورت نپذیرفته است . 
در این میان نکته جالب توجه، تقابل این صورتجلسه »با رأي صادره از عالیترین مرجع قضایي و 
ترجیح آن به دادنامه شعبه 13 دیوان عالي توسط مرجع تجدیدنظر است! )پیش از این درخصوص 
رأي دیوان توصیح داده شده است(. اما در پاسخ به این استدالل دادگاه، عالوه بر مواد فوق ذکر یک 
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نکته در رّد اطالق نوعیت »بایر« به باغ مورد بحث الزم است. و آن اینکه حق ریشه عالوه بر معناي 
معادل حق زارعانه، در عقد مزارعه یا اجاره قدر متیقن با زراعت و غرس گیاهان داراي ریشه چند 
ساله بوجود مي آید. ایجاد این حق به دلیل خصوصیت گیاه موصوف است؛ مادامي که ریشه آنها در 
خاک باقي و محصولشان تجدید مي شود. این حق در غرس گیاهان داراي ریشه چند ساله، درواقع 
ناظر بر عمر دانه و )ریشه( گیاه است. خصوصیتي که در گیاه کشت شده در ملک موضوع دعوي 
مورد بحث، یعني »چاي« بصورت بارز موجود است. در متن دادنامه دیوان نیز که در دسترس مرجع 
تجدیدنظر بوده به وجود باغ چاي، درختان تبریزي و خانه مسکوني صراحتاً اشاره شده است. پس 

اطالق نوعیت »بایر« به ملک متنازع فیه فاقد وجاهت قانوني است. 
مستلزم  آن  مطالبه  زارعانه،  حقوق  ثبوت  فرض  بر  که  است  این  دادگاه  نهایي  استدالل   )7
تقدیم دادخواست و جري تشریفات قانوني است. با توجه به توضیحات پیش گفته در خصوص 
تفکیک حق زارعانه و حقوق اعیاني و استناد به قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات... و مالک بودن 
تجدیدنظرخواندگان به موجب قانون فوق از ورود و تکرار مباحث اجتناب مي گردد چون با اعمال 
قانون پیش گفته تمامي این ابهامات برطرف و اساساً محلي براي طرح استدالالت فوق باقي نمي 
به یادآوري این نکته مهم بسنده مي شود که حق اعیاني در حقوق زارعانه  ماند. در اینجا صرفاً 

مستهلک نیست تا به صرف پرداخت از سوي مالک، مستاجر ملزم به تخلیه باشد. 
همانگونه که گفته شد دادنامه کیفري صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیالن که 
مالکین را از اتهام تخریب و تصرف عدواني تبرئه مي نمود با اعتراض وکالي شکات )مستاجرین( 
پنجم دادنامه صادره  بود. در صفحه  در شعبه سیزدهم تشخیص دیوان عالي کشور مطرح شده 
از شعبه ششم دادگاه  تاریخ 87/5/24 آمده:» دادنامه صادره  به  از عالیترین مرجع قضایي کشور 
تجدیدنظر استان گیالن که رابطه استیجاري و حقوق متعلقه به آن را که کماکان براي شکات برقرار 
مي باشد نادیده گرفته... خالف بین قانون و شرع مي باشد... «. متأسفانه صدور رأي خالف بیّن قانون 
و شرع درخصوص مورد پس از حدود دو سال مجدداً در قامت رأي دیگري که بررسي گردید بروز 
و ظهور مي یابد. از این حیث کلیت دادنامه که حقوق مذکور را نادیده انگاشته خالف بین شرع و 
قانون است. حقوق زارعانه اي که ما به ازاي آباداني است و این آباداني موجد حق نسق است، که 

خود طبق قوانین پیش گفته موجب مالکیت عامل یا مستاجر مي گردد. 
نامه اجرائي قانون اصالح ماده 18  متأسفانه دادنامه مذکور علیرغم اعتراض در اجراي آئین 

اصالحي ق. ت. د. ع. ا نیز مورد مداقّه کافي قرار نگرفته و رّد شده است. 
دادنامه مرجع تجدیدنظر با نادیده گرفتن حقوق مکتسبه مستاجرین عماًل آنرا تضییع نمود و 
ساز و کار محکمه علیرغم هدف »دادگستري« کارکردي معکوس یافت. با پرهیز از بازگویي آثار و 
عواقب تلخ اجتماعي صدور آراي این چنیني، در پایان امیدوارم با گسترش نقد و بررسي قضایي، 
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آراي بحث برانگیز در معرض قضاوت افکار دست اندرکاران حرفه هاي مرتبط قرار گرفته و از 
تضارب آراء، رویه هاي منطبق با قانون و عرف جایگزین بدعت هاي نادرست گردند. 

