
  
 اي چاپ شده باشد.

 تحریریه در چاپ، تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد است.
 

نامه یا گزارش طرح پژوهشی باشد 

همراه با فایل مربوطـه  

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

 زاده 
 یوسف میرزایی 

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

  1397سال دهم، شماره بیستم، پاییز و زمستان 

  رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی

  

 ي راه وکالت
اي چاپ شده باشد.

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

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

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

رد  همراه با فایل مربوطـه   2007شده، با و
 ه یا به نشانی کانون ایمیل گردد.

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

 باشد.و موضع رسمی کانون نمی

زاده البرز قرباننورا احسانگر، 
یوسف میرزایی ئی، بهناز کاکوپونه تحویلداري، سعیده قلندري، 

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

  ي حقوقی
  راه وکالت

رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی
  1397پاییز و زمستان 

   

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

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

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

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

رد  صورت تایپ شده، با و
ه یا به نشانی کانون ایمیل گردد.تحویل کانون شد

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

و موضع رسمی کانون نمی
 

نورا احسانگر،  :ازویژه 
پونه تحویلداري، سعیده قلندري، 

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

ي حقوقی دو فصلنامه
راه وکالت

رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی ي خبري، اطالع
پاییز و زمستان ، یستمبهم، شماره 

 
مقاالت ارسالی نباید قبالً در نشریه

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

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

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

تحویل کانون شد
 

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

و موضع رسمی کانون نمی

ویژه با تشکر 
پونه تحویلداري، سعیده قلندري،  تشکر ازو 

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

       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

به نام خداوند جان و خرد

دو فصلنامه
راه وکالت

ي خبري، اطالع نشریه
هم، شماره دسال 

 کانون وکالي دادگستري گیالن

 
فر، 
زاده، غالمرضا رمضانی، 

اسفندیار سلمان، عباس سلمانپور، 

 اکبري، علیرضا قنبري، 

§

§

§

§

§

§

§

و 

دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

نشریه

 صاحب امتیاز
کانون وکالي دادگستري گیالن

 مدیر مسئول و سردبیر

 محمود اخوان توکلی
 دبیر هیأت تحریریه
 اسفندیار سلمان
 مسئول هماهنگی

 زادهاحمد قربان
 اعضاي تحریریه به ترتیب الفبا

فر، فرجیمحمود اخوان توکلی، حامد ت
زاده، غالمرضا رمضانی، 

اسفندیار سلمان، عباس سلمانپور، 
 زارع،  سیدعلی عباس نیاي

اکبري، علیرضا قنبري، 
 محمود کهنی
 طراحی جلد
 زادهالبرز قربان

 خدمات نشر
 انتشارات جنگل

 نشانی نشریه:

 33225821تلفن:  
 33224575فاکس:  

 پست الکترونیک:
Guilanbar@yahoo.com

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

صاحب امتیاز
کانون وکالي دادگستري گیالن

مدیر مسئول و سردبیر
محمود اخوان توکلی
دبیر هیأت تحریریه
اسفندیار سلمان
مسئول هماهنگی

احمد قربان
اعضاي تحریریه به ترتیب الفبا

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

اسفندیار سلمان، عباس سلمانپور، 
سیدعلی عباس نیاي

اکبري، علیرضا قنبري، ابوذر علی
محمود کهنی
طراحی جلد
البرز قربان

خدمات نشر
انتشارات جنگل

نشانی نشریه:

تلفن:  
فاکس:  

پست الکترونیک:
Guilanbar@yahoo.com 
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  40/  محمود اخوان

/  بت به تعطیلی عین مستأجره در خصوص تعمیرات کلی و جزیی

  /  تبیین ارکان جرم پولشویی با نگاهی به الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی

  /  انگلیس

104  

  /134  

  
هاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن و دادگاه عالی انتظامی 

  1397سال دهم، شماره بیستم، پاییز و زمستان 

  
/  زهرا محمودي، دکتر نصراله ابراهیمی

محمود اخوان/  ها نامه
بت به تعطیلی عین مستأجره در خصوص تعمیرات کلی و جزیی

  53/  ساالر نوبهاري لنگرودي
تبیین ارکان جرم پولشویی با نگاهی به الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی

انگلیس و ایران قوق

104/  هادي قائمی
121  

 پور انسیه یوسف
  الملل خصوصی / 

146  
  161حامد آریانفر / 

هاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن و دادگاه عالی انتظامی 
166  

سال دهم، شماره بیستم، پاییز و زمستان 

  1/  محمود اخوان
زهرا محمودي، دکتر نصراله ابراهیمی

نامه آیین نسخ
بت به تعطیلی عین مستأجره در خصوص تعمیرات کلی و جزیی

ساالر نوبهاري لنگرودي
تبیین ارکان جرم پولشویی با نگاهی به الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی

  71/  سرا
قوقح در وکیل از

  86/  مرتضی فروحی
هادي قائمی/  بررسی قانون پرچم در اجراي قانون محل وقوع مال

121/  ابوذر علی اکبري
انسیه یوسفي مقابله با خسارت در حقوق قراردادهاي هند / ترجمه: 

الملل خصوصی /  در حقوق بین
146مریم غفوري گوراب، نصراهللا ابراهیمی / 

حامد آریانفر / محاسبه بازداشت قبلی متهم در نظام کیفري ایران / 
هاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن و دادگاه عالی انتظامی 

166/  قضات به توبیخ با درج در مجله کانون
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محمود اخوان/  یادداشت مدیرمسئول
زهرا محمودي، دکتر نصراله ابراهیمی/  شناسایی و اجراي احکام خارجی

نسخ در اداري عدالت
بت به تعطیلی عین مستأجره در خصوص تعمیرات کلی و جزیی

ساالر نوبهاري لنگرودي، دکتر علیرضا مظلوم رهنی
تبیین ارکان جرم پولشویی با نگاهی به الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی

سرا امید کندوجی خطبه
از برخورداري 

مرتضی فروحی، حدیث شفیعی
بررسی قانون پرچم در اجراي قانون محل وقوع مال

ابوذر علی اکبري/  نقش عرف در قراردادها
ي مقابله با خسارت در حقوق قراردادهاي هند / ترجمه: 

در حقوق بین تقلب نسبت به قانون
مریم غفوري گوراب، نصراهللا ابراهیمی / 

محاسبه بازداشت قبلی متهم در نظام کیفري ایران / 
هاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن و دادگاه عالی انتظامی 

قضات به توبیخ با درج در مجله کانون

       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

یادداشت مدیرمسئول
شناسایی و اجراي احکام خارجی

عدالت دیوان عمومی
بت به تعطیلی عین مستأجره در خصوص تعمیرات کلی و جزییمسئولیت مدنی مؤجر نس

دکتر علیرضا مظلوم رهنی
تبیین ارکان جرم پولشویی با نگاهی به الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی

امید کندوجی خطبه
 حق و تناظر بررسی تطبیقی اصل

حدیث شفیعی
بررسی قانون پرچم در اجراي قانون محل وقوع مال

نقش عرف در قراردادها
ي مقابله با خسارت در حقوق قراردادهاي هند / ترجمه: 

تقلب نسبت به قانون
مریم غفوري گوراب، نصراهللا ابراهیمی / 

محاسبه بازداشت قبلی متهم در نظام کیفري ایران / 
هاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن و دادگاه عالی انتظامی 

قضات به توبیخ با درج در مجله کانون

دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

شناسایی و اجراي احکام خارجی
عمومیهیأت  تشخیص

مسئولیت مدنی مؤجر نس
دکتر علیرضا مظلوم رهنی

تبیین ارکان جرم پولشویی با نگاهی به الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی

بررسی تطبیقی اصل

بررسی قانون پرچم در اجراي قانون محل وقوع مال
نقش عرف در قراردادها

ي مقابله با خسارت در حقوق قراردادهاي هند / ترجمه: 
تقلب نسبت به قانون

مریم غفوري گوراب، نصراهللا ابراهیمی / 
محاسبه بازداشت قبلی متهم در نظام کیفري ایران / 

هاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن و دادگاه عالی انتظامی  آراء محکومیت دادگاه
قضات به توبیخ با درج در مجله کانون

 

 

 

 

 

شناسایی و اجراي احکام خارجی
تشخیص اعتبار

مسئولیت مدنی مؤجر نس

تبیین ارکان جرم پولشویی با نگاهی به الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی

بررسی تطبیقی اصل

بررسی قانون پرچم در اجراي قانون محل وقوع مال

ي مقابله با خسارت در حقوق قراردادهاي هند / ترجمه:  قاعده

محاسبه بازداشت قبلی متهم در نظام کیفري ایران / 
آراء محکومیت دادگاه
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  وکیل پایه یک دادگستري محمود اخوان

 
  

هاي وکالي دادگستري یکی از نهادهاي پایـدار و تأثیرگـذار در رونـد قضـایی، اجتمـاعی و       کانون
باشند. وکالت عدلیه با شیوه جدید حدود یکصد سال در ایران داراي سابقه است.  سیاسی کشور می

بینی شده است. بنابراین سابقه  پیش 1315نون وکالت سال قا 17کانون وکال براي اولین بار در ماده 
آن از هشتاد سال هم بیشتر است. این نهـاد مـدنی و تخصصـی در تمـام کشـورهاي جهـان داراي       

هایی مثل حاکمیت قانون، تحقق عدالت و حمایت از حقوق  ارزش واالیی است. براي تحقق ارزش
و قــوه قضــاییه مثبــت تفکیــک قــوا و از  کنــد. اســتقالل وکیــل هــاي مشــروع تــالش مــی و آزادي

باشـد. در اثـر تحـوالت اجتمـاعی، سیاسـی و اقتصـادي،        ساالري در جامعه می استانداردهاي مردم
انتظارات و توقعات از نهادهاي مدنی نیز دچار دگوگونی شده و این انتظارات و توقعات گسترده و 

هاي وکالسـت و   و مقررات به عهده تشکل کنند تغییر قوانین اي تصور می نامحدود است. مثالً عده
که کـانون   ها مانع تغییر قوانین هستند. بعضی دیگر به تصور این کنند که تشکل عده دیگر تصور می

اي هـم   وکال بنگاه کارآفرینی است. تقاضا دارند براي متقاضیان کار، شغل وکالت تدارك کنند. عده
التحصیل حقوق به اصطالح از هر مدرسه حقوق را به  غهاي وکال باید هر فار اعتقاد دارند که کانون

ها باشد یا نباشد! و حتی بعضی فراتر رفته اعتقـاد دارنـد    شغل وکالت وارد کنند. چه کاري براي آن
هاي وکال باید نقش اپوزسیون را مقابل دولت را ایفا کننـد. بـا توجـه بـه ایـن انتظـارات        که تشکل

هاي وکال از منظـر قـوانین و مقـررات     ات و انتظارات از کانونگسترده الزم است تکالیف و اختیار
هاي وکال  المللی به صورت مختصر مورد بررسی قرار گیرد تامعلوم شود توانایی کانون داخلی و بین

ها چیست؟ در صورت تبیـین واقعیـت، هـم انتظـارات نـاممکن و       و میزان اختیارات و تکالیف آن
آید تا کنشگران این عرصه بتوانند وظایف قـانونی   به دست می شود و هم فرصتی نامحدود مهار می

و اجتماعی و اخالقی خود را به بهترین صورت تحقق بخشند. قبل از ورود به وظایف و اختیارات 
هاي وکال رایگـان و صـرفاً بـراي     قانونی باید یادآوري نمایم که تمام خدمات وکال در ارکان کانون

گونه حقوق، پاداش یـا   . وکالي مأمور خدمت در ارکان کانون هیچکمک به نهاد وکالت و وکالست

 

 یادداشت مدیرمسئول
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ها به عنوان مستخدمین یک نهاد غیردولتـی در   کنند. فقط کارمندان کانون مزایاي مادي دریافت نمی
ها  هاي آن کنند که حداقل نیاز حدود مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی حقوق و مزایا دریافت می

ها هم عموماً توانایی مالی بسیار محدودي دارند که قادر به تـأمین حقـوق    انونرا شاید رفع نکند. ک
باشند. بنابراین خدمتگزاران این عرصه بدون چشم داشت مادي  کافی، حتی براي پرسنل اداري نمی

  اند.  وارد شده
آمـده اسـت:    1333الیحه قانونی استقالل کانون وکـالي دادگسـتري مصـوب سـال      1در ماده   
اي است مستقل و داراي شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگـاه   وکالي دادگستري مؤسسه کانون«

شود. در نقاطی که کانون وکال وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که  استان تشکیل می
نفر وکیل دادگستري به شغل وکالت اشتغال داشته باشند. تا وقتی که عـده   60در آن حوزه حداقل 

د نصاب مزبور نرسیده وکالي آن حوزه تابع مقـررات و نظامـات کـانون وکـالي مرکـز      وکال به ح
در همین ماده ارکان کانون مرکب از هیأت عمومی، هیأت مدیره، دادسراي انتظـامی  » خواهند بود. 

این قانون کانون وکالي هـر محـل وسـیله     2و دادگاه انتظامی وکال تعریف شده است. مطابق ماده 
ها پنج  ها در مرکز دوازده نفر و در سایر کانون شود که تعداد اعضاي اصلی آن داره میهیأت مدیره ا

ي  شوند. رئیس هیـأت مـدیره کـانون وکـال، نماینـده      نفر است که توسط هیأت عمومی انتخاب می
قانونی وکالي کانون در کلیه مراجع رسمی است. رئیس کانون کلیه اعمال اداري و حقوقی کـانون  

قانون فوق باالترین مرجع ایـن تشـکل و از    3دهد. هیأت عمومی هر کانون، طبق ماده  یرا انجام م
اجتماع کلیه وکالي حوزه مربوط براي اتخاذ تصمیم در مسائل مهم از جمله انتخاب هیأت مـدیره  

هاي وکالي دادگستري به تخلفات انتسـابی بـه    هاي انتظامی کانون شود. دادسرا و دادگاه تشکیل می
نماید. این نهاد نظـارتی در واقـع تشـکیالتی بـراي      سیدگی کرده و تصمیم الزم را اتخاذ میوکال ر

نظارت و حفاظت از وکالي دادگستري است. زیرا تعیین مجازات بـراي تخلفـات وکـال در واقـع     
  ي تقویت آن است.  حفاظت از این نهاد و مایه

ده عبارت اسـت از: دادن پروانـه   تعریف ش 1333قانون سال  6وظایف کانون وکال که در ماده   
وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی هستند. اداره امور راجع به وکالت دادگستري و نظارت 
بر اعمال وکال. رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکالي دادگستري وسـیله دادسـرا و دادگـاه    

علمی و عملی وکال. اعمال هر یـک  انتظامی وکال. معاضدت قضایی. فراهم آوردن وسایل پیشرفت 
از این وظایف مطابق قوانین و مقرراتی است که یا در قوه مقننه مورد تصـویب قـرار گرفتـه یـا در     

هـاي وکـال    اند و کـانون  هایی است که مراجع قانونی آن را تصویب کرده نامه مطابق نظامنامه یا آیین
نه وکالت به متقاضیان پروانـه وکالـت دادگسـتري    توانند از آن تخطی نمایند. بنابراین دادن پروا نمی

هـا   انـد و کـانون   ها تعریف شـده  مطابق با قوانین و مقررات است که در آن متقاضیان آزاد و سهمیه
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توانند از حدود قانونی تجاوز کنند. معاضدت قضایی هم به معناي کمک به نیازمندانی است که  نمی
یی مالی انتخاب وکیـل ندارنـد و بـه صـورت رایگـان از      براي دفاع از خود در مراجع قضایی توانا

وکالي عدلیه مکلفند همه  1315قانون وکالت سال  23شوند. طبق ماده  خدمات وکال برخوردار می
ساله در سه دعواي حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند که بسیاري از وکـالي خیـر نـه    

هـا   کنند. کـانون  اي رایگان متعددي را طوعاً تقبل میه تنها یه وکالت معاضدتی تکلیفی بلکه وکالت
کنند که در  براي انجام وظایف قانونی خود از وکالي دادگستري متقاضی خدمت رایگان دعوت می

هـا متنـوع و بـر اسـاس      هاي مختلف کانون به خدمتگزاري مشغول شوند و این کمیسیون کمیسیون
هـا، کمیسـیون معاضـدت قضـایی و      ترین کمیسیون مشود. از مه ل مییها تشک تکالیف قانونی و نیاز

کمیسیون کارآموزي است. وظیفه کمیسیون معاضدت قضایی، کمک بـه نیازمنـدان بـه وکالـت بـه      
هـاي   هـاي وکـال شـعبه معاضـدت از فعـالترین بخـش       باشد که در تمام کـانون  صورت رایگان می

 6ها تعریف شده، بنـد ب مـاده    انونقانون براي ک 6هاي وکالست. اما در تکالیفی که درماده  کانون
یعنی اداره امور راجع به وکالت دادگستري، قابل تفسیر و تاویل است. قطعاً از تفسیر ایـن تکلیـف   

شود.  کانون وکال یعنی اداره امور راجع به وکالت بازي کردن در نقش اپوزسیون دولت استنباط نمی
ود قـانون در راسـتاي عقایـد و تکـالیف     توانـد در حـد   زیرا هر وکیل بر اساس مشرب سیاسی مـی 

هـاي وکـال کـه نماینـده کلیـه       رسد که کـانون  سیاسی و اجتماعی خود عمل نماید. ولی به نظر می
هاي گسترده را با تنوع افکار و عقایـد بـه    وکالي حوزه مربوط به خود هستند و نمایندگی از طیف

نمایند. ولی تکالیف باالتر یعنی دفـاع  توانند بر اساس عقاید یک تفکر خاص عمل  عهده دارند نمی
هاي مشروع قانونی اگرچـه   از حقوق انسانی و حاکمیت قانون و تحقق عدالت و حمایت از آزادي

هاي وکال بـر اسـاس    فوق نیامده است ولی مستتر در وظایف کانون 6به صورت منصوص در ماده 
ها پیوسـته اسـت و    دولت ایران به آنالمللی است که  هاي بین قانون اساسی و قوانین عادي و میثاق

  در حکم قانون داخلی است. 
هاي وکال تحقق پیدا کند و از تالش همگانی بـراي   که وظایف قانونی واخالقی کانون براي این  

حاکمیت قانون و ایجاد بستر الزم براي اصالحات قوانین مورد نیاز فراهم شود، الزم است وکـالي  
چـه بـراي مشـارکت عملـی در      هاي وکال مشارکت نمایند. چنان کانوندادگستري فعاالنه در ارکان 
هـاي   توانند با شـرکت فعـال در هیـأت    هاي آن محدودیت داشته باشند می ارکان کانون و کمیسیون

عمومی و انتخاب وکالي بـا انگیـزه و قـوي و مسـتعد خـدمتگزاري اقـدام نماینـد و بـا پیشـنهاد          
هـاي وکـال    هاي وکال را فراهم نمایند. پویـا بـودن کـانون    نهاي عملی موجبات تقویت کانو راهکار

محتاج به مشارکت فعال وکال در امور مربوط به نهاد وکالت است. وکال نباید در انجام این تکلیف 
    اجتماعی و اخالقی خود غفلت نمایند. 
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  دانشجوي دکتري حقوق خصوصی دانشگاه آزاد تهران (واحد جنوب) زهرا محمودي

  استادیار دانشگاه تهران دکتر نصراله ابراهیمی

 
  

  چکیده
بدون شک بروز اختالف در روابـط  

شـود و   تجاري روز بروز افزون مـی 
بخشـــی از ایـــن اختالفـــات نیـــز 

المللی اسـت. بـدین مفهـوم کـه      بین
صدور رأي در یک کشور و اجـراي  
آن در کشـــور دیگـــر اســـت در   
اینصــورت رأي صــادره خــارجی   

یازمند شناسـایی و  محسوب شده و ن

  اجرا در کشور محل اجراست.
زیرا اساساً قـدرت اجرایـی یـک رأي    
محدود به کشور محل صدور آن است 

هـا در بسـیاري از    و حاکمیت دولـت 
مــوارد مــانع از اجــراي رأي خــارجی 

گـردد و در اینجاسـت کـه بحـث      می
شناسایی و اجراي رأي خارجی مطرح 

هاست که در ایـن زمینـه    شود. سال می

الش گردیده تا وحدت رویه حاصل ت
گردد ولی هنوز چنـین موضـوعی بـه    

هـا و   نتیجه نرسیده اسـت. کنوانسـیون  
نهادهــاي داوري و همچنــین دکتــرین 
ــودن   ــان نم ــالش در یکس ــوقی ت حق

ــرا در   روش ــایی و اجـ ــاي شناسـ هـ
انـد، لکـن    کشورهاي مختلـف نمـوده  

  هنوز موفقیتی حاصل نشده است.
  االجرا، عملیات اجرایی، توقیف عملیات، ابطال عملیات.  ند الزمسند رسمی، سواژگان کلیدي: 

  
  مقدمه

در این دوران که روابط تجاري بطور روز افزون در حـال گسـترش بـوده و اختالفـات خواسـته و      
گردد و الزم است گاه  ناخواسته نیز به تبع آن افزایش یافته است، دعاوي حقوقی متعددي مطرح می

  أي و زمانی در کشور دیگري اجرا گردند. کننده ر در کشور صادر
از آنجا که طبق اصل حاکمیت کشورها، قوه اجرایی یک رأي محدود به قلمـرو دولـت مرجـع      
رود و لـذا بـدین    کننده رأي است، امکان اجراي رأي در یک کشور خارجی زیـر سـؤال مـی    صادر

هـاي زیـادي نیـز در     جهت بحث شناسایی و اجراي احکام خارجی از مباحث مهم بـوده و تـالش  
هـا و قـوانین نمونـه و ...     جهت یکسان نمودن رویه کشورها در این خصوص در قالب کنوانسـیون 

هـا همـواره در مقابـل     صورت پذیرفته است. هرچند که موانعی چون نظم عمومی و اقتـدار دولـت  
  اند.  ایجاد وحدت رویه قد علم کرده

رویـه در خصـوص شناسـایی و اجـراي احکـام      در این تحقیق با تکیه بر لزوم ایجاد وحـدت    
  خارجی، سعی بر آگاهی هرچه بیشتر از این مقوله، ماهیت، شیوه و موانع آن است. 