پی نوشت ها:

1. قدرت عموزاد مهدیرجي، حق زارعانه، ص 47 
2. محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمینولوژي حقوق، ص 235 

3. همان، منبع پیشین، ص 289 
4. قدرت عموزاد مهدیرجي، حق زراعانه، ص 47. 
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مقدمه 
بتوانند دعاوی  داوری یک شیوه خصوصی و خارج از سیستم قضایی و اداری است تا طرفین 
احتمالی یا مطروح شده خود در دادگستری را از طریق آن حل و فصل نماید در واقع تنازعی که 
طرفین حل آن را در اختیار دادگستری میدانند، خواه مطرح شده خواه قابلیت طرح را داشته باشد 
با تراضی همدیگر به قضاوت شخص یا اشخاص تعیین شده یاتعیین نشده ای بسپارند. این سیستم 
حل وفصل اختالفات منافعی برای طرفین درگیر منازعه دارد و آنها را تا حدود زیادی از سپردن به 
دست دادگستری، طوالنی شدن مسیر دادرسی )اطاله دادرسی(، پرداخت هزینه های دادرسی و اخذ 
وکیل و... . . معاف می نمایند و راهی کوتاهتر برای حل اختالفات احتمالی یا واقع شده به آنها نشان 
می دهد. امروزه نهاد داوری تنها برای حل مشکالت و اختالفات داخلی نیست بلکه در اختالفات 
بین المللی که الجرم جزئی از سیستم اقتصادی دنیا است نیز کاربرد زیادی پیدا کرده و قانون داوری 
تجارت بین المللی یکی از این راه هاست. ضمن اینکه بحث ارجاع به داوری، استفاده از مزیتهای 

مندرج در قانون مربوطه درسطح تجارت بین المللی از تجارت داخلی بیشتر استفاده میشود . 
نظر به سرعت کار، هزینه کم، رفع اطاله دادرسی، کنترل بهتر اوضاع وشرایط دراختالف حادث، 
دخالت و اظهار نظر راحت تر درموضوع، طرفین قرارداد سعی می نمایند پیش بینی بحث داوری 
را در قرارداد بنمایند تا در صورت بروز اختالفات سریعتر بتوانند مشکالت احتمالی را حل و فصل 
نمایند که این خود یکی از ضروریات امر تجارت داخلی و بین المللی خصوصاً در قراردادهای 
سنگین بین اشخاص خصوصی و دولتها یا بین دولتها می باشد. بطوریکه این موضوع سرعت در 

فقه هم به اهمیت آن پس برده شده و گفته اند 
» اجل قسط من الثمن «

مطابق قانون مدنی )ماده 454( کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی 
یکدیگر اختالفاتشان را خواه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد و حتی در صورت مطرح شدن 
در هر مرحله ای که باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند و بدون اجبار به رعایت قانون آئین 

دادرسی مدنی و هزینه های دعاوی، به حل و فصل اختالفات بپردازند. 
موضوع حل و فصل اختالفات از طریق داوری و حکمیت افراد و اشخاص در تمان جوامع 
المللی حالل بسیاری از  پذیرفته شده و سابقه ای طوالنی دارد و چه در صحنه داخلی چه بین 

یحیی آقایی جنت مکان

داوری امور مدنی در ایران

- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری )کانون وکالی خوزستان(

یادداشت



257

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گيالن  راه وکالت

مشکالت بوده است. 
الزم است به شرح دو نکته ماده 454پرداخته شود:

الف: اهلیت
ب: تراضی

1-اهلیت: 
1-1(اهلیت اقامه دعوا داشته باشند )عاقل، بالغ و رشید باشند و ممنوع از تصرف در اموال خود 

نباشند(. 
2-1(با همدیگر اختالف داشته باشند. 

3-1(اختالف در دادگاه مطرح یا امکان طرح آن باشد. 
4-1(تراضی در ارجاع امر به داوری )این شرط حتما باید وجود داشته باشد و به صرف اراده 

یک طرف محقق نمی شود(. 

2-تراضی:
1-2(ضمن قرارداد تراضی نمایند. 

2-2(طی قرارداد جداگانه تراضی نمایند. 
3-2(تراضی در انتخاب داور توسط ثالث. 

4-2( تراضی در انتخاب داور توسط دادگاه. 

تعیین توسط اصحاب دعوا:
طرفین میتوانند ضمن قرارداد یا طی قرارداد جداگانه به حل و فصل اختالفات از طریق شخص یا 
اشخاص حقوقی جهت داوری تراضی نمایند و نیاز به طرح دعوا یا پیش بینی آن نیست بلکه به 
صرف تنظیم قرارداد و در نظر گرفتن اینکه هر امری در مسائل تجاری و مالی ممکن است و فرض 

محال، محال است پیش بینی ارجاع به داوران را بنمایند. 

تعداد داوران:
در مواد 464 به بعد قانون مدنی در این بحث آمده است که چنانچه در قرارداد داوری، تعداد داوران 
تعیین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر 

داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم )سر داور( به اتفاق تعیین نمایند. 
در صورتی که تعداد داوران درقرارداد ذکر شده باشد مطابق آن عمل می شود در مورد حد اکثر 
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داوران قانون محدودیتی قائل نشده است. با اینکه در تعداد و زوج و فرد بودن تعداد داوران پیش 
بینی خاصی نشده و طرفین در انتخاب تعداد آنها آزادند و معیار رای اکثریت آنهاست ولی بهتر است 

تعداد آنها فرد باشد تا در تصمیم گیری و در اکثریت مشکلی بوجود نیاید. )ماده 484(
داوری در قراردادهای بین المللی

مطابق ماده 456 قانون مدنی اگر قرارداد فی ما بین طرف ایرانی با اتباع خارجی یا اشخاص 
حقوقی خارجی منعقد شده باشد نمی توان طرف ایرانی را تا زمانی که اختالفی ایجاد نشده باشد 
ملزم کرد که در صورت بروز اختالف، حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع داد که آنان 
همان تابعیت طرف معامله را داشته باشند و هرگونه توافق و قرارداد مخالف این ماده باطل و بال اثر 
دانسته شده است. البته این مزیتی است که قانون گذار ایرانی برای اتباع خود قائل شده است وبه 

نظردرسطح دهکده جهانی شایدخیلی منطقی به نظر نرسد. 
البته اگر این انتخاب ضمن معامله یا بعد از معامله باشد اشکال ندارد و تنها نباید قبل از بروز 
اختالف باشد و اگر می خواهند قبل از بروز اختالف داوران خود را تعیین نمایند نباید داوران 

تابعیت اتباع خارجی طرف قرارداد را داشته باشند واال اشکال ندارد. )ممنوعیت نسبی(

داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
بصراحت ماده 457 قانون مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوریا داوران، پس 

از تصویب هیات وزیران و اطالع مجلس شورای اسالمی است. 
البته اصل 139 قانون اساسی نیز صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به 
داوری در هر مورد را موکول به تصویب هیات وزیران دانسته و اطالع مجلس را الزم دانسته است و 
در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. 

لذا تعیین موارد مهم با تصویب قانون گذار )مجلس شورای اسالمی( است. 

موضوع و مدت داوری 
مطابق ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در 
صورتیکه مخالف صریح قانون نباشدنافذ ومعتبر است وبه صراحت ماده 219 همان قانون: عقودی 
که بر طبق قانون واقع میشود بین متعاملین و قائم مقام آنها الزم االتباع است وهمچنین آیه اول سوره 
مبارکه مائده: اوفو با العقود و حدیث نبوی: المومنون عند الشروطهم. موضوع داوری اگر مخالف 
صریح قانون نباشد بین طرفین الزم االجراست و لذا می توانند آن را به داوری یک یا چند شخص 

ارجاع دهند. 
مدت داوری به استناد مواد 463 و 474 و تبصره ماده 484که گفته اند هرگاه طرفین ملتزم شده 
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باشند در صورت بروز اختالف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نتواند یا نخواهد 
به عنوان داور رسیدگی نماید و به داوران یا داور دیگری نیز تراضی ننمایند رسیدگی به اختالف در 
صالحیت دادگاه خواهد بود و اینکه اگر مدت داوری ذکر نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن 

از روزی است که موضوع انجام داوری به داور یا تمام داوران ابالغ می شود. 
بنظر نکته مبهم این مواد آن است که گفته ""اگر داور نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی 
نماید". حال با توجه به اینکه مفهوم نخواهد یا نتواند احتیاج به توضیح ندارد اگر داور خصوصًا 
در جاهایی که شخص حقیقی تعیین شده باشد نخواهد داوری نماید و این انصراف خود را هم 
حاضر نباشد کتباً به دادگاه اعالم نماید و پیش آمدن این موضوع در دعاوی اشخاص نیز غیر ممکن 
نیست و دالیل آن هم زیاد است بطوریکه داور اختصاصی ممکن است بعلت آشنایی با طرفین، 
رودربایستی، پرداختن هزینه و هزاران دلیل دیگر مثل در مسافرت بودن حاضر به داوری نباشد و 
حاضر به دادن گواهی به دادگاه مبنی بر اینکه نمی خواهد بین طرفین داوری نماید هم نباشد چه 
ضمانت اجرایی برای تکلیف و الزام وی وجود دارد تا نتواند طرفین اختالف پیش آمده را بیشتر 

معطل خود ننماید و طرفین بتوانند موضوع خود را در دادگاه مطرح نمایند. 
تعیین مدت 3 ماه برای داوران ربطی به تعیین داوران توسط دادگاه ندارد و دادگاه مدت داوری 

را تعیین و به دادخواست داور یا داوران می تواند این مدت را تجدید نماید. 

ممنوعیت مطلق داوری
مستند به ماده 470 قانون مدنی: کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند 
داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین هم باشد. همچنین اشخاص ورشکسته، مجنون، صغیر و 
سفیه و نیز کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده اند نمی توانند 

داوری نمایند و رضایت طرفین هم موثر نیست. 

ابطال رای داوری:
بصراحت ماده 489 قانون مدنی رای داور در موارد ذیل باطل است:

1-مخالف قوانین موجود حق باشد. 
2-نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر شده است. 

3-داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر نماید. 
4- رای پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. 
5- رای توسط داورانی صادر شود که مجاز به این امر نبوده اند. 

6-رای در مدت بی اعتباری قرارداد داوری صادر شده باشد. 
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7-رای داور با آنچه در دفتر امالک یا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده مخالف باشد )مخالفت با 
اسناد رسمی(. 