 شناسایی و اجراي احکام خارجی

 اول)بخش (
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فصل اول: تفکیک شناسایی و اجراي احکام 
المللی بـین اشـخاص حقیقـی و حقـوقی و پیچیـدگی روابـط        توسعه روز افزون روابط تجاري بین

کنـد. در واقـع اصـل     ایی و اجراي احکام خارجی را مطرح مـی المللی ضرورت شناس بازرگانی بین
هاي اقتصـادي و   سرزمینی بودن زیر سؤال رفته و مقبولیت عامه اش را از دست داده است. فعالیت

ها از این امر عدول کـرده و   شناسد. به همین دلیل است که دولت تجاري سرزمین و حد و مرز نمی
محـاکم یـا    االجـرا صـادره از   است. اجراي احکام قطعـی و الزم  دولت ایران هم این امر را پذیرفته

مراجع غیردادگستري داخلی نظیر احکام داوري، آراي شوراي کار و هیأت حل اخـتالف و بـدوي   
پذیر نبوده و  باشد، اما اجراي احکام صادره از محاکم کشور بیگانه به آسانی امکانمحل مناقشه نمی

توانند بدون قیـد و   ها بنابر اصل حاکمیت خود به راحتی نمی را دولتمشکالتی را به دنبال دارد، زی
  هاي دیگر را اجرا کنند.  شرط احکام صادره از محاکم دولت

که احکام خارجی صادره از دادگاه خارجی در کشور دیگر قابلیت اجرا  آن است 1منظور از شناسایی  
احکام خارجی آن است که از دادگاه یک کشور  2يداشته و آن را معتبر بدانند، در حالی که مراد از اجرا

خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده است مانند احکام صادره از محاکم داخلی تلقی 
کرده و دستور اجراي آن را صادر نماید، بنابراین مقصود از شناسـایی حکـم خـارجی اجـراي مسـتقیم      

باشد. بلکه پذیرش ومعتبر دانستن آن حکـم اسـت.    هرحکمی که مرجع خارجی صادر کرده است، نمی
این نکته در مورد اسناد تنظیمی در کشور خارجی نیز صادق است، زیرا اعتبار داشتن سند یـک مطلـب   

طور که سند تنظـیم شـده در یـک کشـور خـارجی       االجرا بودن آن مطلبی دیگر. پس همان است و الزم
طور هم ممکن است حکم صادره از  االجرا نباشد، همان زمممکن است در ایران معتبر تلقی گردد، ولی ال

  3االجرا باشد.  که الزم دادگاه خارجی در ایران معتبر شناخته شود بدون آن
بنابراین، تفاوت شناسایی و اجراي احکام خارجی در آن اسـت کـه اگـر چـه دادگـاه یـک  

ولی الزم نیست هر حکمـیکند باید مورد شناسایی قرار دهد،  کشور هر حکمی را که اجرا می
کند اجرا نماید، مثالً در مورد یک حکـم اعالمـی، ماننـد احکـام مربـوط بـه را که شناسایی می

وضعیت و اهلیت اشخاص که توسط مرجع خارجی صـادر گردیـده، شناسـایی حکـم کفایـت
اسـت. البته منظور از اجرا، اجراي احکامی 4کند و مسئله اجراي آن اساساً قابل طرح نیست می

1. Recognition
2. Enforcement 

الماسی، نجادعلی، مقاله شناسایی و اجراي احکام خارجی در حقوق فرانسـه و حقـوق انگلـیس و آمریکـا، نشـریه  .3
206، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص255شماره 

207الماسی، همان، ص   .4
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که حقوق خصوصی افراد را در برمی گیرد و احکامی که به نحوي به حقـوق عمـومی ارتبـاط
  دارد به مورد اجرا گذاشته نخواهد شد.  

فصل دوم: دالیل شناسایی و اجراي احکام خارجی 
ها مکلف نیستند احکام صادره از محاکم خارجی را در کشور خود شناسـایی و اجـرا    اگرچه دولت

  شود که به این امر مبادرت نمایند:  هاي زیر باعث می دالیل و انگیزهکنند، اما 
کند که دولت نسبت بـه احکـام    ها و ضرورت رفتارهاي متقابل اقتضاء می مصالح ومنافع دولت .1

تفاوت نباشد.  صادره از محاکم خارجی بی
أي شناسایی و اجراي رأي خارجی تکلیف نیست تا دخالت در حاکمیت کشـور صـادرکننده ر   .2

دادگاه تلقی شود، زیرا: 
کننده رأي، حکم خارجی را تا جایی که با اصل حاکمیت ملـی دولـتش    دادگاه کشور صادر .1

کند.  تطبیق نماید، رعایت می
اجراي احکام خارجی بدون درنظر گرفتن نظم عمومی و اخالق حسنه کشـور صـادرکننده    .2

باشد.  پذیر نمی رأي امکان
تواند احکام صادره را از تمام جهات بررسی نمایـد خـواه    میدادگاه کشور صادرکننده رأي  .3

کننـده   کننده و خواه رعایت مقررات شکلی و مـاهوي کشـور صـادر    صالحیت دادگاه صادر
حکم باشد. 

منظور از احکام صادره توسط محاکم خارجی، احکام راجع به روابـط اشـخاص حقیقـی و     .4
شود.  کند، نمی مومی ارتباط پیدا میحقوقی است و شامل احکامی که به نحوي با حقوق ع

دستور صادره مراجع رسمی جهت اجراي احکام خارجی، دسـتور قاضـی دادگـاه داخلـی      .5
است بنابراین بحث مداخله در حاکمیت کشور صادرکننده رأي مطرح نیست. 

گـردد ولـی    هاي یک کشور از باب حاکمیت آن کشور صادر و اجرا می احکام صادره از دادگاه  
حکام در خارج از قلمرو آن کشور فاقد قوه اجرایی است و باید توسط قوانین داخلـی بـه آن   این ا

قانون مدنی تا حـدودي تکلیـف ایـن امـر را      1295و  972قدرت اجرایی اعطا شود. در ایران ماده 
تکلیـف   169ــ 181، مواد 56نمود. پس از تصویب قانون اجراي احکام مدنی در سال  مشخص می
را بخوبی تعیین گردید. سابق بر این بدلیل فقدان نص قانونی کافی و مرتبط، دادگـاه  شناسایی و اج

، یک تکلیف و رویه واحد در این زمینه 56با بالتکلیفی مواجه بود ولی پس از تصویب قانون سال 
ایجاد شد. که در موارد لزوم قابل استناد خواهد بود. البته قوانین دیگري نیـز در ایـن زمینـه وجـود     

توان به موارد ذیل اشاره نمود.  ارد که از جمله مید
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191ـ196مبحث پنجم آ. د. م در اجراي موقت اجراي احکام در مواد  .1
 1355نامه اجرایی مفاد اسناد الزم اجرا مصوب  آیین .2

قانون آیین دادرسی مدنی مباحث مربوط به تـأمین خواسـته، دادرسـی فـوري، صـدور دسـتور         
ین خصوص هم اصل بر اجراي حکـم قطعـی بـوده و اجـراي حکـم موقـت       موقت و ... البته در ا

قـانون   1استثنایی است و اصل بر اجراي حکم قطعی است و دایره اجراي حکم موقت طبـق مـاده   
 191هم پس از اخذ تأمین مناسب در سایر موارد طبق ماده  اجراي احکام کامالً محدود است و آن
االجرا باشد.  طعی و الزمقانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید ق

فصل سوم: مبانی شناسایی و اجراي احکام خارجی: 
الملل بخش اول: حقوق بین

  نماید؟ الملل اعتبار و پذیرش احکام خارجی را ایجاب می آیا مفاهیم نوین حقوق بین
  در پاسخ باید بدانیم قاعده عرفی حاکم است یا تعهد ناشی از معاهده؟ 

نماید ... بلکه رویه اکثر  فی کشورها را ملزم به شناسایی و اجراي آراء نمیدر این مورد هیچ عر  
  کشورها در گذشته مبنی بر عدم شناسایی احکام خارجی در صورت فقدان معاهده بوده است. 