در خصوص بند 4 ذکر این نکته ضروریست که رای داور باید پس از انقضای مدت داوری 
صادر و تسلیم شده باشد: یعنی هم صدور هم تسلیم آن به دادگاه یا طرفین خارج از موعد باشد 
و اگر در زمان اعتبار مدت داوری صادر شده باشد ولی پس از انقضای مدت داوری تسلیم گردد 

اشکال ندارد و از موارد ابطال نمی باشد. 

داوری اجباری:
طبق بند 2 ماده 3 الیحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 در مواردی که شوهر تقاضای 
طالق نماید دادگاه بدواً موضوع را به داوری ارجاع می دهد. در صورتی که طرفین به تعیین داور 
تراضی نکنند یا داور خود را معرفی ننمایند، دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از خویشان، دوستان 

یا آشنایان انتخاب می کند. 
دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طالق و نسب قابل ارجاع به داوری نیست. از سال 1371 
زوجهایی که قصد طالق دارند بایستی جهت رسیدگی به اختالف خود به دادگاه خانواده مراجعه 
و اقامه دعوا نمایند و قبل از رسیدگی به دعوا و احیاناً صدور گواهی عدم امکان سازش، آنها به 
داورانی که از سوی دادگاه برگزیده میشوند، فرستاده میشوند. داوری در طالق تابع تشریفات گفته 
شده است و پس از ارجاع به داور از سوی دادگاه هر یک از زوجین موظف است ظرف 20 روز 
یک نفر از بستگان خود را که مسلمان و آشنا به مسائل اجتماعی، خانوادگی و شرعی است، متاهل 
و دارای حداقل 40 سال سن باشد و معتقد و حسن شهرت نیز داشته باشد به دادگاه معرفی نمایند 
و در صورتیکه بین بستگان زوجین فرد واجد شرایطی وجود نداشت یا اینکه حاضر به پذیرش 
داوری نبود زوجین می توانند داوران خود را از بین افراد واجد صالحیت انتخاب نمایند در صورت 
امتناع آنها از معرفی فرد مزبور دادگاه از بین افراد واجد صالحیت مبادرت به تعیین داور می نمایند. 
امروزه امید است با حرکت بسوی تخصصی شدن دعاوی و حل و فصل خصومت، عدم ارجاع 
هر موضوعی به دادگستری، رفع اطاله دادرسی، عدم صرف هزینه زیاد، عدم صرف وقت زیاد، با 
ارجاع هر موضوع مربوط به هر صنف و رشته و تخصص نزد معتمدین متخصص و منتخب آن 
رشته، موضوع را در محیطی تخصصی و جوی دوستانه حل و فصل نمود و اجازه داد دادگستری 

به مسائل مهمتری که خاص آن می باشد پرداخته شود. 
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اشراف وکالء و قضات به قوانین و مقررات موضوعه و آگاهی آنان از آخرین مصوبات و منابع 
حقوقی از الزامات حرفه ای آنان محسوب می شود و شاید به همین دلیل است که اغلب وکالء سعی 

در تجهیز کتابخانه خود به همه مجموعه های قوانین منتشره دارند. 
قوانین و مقررات سال 1391 توسط  انتشار مجموعه  به مجرد  دیرینه،  به عادت  بنا  نگارنده 
روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران، بالفاصله جهت تکمیل کتابخانه اقدام به خرید آن نمودم، 
لیکن مجموعه قوانین دو جلدی سال 1391 با سالهای دیگر تفاوتی مشهود و محسوس داشت و 
آن حجم و وزن این مجموعه بود. حس کنجکاوی مرا بر آن داشت که از نظر شکلی نگاهی گذرا 
به فصول تشکیل دهنده این مجموعه نمایم. جمع صفحات مجموعه بالغ بر 3504 صفحه می باشد 
که بایستی 121 صفحه مطالب فهرست الفبائی و 84 صفحه فهرست دستگاههای اجراکننده را به 
صفحات آن اضافه نمود. از 3504 صفحه مطالب اصلی، 798 صفحه اختصاص به قوانین و 602 
صفحه به رویه های قضائی اختصاص یافته است و سپس 310 صفحه هم به مصوبات شوراهاي 
عالی: آموزش و پرورش، اداری، انقالب فرهنگی، شهرسازی و معماری و فضای مجازی مربوط می 

عبدالعظیم آقاجانی

آیا افزایش قوانين و مقررات به نفع مردم است؟

- وکیل پایه یک دادگستري )کانون گیالن(

دیدگاه
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شود در انتهای جلد اول نیز بخشنامه های قوه قضائیه در 18 صفحه درج گردیده است. 
در 159 صفحه از ابتدای جلد دوم، نظریات رئیس مجلس شورای اسالمی موضوع صدر ماده 
واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم 
قانون اساسی جمعا در 158 مورد درج گردیده که به موجب آنها بخشهائي از تعدادي از تصویب 
نامه های دولت، جزئاً یا کاًل ملغی االثر گردیده است. سپس 1034 صفحه از صفحات این جلد نیز 
به تصویب نامه های هیات وزیران اختصاص یافته که 5 صفحه از آن با عنوان تصمیم نامه درج شده 
است. بخش آئین نامه ها نیز مشتمل بر 525 صفحه می باشد و پس از آن شاهد درج اساسنامه ها در 

49 صفحه در انتهای کتاب هستیم. 
بالفاصله این مجموعه را با مجموعه قوانین و مقررات سال 1390 مقایسه نمودم که آن هم در 
دو جلد و مجموعا در 2572 صفحه به زیور طبع آراسته شده است. معلوم شد که در سال 1391 

ظاهرا از نظر حجمي به میزان 36 درصد بیشتر از سال 1390 مقررات وضع نموده ایم. 
عقب  به  چه  هر  که  مي گردد  مشخص  پائین تر  سالهای  قوانین  مجموعه  به  گذرا  نگاهی  با 
برمی گردیم از حجم قوانین و مقررات کاسته شده و روند تصویب قوانین و مقررات، نزولی می شود 
تا آنجا که مثال مجموعه قوانین و مقررات سال 1378 جمعا در 1173 صفحه و محدود به یک 
جلد بوده و مقررات سالهای پیش از آن نیز برخالف سالهای بعد از 1378 جملگی در یک مجلد 

به چاپ رسیده اند. 
هرچند به نظر می رسد که یکی از دالیل حجیم شدن مجموعه قوانین سال 1390 خصوصا در 
بخش تصویب نامه های دولتی، انجام تکالیف مقرر در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و 
تهیه و تنظیم آئین نامه های مربوطه و بسته های اجرائی موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجم می باشد، 
که به موجب آن کلیه وزارتخانه ها مکلف گردیده اند جزئیات برنامه 5 ساله خود را جهت تامین 
بودجه مربوطه در قالب بسته هاي اجرائي به تصویب هیات وزیران برسانند لیکن صرف نظر از تفریط 
به عمل آمده که در اجرای قانون برنامه پنجم و توجها به اینکه این قانون در تاریخ 1389/10/15 
به تصویب رسیده و آئین نامه ها و بسته های اجرائی تکلیفی برای وزارتخانه ها می بایستی حداکثر 
انجام  متاسفانه  و  به تصویب می رسیده  برنامه )1390(  اجرای  اولین سال  در  ماه و  ظرف شش 
تکالیف به سال دوم اجرای قانون موکول گردیده است، به نظر می رسد بخشهای زیادی از مجموعه 
قوانین و مقررات سال 1391 اختصاص به اصالحیه ها، ابطالیه و الحاقیه ها و... دارد به طوری که در 
سال 1390 تعداد 12 مورد قانون اصالح ماده یا موادی از قوانین مصوب قبلی و 21 مورد اصالح 
تصویب نامه ها و 34 مورد اصالح آئین نامه ها و 20 مورد اصالح و یا ابطال اساسنامه ها و 61 مورد 
آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جهت ابطال مصوبات دولت، آئین نامه ها و بخشنامه ها و 
دستورالعملها و 158 مورد ملغی االثر شدن تصویب نامه های هیات وزیران در نتیجه تذکرات رئیس 
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مجلس شورای اسالمی مشاهده می شود که حجم این موارد کمتر از یک مجلد نیست. 
اینک سؤالی که مطرح می شود این است که:

آیا افزایش قوانین و مقررات و ایجاد یک نظام کامال بروکراتیک و درگیرکردن همه امور و شئون 
مردم با قانون و ضابطه و آئین نامه و دستورالعمل، امري مطلوب و به نفع مردم و جامعه است یا 
به ضرر آنها و محدودکننده اختیارات؟ این سؤالی است که می بایستی در قالب یک مقاله مفصل به 

ابعاد مختلف آن پاسخ گفته و از زوایای مختلف آن حقوق شهروندی را استخراج و تبیین نمود. 
در این خصوص به نظر می رسد خالصه ترین پاسخ به این سؤال، استنتاجی است که مردم از 
قانون و مقررات می نمایند، مقرراتی را خوب و الزم و موجه و مقررات دیگری را بد و نامناسب و 
غیر موجه می دانند و اجراي آن را با ناراحتي و دلخوري تحمل مي کنند و با فراهم شدن کوچکترین 

فرصت، قانون » بد « را زیر پا مي گذارند. 
و اما ماحصل این بررسی شکلی و اجمالی نشانگر 3 نکته با اهمیت است:

اوال در کشور ما حجم قوانین و مقررات موضوعه بسیار زیاد است و به جز مجلس شورای 
اسالمی که رکن رکین قانون گذاری است، دستگاههای دیگری نیز به موازات اختیارات اساسنامه اي 
خود اقدام به صدور مصوبات می نمایند که شبیه قانون است و برای آحاد مردم در محدوده های 
خاصی تکلیف ایجاد می کند. مصوبات شوراهای عالی، نمونه بارزی از اقدامات موازی در قانون 
گذاری است. هر قدر حوزه عمل و فعالیت این قبیل شوراها محدودتر شده و وظیفه قانون گذاری 
اختصاصا توسط قوه مقننه صورت گیرد به نفع مردم و اجتماع است زیرا نسبتا در تهیه و تنظیم 

مقررات، تعمق و مداقه بیشتری صورت می گیرد. 
دوم آنکه در تنظیم و تصویب مقررات، کارهای کارشناسی عمیق و ریشه دار و پژوهشهاي الزم 
صورت نمی گیرد و بخش قابل توجهی از مقررات ناشی از احساسات زودگذر و نیاز ناگهانی و 
حتی در نتیجه وقوع برخی حوادث و حاکمیت جو خاص روانی است و معموال این قبیل مقررات 
با سعی و خطای بیشتری روبرو بوده و بعدها با جرح و تعدیل و اصالحیه های بیشتر روبرو می شود. 