اي مبنی بر شناسایی و اجراي احکـام بـین دو یـا     چه معاهده گونه که بیان گردید، چنان اما همان  
گردید.  شد، این امر فی مابین کشورهاي متعاهد معتبر محسوب می چند کشور منعقد می

بخش دوم: دکترین عمل دولت
باشـد کـه در    مـی » دکترین عمل حاکمیـت دولـت  «مبناي دیگر شناسایی و اجراي احکام خارجی، 

  توان بدان استناد نمود.  ها به شناسایی و اجرا، می راستاي مکلف نمودن دادگاه
کننده حکم خارجی از مصادیق عمل حاکمیت دولت از ادعـاي   دادگاه صادرادعاي صالح بودن   

کننده حکم خارجی از مصادیق عمل حاکمیت دولت از طرف کشور متبوع  صالح بودن دادگاه صادر
الملل اصلی اسـت کـه مـورد     گردد و عمل حاکمیت دولت در حقوق بین آن دادگاه صالح تلقی می

باشد.  ها می احترام دولت

سوم: دکترین نزاکت قضاییبخش 
در خصوص این دکترین، بدون ورود در ماهیت حکـم صـادره، شناسـایی آن ملحـوظ نظـر قـرار       

گیرد. دکترین نزاکت به مفهوم الزام، احترام و یا حسن نیت مطلق نیست. بلکه به مفهوم اجازه و  می
دیگر در داخـل قلمـرو    تنفیذ یک دولت در مورد شناسایی اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی دولت
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المللی و تسهیل روابط ناشی از آن و همچنین عنایـت   ارضی خود با توجه به دو عنصر تکلیف بین
  باشد.  گیرند می به مصالح و حقوق اتباع و سایر افرادي که در پناه قوانین آن کشور قرار می

بین قواعد ناشی از حقوق هاي گروسیوس و واتل که  براي اولین بار در نوشته مفهوم رعایت نزاکت:
گردد، حسـب نظریـات ایشـان بـرخالف      طبیعی و احکام موضوعه تفکیک قائل شدند، مشاهده می

  . 1هاست حقوق طبیعی، حقوق موضوعه قابل تغییر و متکی بر اراده ملت
گیرد موجب تقلیل  وقتی که منصفانه بودن یک رأي مورد توجه کافی قرار میمفاهیم دکترین نزاکت: 

الملل که اهـداف   ها، صرفه جویی در مصرف امانات قضایی و امنیت تجارت بین ف میان ملتاختال
  مورد نظر دکترین مزبور هستند خواهد گردید. 

الملـل احترامـات و    الملل، با نزاکت قضایی تفاوت دارد چرا کـه نزاکـت بـین    مفهوم نزاکت بین  
الملـل   تعهدات حقوقی است. نزاکت بینرفتاهاي دوستانه توسط دولتی نسبت به دولت دیگر بدون 

آمده و معموالً حالت متقابل دارد. اسـتفاده گسـترده از    ها بوجود می بر مبناي مفهوم مساوات دولت
. 2الملل عرفی گردد تواند منجر به ایجاد حقوق بین ها می این قبل روش

بخش چهارم: قاعده عمل متقابل
دهـد، زیـرا    الملل را تشکیل می تقابل، سنگ زیر بناي حقوق بیندانیم روابط دو جانبه و م که می همچنان

غالباً فقط همین احساس خطر بالقوه و ناشی از معامله به مثل است که ملتی را وامی سازد تـا از منـافع   
توان گفت امروزه از دکتـرین عمـل    خاص خود به نفع منافع سایر ملل چشم پوشی کند. بطوري که می

الملـل   شود. قوانین حقوق بین شناسایی احکام خارجی، در بیشتر نقاط جهان یاد می متقابل بعنوان مبناي
  خصوصی اکثر کشورها قاعده متقابل در شناسایی و اجراي احکام خارجی گنجانده شده است. 

دانیم احکام قضایی از مظاهر حاکمیت هر دولت و اجراي حکـم خـارجی در    طور که می همان  
دخالت در امور کشور دیگر است. اگر به صورت عمل متقابل انجـام پـذیرد   غیر قلمرو آن به منزله 

گیرد.  المللی به خود می این حالت قابل تحمل خواهد بود ... و صورت نظم بین
  قانون اجراي احکام مدنی ایران نیز شرط عمل متقابل است.  169به همین جهت اولین شرط ماده   
ي هیلتون علیه گایوت، که دادگاه فـدرال حکـم صـادره از    عالی کشور امریکا نیز در دعو دیوان  

که فرانسه براي اجراي احکـام   یک دادگاه فرانسوي علیه چندین تن از اتباع آمریکایی را بخاطر این
  3صادره از محاکم آمریکا اعتبار زیادي قائل نیست، حکم صادره از دادگاه فدرال را نقض کرد. 

188الملل، ص  ، دفتر خدمات بین2هاي خارجی، مجله شماره  ادگاهمیرفخرایی، محمدجواد، مقاله اجراي احکام د  .1
6، ص 1375الملل، انتشارات گنج دانش، سال  آقایی، دکتر بهمن، فرهنگ حقوق بین  .2
188الملل، ص  ، دفتر خدمات بین2هاي خارجی، مجله شماره  میرفخرایی، محمدجواد، مقاله اجراي احکام دادگاه  .3
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ابه بخش پنجم: اعتبار قضیه محکوم
. 1بها مترادف امر مختومه معنی شده است در ترمینولوژي حقوقی به اعتبار قضیه محکوم

بها  ارزش قضایی دعوي وقتی است که منتهی به نظر نهایی دادگاه باشد. تئوري اعتبار قضیه محکوم
  داراي اهداف متفاوتی است. 

انـات و منـابع قضـایی    جلوگیري از صدور دو رأي درباره موضوع واحد و اتـالف امک   هدف اول:
نمایـد   اند که نظم عمومی ایجاب می نظران براین عقیده است. در این خصوص، صاحب

  اي مختوم گردد.  دعوي و مخاصمه در نقطه
اعتبار امر مختومه در مورد آراء محاکم خارجی اینست کـه بـا معتبـر شـناختن احکـام        هدف دوم:

الملـل جلـوگیري    ارجی در سطح بینهاي خ هاي خارجی از صدور احکام دادگاه دادگاه
بعمل آید. 

موافقت ومساعدت امر مختومه با لحاظ شرایط اصحاب دعوي است. چرا کـه احـد از     هدف سوم:
متداعیین را که قبالً براي اثبات علت دعوي و یا دفاع، متحمـل هزینـه و صـرف وقـت     

اف اسـت. در  گردیده مجدداً به ورود در تشریفات دادرسـی ملـزم نمـاییم دور از انصـ    
حقیقت وجود این مالحظه وصرفه جویی در مصـرف منـابع و امکانـات قضـایی پایـه      

  دهد.  اصلی دکترین مورد بحث را تشکیل می
کـه بـدلیل    االطالق ساري و جاري است. مگـر ایـن   بهاء علی که قاعده قضیه محکوم خالصه این  

الف اصـول عـدل و انصـاف    موجهی الزام یکی از طرفین دعوي نسبت به مفاد حکم صـادره بـرخ  
تشخیص داده شود. 

  هاي شناسایی و اجراي احکام خارجی  فصل چهارم: سیستم
احکام قضایی ناشی از اعمال حاکمیت هر دولت در قلمرو آن کشور است و اجراي حکم خـارجی بـه   
منزله اعمال حاکمیت دولتی در قلمرو کشور دیگر بوده و مغایر با حق حاکمیت دولـت مجـري حکـم    

هاي مذکور در پاراگراف باالست که کشورها را وادار ساخته تا قوانین خود را به هم  است و تنها توسعه
نزدیک سازند که وضع حقوقی افراد با گذشتن از مرز دگرگون نشود. به واقع نه تنها منافع افـراد، بلکـه   

  ء نمایند. نماید که آراء صادره از کشورهاي دیگر را اجرا منافع کشورها هم ایجاب می
المللـی   اي بین جهت تصویب عهدنامه 1964ـ1963ـ1925هاي  هایی که در سال رغم تالش علی  

المللی درخصوص  براي شناسایی و اجراي احکام خارجی صورت پذیرفت، تاکنون رویه واحد بین

61، ص 69رمینولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، سال لنگرودي، جعفر، ت  .1
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یـا   الملل وجود ندارد. تنها قوانین داخلی و معاهـدات دو جانبـه   اجراي احکام خارجی در نظام بین
اي شرایطی را براي شناسایی و اجراي احکام خارجی تعیین نمـوده و براسـاس    چند جانبه و منطقه

  توان اشاره نمود.  ها می گردد. در مجموع به این روش آن عمل می

  سیستم کنترل محدود بخش اول:
کـه   ل از آنشود، قبـ  هاي حقوقی نظیر ایران و ایتالیا اعمال می در این روش که توسط برخی از نظام

یک حکم خارجی اجرا شود ابتدا بایستی شرایط معینی نظیر صالحیت قاضی، قطعی بودن حکـم و  
قابلیت تطبیق آن با نظم عمومی داخلـی کنتـرل شـده و احـراز گـردد. البتـه در کشـورهایی نظیـر         

کـه   آن کند و براي انگلستان و آمریکا که اصوالً قانون موضوعه نسبت به شرایط کنترلی تصریح نمی
هاي قضایی و همچنین عقایـد   هاي محاکم دادگستري در پرونده حکم خارجی به اجرا در آید، رویه

  علما و حقوقدانان مالك عمل قرار خواهد گرفت که متعاقباً توضیح داده خواهد شد. 

  سیستم کنترل نامحدود بخش دوم:
شود، اصوالً یک کنتـرل و   می هاي حقوقی نظیر بلژیک اعمال در این روش که توسط برخی از نظام

شـود اگـر چـه قضـات      که به اجرا در آید، انجـام مـی   بررسی جامع روي احکام خارجی قبل از آن
  محاکم اصوالً در این روش حق تغییر حکم خارجی را ندارند. 

  بخش سوم: سیستم رد مطلق
رام به حق حاکمیت ملی، بلکـه  کنند. نه بخاطر احت بسیاري از کشورهاي اروپایی احکام بیگانه را اجرا نمی

که با قضات خارجی آشنایی ندارند و به علت عدم اعتماد به قضـات کشـورهاي دیگـر. در رم     بخاطر این
کننـده بـر دعـوي حکومـت      گونه رایج شد چون قوانین سرزمینی بوده و قانون ملی قاضـی رسـیدگی   این
کم باید در قلمرو آن اجرا شود. به مـرور  . این طرز تفکر مبتنی بر اصل حاکمیت دولتی است که ح1داشته

زمان از شدت این طرز تفکر کاسته شد تا جایی که یک دعوي براسـاس حکمـی کـه قـبالً در مملکـت      
  که یک دعواي ماهوي در خصوص مورد طرح گردد.  شد نه این خارجی رسیدگی شده طرح می

مبورگ و سوئیس در حـال  هاي حقوقی نظیر هلند، لوکزا در این روش که توسط برخی از نظام  
شود، قضات محاکم صادرکننده رأي با حکـم خـارجی بـه عنـوان یـک حکـم        حاضر نیز اعمال می

کنند.  قضایی بلکه صرفاً به عنوان یک سند و دلیل برخورد می

212، ص 1345الدین، اجراي قوانین و احکام بیگانه در ایران، کتابخانه ابن سینا، سال  عالمی، شمس  .1
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  سیستم اختیار یا تجدیدنظر مطلق بخش چهارم:
بـه میـل خـود موافقـت یـا       دهـد کـه وي   در این سیستم، قانون به یک مقام عالی اختیار مطلق مـی 