به نظر مي رسد تصویب نامه هاي ملغي االثر شده از همین دست مقررات بوده اند. 
سوم آنکه باید قبول کنیم قانون نویسی یک تخصص است و قانون باید به طور کوتاه، جامع 
و کامل توسط متخصصین نوشته شده و پیشنهاد شود و به همین جهت استفاده از وکال، قضات 
بازنشسته، اساتید و حقوقدانان صاحب نظر به عنوان مشاورین دولت و قوه مقننه در تدوین و تنظیم 
لوایح دولت و یا طرحهاي نمایندگان ضرورت داشته و کمیسیونهاي تخصصي مجلس نیز بایستي 
از مشاوره حقوقدانان بهره مند گردند، تا بار دیگر شاهد و ناظر تصویب قوانین کوتاه، منجز و کامل 
نظیر مواد قانون مدنی ایران باشیم که در سال 1307 به تصویب رسیده و تاکنون کمترین اصالحات 

و الحاقات را داشته است. 
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الف صرفاً جهت اطالع
1 قانون اصالح موادی از قانون تشکیالت و وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 

شهرداران در تاریخ 92/1/27 تصویب و در تاریخ 92/2/3 انتشار یافت. 
2 قانون مجازات اسالمی در تاریخ 92/2/1 جهت اجرای آزمایشی به مدت پنج سال تصویب 

گردید و در تاریخ 92/2/11 به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 92/3/6 انتشار یافت. 
3 قانون تفسیر جزء )1( بند »ب« تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی در تاریخ 92/2/3 

تصویب و در تاریخ 92/2/26 انتشار یافت. 
4 قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و عالئم تجاری 
توسط مجلس شورای اسالمی در تاریخ 92/3/20 تصویب و در تاریخ 92/4/13 انتشار یافت. قانون 

اخبار قوانين و مقررات

به کوشش: شاهین نعمت دوست حقی
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مذکور ماده واحدهای میباشد که قانون فوقالذکر مصوب 86/11/3 را به مدت یک سال دیگر تمدید 
مینماید. 

5 آئین دادرسی کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی در تاریخ 1391/11/7 تصویب و در 
تاریخ 92/4/26 منتشر شد. آئین دادرسی انتشار یافته مشتمل بر 116 ماده بوده که در مقام بیان 

چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختالف کار میباشد. 
6 قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1390/9/22 تصویب و در 

تاریخ 1392/5/2 انتشار یافت. 
7 آئیننامه اجرایی مواد 44 و 44 مکرر و 45 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 در تاریخ 

92/5/10 توسط هیأت وزیران تصویب و در تاریخ 92/5/15 منتشر شد. 
8 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست مصوب 1392/6/31 

متن قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست 
ماده1ـ سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، 

با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت میگیرد. 
ماده2ـ امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بیسرپرست، با سازمان بهزیستی کشور 

است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود. 
ماده3ـ کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را 

با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند. 
ماده4ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور میتوانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا 
دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسالمی ایران به سازمان تقدیم نمایند. سفارتخانهها و یا دفاتر یاد 
شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه 

صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید. 
ماده5 افراد زیر میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست 

نمایند. 
الف زن و شوهری که پنجسال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند 

نشده باشند، مشروط به اینکه حداقل یکیاز آنان بیش از سیسال سن داشته باشد. 
ب زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنان بیش از سیسال سن داشته 

باشد. 
ج دختران و زنان بدون شوهر، درصورتیکه حداقل سیسال سن داشته باشند، منحصراً حق 

سرپرستی اناث را خواهند داشت. 
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تبصره1ـ چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچهدار شدن زوجین وجود نداشته 
باشد، درخواستکنندگان از شرط مدت پنجسال مقرر در بند )الف( این ماده مستثنی میباشند. 

تبصره2ـ چنانچه درخواستکنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ 
نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان میتواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این 

ماده مستثنی نماید. 
تبصره3ـ اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و 

دختران بدونشوهر فاقدفرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است. 
تبصره4ـ درخواستکنندگان کمتر از پنجاهسال سن، نسبتبه درخواستکنندگانی که پنجاهسال و 

بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت دارند. 
تبصره5 در مواردی که زن و شوهر درخواستکننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور 

مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد. 
ماده6 درخواستکنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات 
ب عدم محکومیت جزائی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسالمی 

ج تمکن مالی 
دـ عدم حجر 

هـ سالمت جسمی و روانی الزم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان 
تحت سرپرستی 

وـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل 
زـ صالحیت اخالقی 

ح عدم ابتالء به بیماریهای واگیر و یا صعبالعالج
ط اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

تبصره1ـ رعایت اشتـراکات دینی مـیان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستی الزامی است. دادگاه 
با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواستکنندگان  صالح 

مسلمان میسپارد. 
تبصره2ـ درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه 
ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری 

سرپرستی قرار میگیرد. 
ماده7ـ درخواستکنندگان نمیتوانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در 

مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند. 
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ماده8 سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط 
ذیل باشند:

الف امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد. 
ب پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب ازسوی ولی قهریآنان در قید حیات نباشند. 

ج افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صالحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا 
زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی 

ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند. 
دـ هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صالحیت 
سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل 

نشود. 
تبصره1ـ چنانچه پدر یا مادر یا جدپدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری 
مراجعه کنند، دادگاه در صورتیکه آنان را واجد صالحیت الزم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد 
و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر 
و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر میکند در غیر اینصورت حکم سرپرستی ابقاء میشود. 
شرایط،  وجود  و  آنان  از  یک  هر  تقاضای  و  دوم  طبقه  اقارب  وجود  صورت  در  تبصره2ـ 
سرپرستی به وی واگذار میشود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با 
قرعه انتخاب میگردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل میشود. 
ماده9ـ کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، 
عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده )8( این قانون باشند، 

مشمول مفاد این قانون میگردند. 
ماده10ـ در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی 
قهری صالحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه میتواند مطابق این قانون 
و با رعایت مواد)1184( و)1187( قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین 

مذکور در این مواد را به یکی از درخواستکنندگان سرپرستی واگذار نماید. 
ماده11ـ تقاضانامه درخواستکنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است 
حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعالم نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با 
احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی 

ششماهه اقدام مینماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابالغ میگردد. 
ماده12ـ دادگاه میتواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یک از 
شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان 
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و با اطالع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید. 
 ماده13ـ پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد 
مواد )14( و )15( این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابالغ آن به اشخاص مذکور در ماده 

)11( مینماید. 
ماده14ـ دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر مینماید که درخواستکننده سرپرستی بخشـی 
از اموال یا حقوق خـود را به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و 
میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی 
داشته  نوجوان ضرورت  یا  کودک  سرپرستی  و  نیست  مصلحت  به  یا  ممکن  درخواستکننده  از 
باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول 

درخواستکننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر میکند. 
به  ماده  این  مفاد  اجرای  بدون  اعطای سرپرستی  دهد  تشخیص  دادگاه  در صورتیکه  تبصره 

مصلحت کودک یا نوجوان میباشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام مینماید. 
باید متعهد گردند که تمامی  ماده15ـ درخواستکننده منحصر یا درخواستکنندگان سرپرستی 
هزینههای مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم 
حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا 
نوجوان جاری میباشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را 

نزد یکی از شرکتهای بیمه بهنفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند. 
به  ماده  این  مفاد  اجرای  بدون  اعطای سرپرستی  دهد  تشخیص  دادگاه  در صورتیکه  تبصره 

مصلحت کودک یا نوجوان میباشد به صدور حکم سرپرستی اقدام میکند. 
ماده16ـ اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد درصورتی اداره آن به سرپرست 
موضوع این قانون سپرده میشود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال 
او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار 

داده باشد. 
ماده17ـ تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با 
رعایت تبصره ماده )15( و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اوالد است. کودک یا نوجوان 
تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند. 
ماده18ـ صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون 

به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا میگیرد، نمیشود. 
صندوقهای  از  یکی  مشمول  که  سرپرستان  یا  منحصر  سرپرست  فوت  در صورت  ماده19ـ 
بازنشستگی بودهاند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا 
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تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد. 
ماده20ـ در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طالق بین 
آنان، دادگاه میتواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را 
به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری 

است. 
مزایای  از  میگیرد  عهده  بر  را  قانون  این  حمایت  تحت  افراد  سرپرستی  ماده21ـ شخصیکه 
حمایتی حق اوالد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سهسال )معادل مرخصی دوره زایمان( 
بهرهمند میباشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمههای تکمیلی 

وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد. 
ماده22ـ پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال 
و اداره بهزیستی مربوط ابالغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا 
نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست 
یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک 
یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در 
قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت 

مشخص بودن، قید نماید. 
تبصره1ـ اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی 

حفظ نماید. 
تبصره2ـ کودک یا نوجوان تحت سرپرستی میتواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور 
شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی 

مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره ثبت احوال درخواست نماید. 
تبصره3ـ اجرای این ماده به موجب آییننامهای است که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و با 
همکاری سازمان تهیه میشود و ظرف سهماه پس از الزماالجراء شدن این قانون به تصویب هیأت 

وزیران میرسد. 
 ماده23ـ صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت 
سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با 

رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم مینماید. 
تبصره1ـ چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید 
تضمینی مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد. ضمنًا 
سازمان مکلف است به طریق اطمینانبخشی در مورد رعایت حقوق کودک یا نوجوان در خارج از 



270

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گيالن  راه وکالت

کشور اقدام الزم را بهعمل آورد. 
تبصره2ـ در صورتیکه مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج 
تمتع؛ مفاد این ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان 

و دادستان اطالع دهند. 
ماده24ـ دادستان و سازمان درصورتیکه ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند، مراتب 

را به دادگاه صالح اعالم میکنند. 
ماده25ـ حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ میشود: 

الف هر یک از شرایط مقرر در ماده )6( این قانون منتفی گردد. 
ب تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتیکه سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر 

یک از آنان غیر قابل تحمل باشد. 
ج طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند. 