مخالفتش را با اجراي احکام خارجی اعالم نماید و این تصمیم قطعی اسـت. ایـن مقـام عـالی کـه      
تواند قاضی هم باشد اختیار دارد تمام شرایط ماهوي، صالحیت و کیفیـت ضـمانت اجـرا را در     می

نظـر   و اظهـار  کننـده هـم رسـیدگی    طرفی قاضی رسیدگی تواند در خصوص بی نظر بگیرد. حتی می
بینی کند که تحت چه شرایطی حکـم   تواند پیش له نمی نماید. این سیستم دو ایراد دارد: اوالً محکوم

قابلیت اجرا خواهد داشت و ثانیاً رویه قضایی ثابتی در این روش ایجاد نخواهد شد و صـدور آراء  
بعضـی از کشـورهاي   معارض بسیار محتمل خواهد بود. [حتی بعضی از کشـورها ماننـد ایرلنـد و    

گونه سیستمی در داخل کشور نداشته و حل موضـوع را بـه روش محـاکم و     آمریکاي شمالی، هیچ
اند. در حقیقت در ایـن کشـورها، فقـدان سیسـتم را رویـه       عقاید علماء و حقوقدانان واگذار نموده

  نماید.] قضایی محاکم پر می
تواند پاسخگوي احتیاجات روزمره  حسن و عیب این روش بستگی به وضع قضات داشته و می  

ها مبتنی بر عرف و رویه قضـایی   باشد، در کشورهایی که حقوق مدون نداشته و سیستم قضایی آن
  هاي قضایی و نظریه حقوقدانان جستجو نمود.  است، شرایط احکام خارجی را باید در آراء و رویه

قضایی این کشـور، شـرایط    انگلیس از جمله کشورهایی است که حقوق عرفی دارد لکن رویه  
اجراي احکام خارجی را معین نموده است که در زمره کشـورهایی اسـت کـه در سیسـتم اجـراي      

  وسیع احکام قرار دارد که در بحث مربوط به آن توضیح داده خواهد شد. 
شـود،   هاي حقوقی نظیـر فرانسـه و سـوئیس اعمـال مـی      در این روش که توسط برخی از نظام  

ور صادرکننده رأي یا یکی از مقامات عالی کشـور اختیـار کامـل در تجدیـدنظر     قضات محاکم کش
. نهایتاً ممکن است تجدیدنظر منجر بـه صـدور   1هاي خارجی را دارند ماهوي احکام صادره دادگاه

نفع را با مشکل جدي در اجرا مواجه کند.  حکم قطعی خارجی گردد و عمالً ذي

  اي قانون خارجیهاي متعدد در اجر فصل پنجم: نظریه
آیا اثبات قانون خارجی الزم است؟ باید بررسی شود که در آن کشـور آیـا قـانون خـارجی امـري      

شود یا موضوعی؟ چنان چه قانون خارجی به عنوان امر حکمـی محسـوب گـردد     حکمی تلقی می
مثل نظام حقوقی آلمان، بین قانون داخلی و خارجی تفاوت وجود نـدارد و قاضـی مکلـف اسـت     

ون خارجی را همانند قانون داخلی بداند چرا که قانون خـارجی هـم یـک حکـم اسـت کـه او       قان

لزوم رسـیدگی مـاهوي را جهـت صـدور احکـام Munzerبا صدور رأي  1964ژانویه  7عالی کشور در  البته دیوان  .1
  247گانه را رد کرد. ارفع نیا، بهشید، پیشین، صصصادره از محاکم بی
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هاي حقوقی نظیر حقـوق کـامن ال قـانون     باشد، در مقابل در برخی از نظام موظف به اجراي آن می
خارجی جنبه موضوعی دارد. به بیان دیگر اصحاب دعوي باید به قانون خارجی استناد نموده و آن 

گاه ارائه نمایند. اما در سیستم فرانسوي که سیستم بینابینی است قاضی الزامی به استناد بـه  را به داد
کنـد.   قانون خارجی ندارد، اگر اصحاب دعوي به قانون خارجی استناد کنند قاضی آن را اعمال مـی 

اصحاب دعوي باید به قانون خارجی استناد کنند و در مواردي کـه عـدم اسـتناد اصـحاب دعـوي      
هاي زیر بـه   . در عبارات1ف نظم عمومی کشور باشد قاضی باید به قانون خارجی مراجعه کندمخال

  شود:  هاي متعدد در اجراي قانون خارجی مطرح می اختصار نظریه

  آمریکایی ـ بخش اول: نظریه انگلیسی
لملـل  ا در این سیستم اعتبار امر مختومه نه تنها در زمینه حقوق داخلی بلکه در خصوص حقوق بین

حاکم بود که پیشتر توضـیح داده  » نظریه نزاکت«نیز ساري و جاري است. در حقوق انگلیس ابتدائاً 
  شد. اما بعدها این نظریه کنار گذاشته شد و نظریه تعهد جاي آن را گرفت. 

الملل است، بدین توضیح  این نظریه خود مبتنی بر قاعده اعتبار قضیه مختومه در روابط بین  
حراز صالحیت دادگاه خارجی، حکم صادره بر ذمه خوانده، تکلیف یا تعهدي را به که پس از ا

کننده موظـف بـه احتـرام و اجـراي آن آورد که دادگاه اجرا پرداخت مبلغ محکوم به بوجود می
  است.  

مطرح شده که براسـاس آن، حکـم   » نظریه حقوق مکتسبه«همچنین نظریه دیگري تحت عنوان   
نماید که ثابت و محترم بوده و  له ایجاد می اي را براي محکوم جی حق مکتسبهصادره از دادگاه خار

  2لذا در کشورهاي دیگر هم باید محترم بوده و منشاء آثاري از جمله اجرا قرار گیرد. 
محاکم امریکا از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم متوجه شدند که با اجراي ایـن سیسـتم     

دهند. در راسـتاي تعـدیل ایـن     اي را به کشورهاي داراي حقوق نوشته می در واقع مزیت یک جانبه
میالدي رأي مشروحی صادر و بر مبنـاي آن رعایـت    1878عالی کشور امریکا در سال  روش دیوان

  رفتار متقابل را رسماً شرط اجراي احکام خارجی تعیین نمود. 
مـوالً بـا مسـائل قضـایی مخلـوط      هاي آمریکا که مسائل تابعیت و حاکمیـت ملـی را مع   دادگاه  
کننده  کنند، به مرور این اصل پذیرفتند که اجراي احکام خارجی، اعطاي امتیاز به محکمه صادر نمی

کننده، حکم محکمه خارجی  هاي کشور اجرا نیست تا مستلزم رعایت رفتار متقابل باشد، زیرا دادگاه

106الماسی، نجادعلی، پیشین، ص  .1
الماسی، نجادعلی، مقاله شناسایی و اجراي احکام خارجی در حقوق فرانسـه و حقـوق انگلـیس و آمریکـا، نشـریه  .2

، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 255شماره 
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هـاي غیرضـروري و مکـرر و رسـیدگی  اسـاس  کنند که از طرح دعاوي بی را از این جهت اجرا می
  الملل نیز گسترش بیشتري حاصل نماید.  کاسته و ضمناً روابط تجاري بین

لکن ایراد اینجاست که این نظریه اگر چه مسئله اجراي قانون خـارجی را تـا حـدودي توجیـه       
انین کند ولی براي تبیین و توجیه تمام موارد به هیچ وجه کافی نیست چه موضوع تعـارض قـو   می

ممکن است خارج از رعایت حقوق مکتسبه مطرح گردد که در این مورد معلوم نیسـت چـرا بایـد    
توان  قانون خارجی را اجرا کرد. بنابراین اجراي قوانین خارجی را با اصل اعتبار حقوق مکتسبه نمی

توجیه کرد. 

  نظریه ایتالیایی معاصر بخش دوم:
المللی قرار دارد. از ایـن   دو گانگی نظم داخلی و نظم بیناین نظریه بر اساس مفهوم نظم حقوقی و 

توانـد واجـد    رو قانون خارجی که به وسیله قاضی یک کشور باید به موقع اجرا گذاشته شود نمـی 
که در نظم داخلی ادغـام گـردد. بـه عبـارت دیگـر، اعتبـار و قـدرت         ارزش و اعتبار باشد، مگر آن

پـذیرد و در نظـم    است که قانون دادگاه اجراکننـده آن را مـی  اجبارکننده قانون خارجی ناشی از آن 
  نماید.  داخلی ادغام می

مؤلفان ایتالیایی به دو نوع پذیرش یکی پذیرش مادي و دیگري پذیرش صوري قایـل هسـتند.     
دهـد و جنبـه    در پذیرش مادي، قاعده حقوقی در واقع صفت خارجی بودن خود را از دسـت مـی  

گردد و  شود و در نظام حقوقی متبوع دادگاه ادغام می ن و مفاد آن پذیرفته میکند، مت داخلی پیدا می
  گیرد.   مورد پذیرش قرار می

گـردد،   در پذیرش صوري، اگر چه قانون خارجی در نظام حقوقی دولت متبوع قاضی ادغام می  
مفهـوم  کند و  دهد و جنبه داخلی و ملی پیدا نمی و لیکن صفت خارجی بودن خود را از دست نمی

  ماند.  و ارزشی که مطابق نظام حقوقی دولت خارجی دارد محفوظ می
توانـد اجـراي ایرادي که به این نظریه وارد است جنبه تصـنعی بـودن آن اسـت و نمـی      

قانون خارجی را توجیه کند. البته نظریه پذیرش صوري از آنجا که قائل بـه حفـظ ماهیـت
د انتقاد واقـع شـده، ولـی سـوالی کـه بـاقیقانون خارجی است کمتر از پذیرش مادي مور

ماند که چرا یک نظام حقوقی باید عناصـر نـاهمگونی را کـه جـزء آن نیسـتند در خـود می
ادغام نماید و بهتر است که قانون خارجی به عنوان امري مستقل از قانون صـادرکننده رأي

. 1دادگاه باشد

116ص الماسی، نجادعلی، پیشین،  .1
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  یا نظریه بینابینی نظریه فرانسوي بخش سوم:
ت که حقوقدانان فرانسوي معتقدند که باید بررسی کرد قانون خارجی یک امر حکمی است این اس

یا یک امر موضوعی؟ اگر قانون خارجی امر حکمی باشد نیاز به استناد طرفین نیست، بلکه قاضـی  
خودش باید دنبال آن برود. اما اگر قانون خارجی امر موضـوعی باشـد بایـد طـرفین دعـوي آن را      

  تا زمانی که مطرح نشده است مکلف به شناسایی قانون خارجی نیستند.  مطرح کنند و
کنـد کـه قـانون     ها یا کشـورها ایجـاب مـی    نظر اکثر حقوقدانان این است که نفع و مصالح دولت  

 7کـه مـاده    خارجی در کشور به اجرا در بیاید (قاعده نفع و مصالح کشورها). به عنوان مثال، دلیل این
دهد که قانون خارجی در ایران اجرا شود، آن اسـت   قانون مدنی اجازه می 968ده قانون مدنی یا ما

که این امر به نفع و مصلحت کشور ایران است که قانون خارجی در آن اجرا شود. 

  نظریه پذیرش قانون خارجی و ایرادات آن بخش چهارم:
ابلیت اجـرا و اعمـال پیـدا    قانون بیگانه تحت چه عنوانی ممکن است در یک کشور اعتبار یابد و ق

کند؟ در پاسخ به این سؤال در بعضی از مواد قانون داخلی، به اجراي یک قانون خـارجی تصـریح   
  شده است. 

توان گفت که قانون خـارجی جزئـی از قـانون داخلـی گردیـده اسـت و در این مورد می  
ون مـدنی کـهقـان  7خصیصه خارجی بودن خود را از دست داده است. به عنـوان مثـال مـاده    

اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احـوال شخصـیه و«دارد:  مقرر می
اهلیت خود و هم چنین از حیث حقوق ارثیه در حـدود معاهـدات مطیـع قـوانین و مقـررات

گردد که براي هـر تبعـه بیگانـه قـانون بدین شکل توجیه می». دولت متبوع خود خواهند بود
یران تصویب گردیده است، زیرا قانون داخلی شامل آن قانون بیگانـه نیـز بـوده وخاصی در ا

داند. بنابراین به موجـب به آن اعتبار بخشیده است و آن را در مورد تبعه بیگانه قابل اجرا می
قواعد حل تعارض همان آثار مترتب بر اجراي قانون داخلی بر قانون خارجی قابل اجـرا نیـز

  .  ساري و جاري است
این نظریه در واقع همان نظریه پذیرش قانون خارجی اسـت کـه در ایتالیـا مطـرح شـده و بـه         

شـود قاعـده    موجب آن وقتی اجراي قانون خارجی در ایتالیا حسب قواعد حل تعارض مطرح مـی 
شود و در واقـع قـانونی کـه نهایتـاً      حقوقی موجود در کشور خارجی عیناً در حقوق ایتالیا وارد می

  باشد.  شود قانون ایتالیا می یاجرا م
المللی قرار دارد، بر این  نظریه مزبور بر پایه مفهوم نظم حقوقی و ثنویت نظم داخلی و نظم بین  

اساس نظم حقوقی هر کشور داراي جنبه انحصاري است. به عبارت دیگر جنبه حقـوقی عناصـري   
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راي اجرا باید در نظم داخلـی ادغـامکند، بنابراین قانون خارجی ب را که داخل در آن نباشد نفی می
  . 1گردد و جزو نظام مزبور گردد

چه قانون بیگانـه خصیصـه    بر این نظریه دو ایراد اساسی وارد است: ایراد اول آن است که چنان  
خارجی بودن خود را از دست بدهد و در زمره قوانین ایران در آید، بایستی هر نوع تغییر و تفسـیر  

توانـد وکیـل    گذار بیگانه نمـی  ایران قرار گیرد. ایراد دوم نظریه آن است که قانونآن نیز تابع قانون 
گذار ایران گردد. اصوالً وکالت در وضع قانون ممکن نیست و حتی اگر چنین امـري ممکـن    قانون

  باشد.  پذیر نمی باشد، وکالت در وضع قانون بدون اطالع وکیل امکان
دهد به طور ضـمنی توافـق دارد    جراي قانون خارجی را میکشوري که به طور استثنایی اجازه ا  

که اتباعش در کشورهاي دیگر وضع مشابهی داشته باشد، به این ترتیب که ایـن فـرض بـه مفهـوم     
گردد. بنابراین اشخاص نسبت بـه حقـوقی کـه طبـق قـانون       حقوق مکتسبه یا حقوق مثبته منتج می

ج از قلمـرو قـانون حـاکم نیـز داراي آن حـق      اند حتی با تغییر محـل و مکـان و خـرو    کسب کرده
  باشند و حقوق مکتسبه باید محترم شمرده شود.  می

المللـی   این امر گاهی بدلیل قوانین ملـی و داخلـی اسـت و زمـانی بموجـب قراردادهـاي بـین         
المللی در مورد خسارت بحري اشاره نمـود کـه    توان به عرف و عادت بین باشد. بعنوان مثال می می

المللـی   لل دریانورد آن را محترم شمرده و تقریباً جنبه جهانی یافته اسـت: ایـن قـرارداد بـین    تمام م
باشد.  راجع به حمل مسافر و توشه به وسیله راه آهن نیز مبین این سیستم می

  بخش پنجم: نظریه حقوق اسالمی و حقوق ایران در خصوص اجراي احکام خارجی
  گفتار اول: نظریه حقوق اسالمی 

که حقوق اسالمی منحصر به ملت خاصی نیست لکن قاضی مسلمان تنهـا براسـاس    توجه به این با
گنجـد و   نماید که شرح آن در ایـن مقالـه نمـی    احکام اسالمی مبادرت به صدور و اجراي حکم می

مستلزم فرصت دیگري است. 

  گفتار دوم: حقوق ایران
  یک حکم دادگاه خارجی، موارد ذیل است:  صرف نظر از استثناي نظم عمومی، ضابطه اساسی اجراي

بدین معنی است که دادگاه ایرانی عمالً هیچگـاه وارد مسـئله احـراز صـالحیت قانون مدنی: 971م 
، 8، 7، 6المللی دادگاه خارجی نخواهد شد و این خـالف اصـول شناسـایی و اجراسـت. مـواد       بین

116الماسی، نجادعلی، ص   .1
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  الح را معین کرده است. قانون مدنی، صریحاً مقررات راجع به قانون ص 962، 970
امکان اجرا ندارد چون در خصوص نحوه و شرایط اجرا هیچ جامطلبی بیان نشده درج ایـن   :972م 

اساس است. پس از تصویب قانون مدنی، به مرور زمینه براي اجراي احکـام خـارجی مهیـا     ماده بی
  آمد.  972گردید بطوري که در جلد دوم قانون مدنی، در ماده 

هاي خارجی در صـورتی کـه    احکام مدنی صادره از دادگاه« دارد: اي احکام مدنی بیان میاجر 169م 
که در قـانون ترتیـب دیگـري مقـرر شـده       واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر این

  باشد: 
حکم از کشوري صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره   .1

هاي ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجراي احکام معامله متقابل نماید.  دادگاه از
  مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخالق حسنه نباشد.   .2
المللی که دولت ایران آن را امضـا کـرده یـا مخـالف قـوانین       اجراي حکم مخالف با عهود بین .3

مخصوص نباشد. 
االجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتـاده درکشوري که صادر شده قطعی و الزم حکم .4

باشد. 
هاي ایران حکم مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.  از دادگاه .5
هاي ایران نداشته باشد.  رسیدگی به موضوع دعوا مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه .6
قع در ایران و حقوق مطلق به آن نباشد. حکم راجع به اموال غیرمنقول وا .7
  کننده حکم صادر شده باشد.  دستور اجراي حکم از مقامات صالحیدار کشور صادره .8

مبحث اول: سیر تحول اجراي احکام خارجی در نظام قضایی و حقوقی ایران پـس از تصـویب قـانون    
  1307مدنی مصوب 

ي احکام خـارجی مهیـا گردیـد بطـوري کـه      پس از تصویب قانون مدنی، به مرور زمینه براي اجرا
احکام صـادره از محـاکم خارجـه و همچنـین اسـناد      «آمده:  972درجلد دوم قانون مدنی، در ماده 

که مطابق قوانین  توان در ایران اجرا نمود مگر این االجراي تنظیم شده در خارجه را نمی رسمی الزم
». ها صادر شده باشد ایران امر به اجراي آن

  ماده اجراي احکام و اسناد خارجی را تنها بر طبق قوانین ایران جایز دانسته است. این   
محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهاي خارجه «دارد:  قانون مدنی نیز بیان می 1295ماده   

د باش همان اعتباري را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوري که در آنجا تنظیم شده دارا می
مشروط بر این که: 
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اوالً، اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی اعتبار نیفتاده باشد. 
  ي ایران نباشد.  ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخالق حسنه ثانیاً، مفاد آن

 ثالثاً، کشوري که اسناد درآن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسـناد تنظـیم شـده در   
  ایران را نیز معتبر بشناسد. 

رابعاً، نمایندة سیاسی یا قنسولی ایران در کشوري که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینـدة سیاسـی و   
و لـذا  » قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق محل، تنظیم یافتـه اسـت.   

یط مصـرحه مطروحـه در ایـن مـاده، امکـان      گردد که در این ماده نیز تنها با وجود شرا مالحظه می
این قانون، احکام و اسـناد را از اعتبـار    972اجراي اسناد خارجی وجود دارد و از آنجا که در ماده 

قانون مدنی را در مورد احکام نیـز جـاري    1295توان شرایط ماده  داند، لذا می یکسان برخوردار می
  دانست. 

نیـز اعـالم    28/7/1353دادگستري نیز در نظریه مشورتی  الزم به توضیح است که اداره حقوقی  
قانون امـور حسـبی    356قانون مدنی و ماده  1295و  975و  974و  972داشته است: از جمع مواد 

توان چنین استنباط کرد که حکم مدنی صادره از دادگاه خارجی در صورت جمع شـرایط ذیـل    می
  در ایران قابل اجراست. 