دـ مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی 
قهری در صورتی که صالحیت الزم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا 

باشند. 
ماده26ـ هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح 
اعالم نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعالم تا با 
حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم 

نماید. 
تبصره ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است 
مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده 

تشخیص دهد. 
ماده27ـ در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری 

در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت. 
 ماده28ـ افرادی که قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی قرار گرفتهاند، مشمول مقررات 

این قانون میباشند. 
ماده29ـ کسانی که افراد واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون به صورت غیرقانونی تحت 
سرپرستی قرار دادهاند، مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت 
سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تعیین تکلیف نمایند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء 

شده غیرقانونی بوده و پیگرد قضائی خواهد داشت. 
ماده30ـ افرادی که بنابه دالیل موجه ویا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک یا نوجوانی را 



271

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گيالن  راه وکالت

حداقل یکسال پیش از سپردن به سازمان، عهدهدار بودهاند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، 
نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند. 

 ماده31ـ ارائه مدارک و اطالعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست 
دادگاه  اجازه  و  نوجوان  یا  کودک  مصلحت  رعایت  با  درصورت ضرورت،  سرپرستان صرفاً  یا 

امکانپذیر است. 
ماده32ـ دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بیسرپرست، 

دادگاه محل اقامت درخواستکننده است. 
ماده33ـ در کلیه مواردی که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح برای کودکان و نوجوانان 
سرپرست تعیین میگردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأی را جهت اطالع به سازمان ارسال نماید. 

سازمان موظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند. 
ماده34ـ اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آییندادرسی حسب مورد خواهد 

بود. 
که سرپرستی  افرادی  مشاوره  و  راهنمایی  بهمنظور  است  موظف  بهزیستی  سازمان  ماده35ـ 
کودکان و نوجوانان را عهدهدار میشوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند 
خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان 

منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود. 
ماده36ـ بهمنظور انجام صحیح مسؤولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی 
کودکان بیسرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان 
به خانوادههای واجد شرایط و مؤسسات، آییننامههای اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارتخانههای 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سهماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه 

میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. 
ماده37ـ بند)3( ماده)4( قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 8/24/ 1371 و قانون 

حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353/12/29 لغو می گردد. 
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم 
مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورایاسالمی تصویب شد و در تاریخ 1392/7/10 به 

تأیید شورای نگهبان رسید. 
رئیس مجلس شورای اسالمی علی الریجانی

ب آرای وحدت رویه:
1 رأی وحدت رویه شماره 729 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح 



272

سال پنجم . شماره نهم . بهار و تابستان 1392 دو فصلنامه   کانون وکالی دادگستری گيالن  راه وکالت

در باب رسیدگی به جرایم رایانه ای 
نظر به این که در صالحیت محلی، اصل صالحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل 
در قانون جرایم رایانهای نیز مستفاد از ماده 29 مورد تأکید قانونگزار قرار گرفته، بنابراین در جرم 
از آن در حوزههای قضایی  نتیجه حاصل  تمهید مقدمات و  رایانه هرگاه  با  کالهبرداری مرتبط 
مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بابت افتتاحکننده حساب زیاندیده از بزه که پول به طور 
متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعبه 
یازدهم وسی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده به اکثریت آراء صحیح و 
قانونی تشخیص و تأیید میگردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها الزماالتباع است. 
2 رأی وحدت رویه شماره 730 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در 
زمان تغییر کاربری اراضی ماده 3 )اصالحی 85/8/1( قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 
1374/3/31 که دادگاهها را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی 
و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 
1 اصالحی مورخه 85/8/1 ماده 1 قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند حکم بر قلع و قمع بنا نیز 
صادر نماید. با توجه به این که قلع و قمع بنا جزء الینفک حکم کیفری است نسبت به جرایم واقع 
شده پیش از الزماالجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر 
استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی 
طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای 

شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها الزماالتباع است. 
3 رأی وحدت رویه شماره 731 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع 

اظهارنظر در مورد آزادی مشروط
بر اجرای احکام قطعی و الزماالجراست و  ناظر  پیشنهاد آزادی مشروط  به  مقررات مربوط 
اظهار نظر قانونی در خصوص مورد هم علیاالصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی )اعم از بدوی، 
تجدیدنظر است( خواهد بود. همچنان که در مقررات نیز آزادی موضوع ماده 57 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است. لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظریه انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد. 
این رأی مطابق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد 

مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها الزماالتباع است. 