االجرا باشد.  در شده قطعی و الزمحکم در کشوري که صا .1
مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخالق حسنه ایران نباشد.  .2
معامله متقابل وجود داشته باشد.  .3
به علتی از علل قانونی، حکم از اعتبار نیفتاده باشد.  .4
المللی که دولت ایران امضا کرده نباشد.  مخالف عهود بین .5
هاي ایران صادر نشده باشد.  آن از یکی از دادگاهحکمی مخالف با  .6

    1356مبحث دوم: جایگاه اجراي احکام مدنی پس از تصویب قانون اجراي احکام مدنی مصوب 
محـاکم ایـران در    1356گونه که بیان شد تا پـیش از قـانون اجـراي احکـام مـدنی مصـوب        همان

الـذکر   کـه قـانون فـوق    ند تـا ایـن  خصوص شناسایی و اجراي احکام خارجی دچار سردرگمی بود
به بعد آن، شرایط دقیق شناسایی و اجراي احکام خارجی را مطرح و مقرر  169تصویب و در مواد 

  نمودند. 
قانون اجـراي احکـام باشـد بـا رعایـت       169چه حکم خارجی داراي شرایط مندرج در ماده  چنان  

به شناسایی و اجراي آن حکم خواهند بود. زیرا ها ملزم  قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه 3شرایط ماده 
االجرا است.  در صورت وجود این شرایط، حکم خارجی همچون حکم صادره از محاکم ایرانی، الزم
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مورخـه   713396بعنوان نمونه اداره حقوقی دادگستري جمهـوري اسـالمی در نظریـه شـماره       
طالق زن و مردي از اتباع ایـران را  در مورد حکم صادره از دادگاه سوئیس طی حکمی  7/8/1362

صادر نموده است و در آن زوج را محکوم به پرداخت نفقه زوجـه و جریمـه آن تـا آخـر عمـر و      
  تنصیف دارایی با زوجه مطلقه نموده است و چنین نظر داده است: 

در مورد حکم طالق همراه با حضانت طفل و پرداخت نفقه و جریمه تا آخر عمـر و تنصـیف     
، تردیدي نیست که حکم مذکور با قوانین جاریه ایران مخالف است و چون طبـق عهدنامـه   دارایی

قـانون مـدنی    6و مـاده   1934 1آوریـل  20اقامت منعقده فی مابین دولتین ایران و سوئیس مورخه 
کـه   ایران قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طالق در مورد کلیه اتباع ایران ولـو ایـن  

خارج از کشور باشند مجري است و دولت سوئیس هم آن را پذیرفته است. لذا چنین حکمی مقیم 
  . 2هاي ایران نیست که برخالف مقررات ایران است قابل تأیید در دادگاه

عهدنامه اقامت ایران و سوئیس مراجعه نمود که بیان  8توان به ماده  در راستاي تنویر مطلب می  
ه حقوق شخصی و خانوادگی و ارثی اتباع هر یک از طرفین متعاهـدین  در مسائل راجع ب«دارد:  می

باشد و طرف متعاهد دیگر  در خاك طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قانون مملکت متبوعه خود می
تواند از اعمال قوانین مزبور منحرف شود، جز به طریق استثناء تا حدي کـه یـک چنـین رویـه      نمی
لک خارجی دیگر اعمال گردد طرفین متعاهـدین موافقـت دارنـد کـه     العموم نسبت به کلیه مما علی

حقوق شخصی و خانوادگی و ارثی و به عبارت دیگر حقوق مربوط به احوال شخصیه مشـتمل بـه   
مسائل ذیل باشد. ازدواج، ترتیب اموال بین زوجین ـ طالق و ... به این ترتیب مشخص گردید کـه   

قانون اجراي احکام مدنی نباشـد در ایـران    180الی  169چه حکم خارجی واجد شرایط ماده  چنان
قابل اجرا نخواهد بود. 

فصل ششم: شرایط اجراي احکام خارجی 
گذار ایران در خصوص شناسایی و اجـراي احکـام خـارجی     شرایطی که از نظر قانون شرایط شکلی:

درت بـه  اعالم گردیده درخصوص حکم خارجی مورد بررسی شـکلی قـرار گرفتـه و سـپس، مبـا     
  شناسایی و اجراي حکم خارجی یا رد تقاضاي شناسایی و اجراي حکم خارجی خواهد نمود. 

  ذیالً شرایط شکلی متفاوت توضیح داده خواهد شد. 

چـاپ دوم، سـال –المللـی   دفتر مطالعات سیاسی و بین -راهنما و مشخصات معاهالت دوجانبه ایران با سایر دول  .1
1370

شهري، غالمرضا، مجموعه نظرهاي مشورتی اداره حقوقی دادگستري رد مـورد مسـائل مـدنی، انتشـارات روزنامـه  .2
407، ص 1370رسمی، 
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  )معامله متقابل( بخش اول: قابلیت اجراي احکام محاکم ایران در کشور خارجی
جراي حکم خارجی در غیـر قلمـرواز آنجا که احکام قضایی از مظاهر حاکمیت هر دولت بوده و ا

آن دولت به منزله دخالت در امور کشور دیگر است، تنها در صـورتی کـه ایـن عمـل بـه صـورت
  گیرد.  الملل به خود می متقابل صورت پذیرد، قبح این رفتار از بین رفته و صورت نظم بین

. حکم در 1«ت که: قانون اجراي احکام تصریح شده اس 169به همین دلیل در اولین شرط ماده   
بنابراین هرگاه حکمی از دادگاه کشـوري صـادر» االجرا باشد. کشوري که صادر شده قطعی و الزم

شود که در آن کشور احکام صادره از محاکم ایران بـه هیچوجـه زمینـه اجرایـی نـدارد، آن حکـم
  خارجی هم در ایران اجرا نخواهد شد. 

در خصـوص اجـراي احکـام صـادره از      2/6/61 نظریه مشورتی اداره حقـوقی کـه در مورخـه     
دهیم. بدین توضـیح کـه در زمینـه     هاي فرانسه صادر شده است را ذیالً مورد بررسی قرار می دادگاه

رأي صادره از دادگاه پاریس در مورد محکومیت یک شرکت ایرانی و متعاقب آن تقاضاي شناسایی 
  است: و اجراي آن در ایران به شرح ذیل اعالم نظر نموده 

هاي ایـران بـا هـیچ یـک از کشـورهاي       براي اجراي احکام صادره از دادگاه 28/6/61تا تاریخ   
قـرارداد اقامـت و    5خارجی (از جمله فرانسه) قـراردادي منعقـد نشـده، لـیکن بـه موجـب مـاده        

اشـخاص حقیقـی و   «دارد:  که اعالم مـی  1345دریانوردي بین دولت ایران و دولت فرانسه مصوب 
هر یک از طرفین قرارداد و در قلمرو طرف دیگر با همان حقوق و امتیازات اتبـاع داخلـی   حقوقی 

هاي حکمیت، خواه بعنوان شکایت و خـواه   براي اقامه دعوي به هر یک از مراجع قضایی و دادگاه
بعنوان دفاع از حقوق و منافع خود آزادانه حق مراجعه دارند و بـراي اقامـه دعـوي تـأمین از آنـان      

  به نخواهد شد و مانند اتباع داخلی مقررات معاضدت قضایی درباره آنان جاري خواهد شد. مطال
لهذا هر یک از دولتین ایران و فرانسه بطور ضمنی با شرایطی، قابل اجـرا بـودن احکـام مـدنی       

االجراي  اند و بنا به مراتب فوق، احکام قطعی و الزم قطعی کشور دیگري را در کشور خود پذیرفته
قـانون اجـراي احکـام     169قرارداد مذکور، با رعایت ماده  9هاي فرانسه طبق ماده  دره از دادگاهصا

  قابل اجرا خواهد بود.  1356مدنی 
االجرا بودن احکام صادره از دادگاه خـارجی در ایـران    توان نتیجه گرفت که جهت الزم پس می  

  :سه شرط نیاز است
رویه عمل متقابل .1
چندجانبه)قرارداد (دوجانبه یا  .2
الذکر حکم خـارجی در ایـران    وجود قانون داخلی که در صورت وجود هر یک از شرایط فوق .3

قابل شناسایی و اجرا خواهد بود. رویه عملی محاکم دادگستري قبل از تصویب قـانون اجـراي   
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احکام مدنی در خصوص اجراي احکام خارجی نیز رعایت معامله متقابل بوده اسـت و مسـتند
قانون مدنی که شرط عمل متقابل در مورد اسناد رسمی را بیان داشته  1295کم ماده قانونی محا

وزیر وقت دادگستري مالك عمل بـوده کـه 30/3/1349به تاریخ  1916/7و همچنین بخشنامه 
. 1شرط عمل متقابل عنوان گردیده است 4در بند 

  صدور االجرا و معتبر بودن حکم در کشور محل بخش دوم: قانونی و الزم
االجرا بـوده و بـه علـت قـانونی از اعتبـار حکم در کشوري که صادر شده است باید قطعی و الزم

  نیفتاده باشد تا در محاکم ایران قابل شناسایی و اجرا باشد. 
قانون اجـراي احکـام    169این شرط براي احکام صادره از خارج بوسیله شرط دیگري در ماده   

ماده در ارتباط با یکدیگرنـد. حکـم دادگـاه خـارجی بایـد       8و بند  4مدنی آمده است در واقع بند 
دار همـان کشـور    االجرا باشد و اعتبار قانونی آن موجود باشد تـا مقامـات صـالحیت    قطعی و الزم

بتوانند اجراییه صادر کنند، یعنی اگر صدور اجراییه محرز بود، بیانگر آن است کـه حکـم قطعـی و    
نمایـد.   کننده اجراییه دو شرط را توامـان مالحظـه مـی    یعنی دادگاه صادرداراي اعتبار قانونی است. 

  االجرا، قطعی و با اعتبار باشد.  حکم باید طبق قانون آیین دادرسی کشوري که صادر شده الزم
 15ها پس از مدتی مثالً ده یا  مثالً ممکن است برابر آیین دادرسی کشور خارجی، احکام دادگاه  

ند، مشمول مروز زمان شده و اعتبار خود را از دست بدهد که این حکم به لحاظ سال که بالاجرا ما
  که اعتبار قانونی ندارد قابل اجرا در ایران نخواهد بود.  این
االجرا بوده باشد و دستور اجراء نیـز از طـرف دادگـاه صـادر      ممکن است حکمی قطعی و الزم  

در مواردي که قانون مشـخص کـرده باشـد حکـم     گردد لیکن از طریق قانونی، مثالً اعاده دادرسی 
نقض گردد در این موارد نیز حکم داراي اعتبار قانونی نبوده و اجرا نخواهد شد. منظـور از قطعـی   
بودن حکم در دادگاه محل صدور حکم این است که حکم از طرق قانونی به طرفین دعوي ابالغ و 

کننده راي، تجدیدنظرخواهی شـده   ر صادربینی شده در قوانین داخلی کشو هاي پیش در ظرف مدت
االجرا بـودن آن حکـم و دسـتور صـادر شـده       و از مراجع تجدیدنظر، حکم و دستور قطعی و الزم

  باشد. 
هاي دادگسـتري   دارد: هیچ حکمی از احکام دادگاه ماده یک قانون اجراي احکام مدنی اعالم می  

عی شده یا قرار اجراي موقت آن در مواردي که که قط به موقع به اجرا گذارده نخواهد شد؛ مگر این
کند صادر شده باشد.  قانون معین می

شهري، غالمرضا، مجموعه نظرهاي مشورتی اداره حقوقی دادگستري در مـورد مسـائل مـدنی، انتشـارات روزنامـه  .1
1370رسمی، سال 
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هاي محل اجرا بتوانند قطعی بودن حکم خارجی را احراز کند، باید مالحظه  که دادگاه براي این  
دار  نماید که آیا حکم صادره از دادگاه خارجی داراي دستور اجرا حکم از طرف دادگـاه صـالحیت  

نمایـد کـه    باشد یا خیر؟ چون حکمی را دادگاه دستور اجرا صادر مـی  ده حکم خارجی میکنن صادر
  االجرا شده باشد.  تمام مراحل تجدیدنظرخواهی و ابالغ صورت گرفته و الزم

توان دستور اجراي حکم را صادر نمود. پـس صـدور دسـتور اجـراء حکـم       در این صورت می  
باشد. مگر  االجرا و معتبر بودن حکم خارجی می ی و الزمدهنده قطع خارجی از دادگاه خارجی نشان

در مواردي که خوانده ادعاي خالف آن را داشته باشد که حکم به طـور قـانونی و صـحیح بـه وي     
  ابالغ نشده و وي از حق تجدیدنظرخواهی خود استفاده نکرده است. 

ـ    ه موجـب قـانون داخلـی    مثالً در مورد احکام غیابی که در صورت عدم ابالغ قابل واخواهی ب
ایران خواهد بود. براي روشن شدن این موضـوع یـک رأي کـه از دادگـاه ایـران صـادر و جهـت        

گردد. ضمناً بـا کشـور سـوئیس     شناسایی و اجراء به دادگاه سوئیس ارائه شده است مستنداً بیان می
  باشد.  معامله متقابل در خصوص اجراي احکام ایران و سوئیس جاري می

دادگـاه عمـومی تهـران     19صادره از شعبه  26/11/61به تاریخ  1023دادنامه شماره  به موجب  
 000/500/68خواهان ب ـ ت علیه خواندگان ق ـ پ و غیره تقاضاي مطالبه وجه سفته بـه میـزان     

نماید که دادگاه پس از طی تشریفات خواندگان را از طریق نشر آگهـی   ریال و کلیه خسارات را می
ه جلسه دادرسی دعوت نموده که به لحاظ عدم حضور خواندگان در دادگاه و عـدم  در مطبوعات ب

ها در ید خواهان که داللـت بـر اشـتمال ذمـه      ایراد و دفاع نسبت به دعوي با عنایت به وجود سفته
خواندگان به میزان خواسـته در مقابـل خواهـان دارد، دعـوي را معمـول بـه صـحت تشـخیص و         

  نماید.  بلغ خواسته غیاباً محکوم میخواندگان را به پرداخت م
دادنامه پس از طی تشریفات قانونی در دادگاه ایران و صـدور دسـتور اجـراء از طـرف دادگـاه        
کننده حکم از طرف خواهان به لحاظ اقامت خواندگان در کشور سوئیس تقاضاي شناسایی و  صادر

 24/84/1573یـت بـه دادنامـه    نماینـد کـه ایـن تقاضـا بـا عنا      اجراي حکم در کشور سوئیس را می
  گردد.  رد می 1985ژانویه  24الملل صادره از شعبه اول دادگاه فدرال سوئیسی به تاریخ  بین
آیـین دادرسـی مـدنی     291نماید که به موجـب مـاده    دادگاه فدرال سوئیس چنین اظهارنظر می  

همچنـین بـه   شود که حکـم قطعـی باشـد و     سوئیس با اجراي یک حکم خارجی وقتی موافقت می
دار صادر شده باشد که حـق مـورد اسـتماع واقـع شـدن       موجب قانون سوئیس از دادگاه صالحیت

بیانات کسی که مسئول و مکلف شده تضمین گردد. چـرا کـه اجـراي آن اصـول نظـم عمـومی و       
چـون حکـم   «الذکر اعـالم شـده اسـت:     سازد. در مورد پرونده فوق دار نمی اخالق حسنه را جریحه

که خواندگان به طـور صـحیح و آنطـور کـه      دادگاه عمومی تهران غیابی بوده و بدون این صادره از
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شود. زیرا نظـم عمـومی نـه فقـط بـه       الزم بوده دعوت شوند، صادر شده است، این رأي اجرا نمی
اي هم که منجـر بـه صـدور آن شـده      وسیله محتواي رأي که باید اجرا شود، بلکه از طریق محکمه

که اجـراي چنـین حکـم غیـابی      دار گردد. نتیجتاً دادگاه سوئیس به لحاظ این ریحهتواند ج است می
باشد حکم را رد نمود و خواهان که متقاضی اجراي حکم در  خالف نظم عمومی کشور سوئیس می

  کشور سوئیس شده بود را به مبلغ: 
  فرانک  8000هزینه دادگاه   .1
  فرانک  160هزینه تحریر   .2
  فرانک،  5/36ه مخارج دفتر شعب  .3

فرانـک بابـت جبـران خسـارت وارده بـه       000/10محکوم نموده است. همچنین نامبرده را به مبلـغ 
 18الملل حقـوقی سـوئیس مصـوب     قانون حقوق بین 17خواندگان محکوم نمودند. همچنین ماده 

بـا  دارد اعمال مقررات قانون خارجی در صورتی که نتیجه اش مخـالف   نیز مقرر می 1987دسامبر 
  نظم عمومی سوئیس باشد ممکن نیست. 

  )صالحیت ذاتی و انحصاري محاکم ایرانی(هاي ایران  بخش سوم: عدم اختصاص موضوع به دادگاه
هـاي خـود قـرار داده     گذار هر کشوري، بعضی امور را در صالحیت انحصاري و ذاتی دادگاه قانون

گی کنند و اگر رسیدگی کردند تصمیم توانند رسید هاي خارجی نمی است. در چنین مواردي دادگاه
ها، هر چند سایر شرایط را دارا باشد قابل اجرا در ایران نیست. بعنوان مثال باید حکم صـادره از   آن

دادگاه خارجی به موضوعی مربوط نباشـد کـه رسـیدگی بـه آن طبـق قـوانین ایـران، مخـتص بـه          
و بطور کلی اموال غیرمنقـول واقـع در    هاي ایران باشد. رسیدگی به دعاوي مربوط به امالك دادگاه

  ایران به موجب قوانین ایران فقط در محاکم ایران قابل رسیدگی است. 
در خصـوص«قـانون فعلـی ایـران     12قانون آیین دادرسی مدنی سـابق و مـاده    23ماده   

دعاوي راجع به اموال غیرمنقـول اعـم از دعـوي مالکیـت و سـایر حقـوق راجـع بـه آن در
شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه  امه میدادگاهی اق

اگر این ماده را با توجه به سیاست قضایی ایران منـدرج در. » 1هم در آن حوزه مقیم نباشند
گـذار ایرانـی رسـیدگی بـه رسیم که قانون قانون مدنی در نظر بگیریم به این نتیجه می 8ماده

ل غیرمنقول واقع در ایـران را در صـالحیت انحصـاري و ذاتـی دادگـاهدعاوي راجع به اموا
. 2شناسد ایرانی می

1373کریمی، حسین، مجموع قوانین و مقررات حقوقی، انتشارات روزنامه رسمی، سال   .1
235ص  ،1350نصیري، مرتضی، اجراي آراء داوري خارجی، چاپخانه بانک ملی ایران،   .2
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گذار حساسیت  حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن از نظر قانون  
خاصی دارد و گویا به دلیل وضع خاصی که اموال غیرمنقول در ارتباط با حاکمیـت اراضـی دارنـد    

ا از اموال منقول، جدا ساخته و اال از لحاظ روش و بها گاهی ممکن است محکـوم بـه مـال    ها ر آن
غیرمنقول نسبت به موارد منقول ارزش کمی داشته باشد. مثالً اگر حکمی از دادگاه خـارجی علیـه   
یک ایرانی نسبت به انتقال ملکی که در ایران واقع است صادر شده باشد و از دادگاه ایران تقاضاي 

قـانون   169مـاده   7و  6ناسایی و اجراي آن حکم را نماید این حکم در ایران به استناد بنـدهاي  ش
اجراي احکام خارجی قابل اجرا نخواهد بود. ممکن است مالکی علیه مستأجر ملکی کـه در ایـران   
واقع است در خارج طرح دعوي کرده و حکم قطعی به نفع خود براي وصول اجاره دریافت کـرده  

  . 1باشد
در این خصوص حکمی مبنی بر تخلیه ملک از دادگاه خارجی صادر و تقاضاي اجرا در محاکم  

گـذار   ایرانی گردد، چنین احکامی بدلیل ارتباط با اموال و حقوق غیرمنقول به حکـم صـریح قـانون   
ال توان نتیجه گرفت دعاوي مربوط به امو ایرانی در محاکم ایرانی غیرقابل اجرا خواهد بود. پس می

. در صورت صدور حکمی 2باشد غیرمنقول واقع در ایران در صالحیت انحصاري محاکم ایرانی می
از دادگاه خارجی از نظر قوانین و مقررات داخلی ایران خصوصاً مواد آیین دادرسی مدنی و قـانون  

گونـه دعـاوي در صـالحیت ذاتـی و انحصـاري محـاکم        کـه ایـن   اجراي احکام مدنی به لحاظ این
باشد، قابل شناسایی و اجرا نخواهد بود. بدین لحاظ قرار رد شناسایی و اجراي  تري ایران میدادگس

له حکم خارجی صادر خواهد شد.  حکم از سوي دادگاه ایرانی در صورت تقاضاي محکوم

  کننده حکم بخش چهارم: صدور دستور اجرا در کشور صادر
خواهد شد که دسـتور اجـراي حکـم از دادگـاه     حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران وقتی اجرا 

کننده حکم) صادر شـده باشـد بـه دیگـر سـخن قاضـی وقتـی         دار خارجی (دادگاه صادر صالحیت
االجـرا باشـد یـا در     تواند دستور اجراي حکم را صادر نماید کـه حکـم صـادره، قطعـی و الزم     می

کننده ایـن مطلـب اسـت کـه      شرایطی اجراي موقت احکام تجویز شده است. پس دستور اجرا بیان
کننده حکم ندارد. قبالً وقتی کـه   گونه اشکال قانونی به موجب قانون داخلی دادگاه صادر حکم هیچ

کننـده   آمد که آیـا دادگـاه صـادر    شد این سؤال پیش می تقاضاي اجراییه حکم از دادگاه خارجی می
ت باید تابع آیین دادرسـی  گفتند حکم خارجی از لحاظ صالحی حکم، صالحیت داشته یا خیر و می

  کشور متبوع دادگاه باشد در مورد دادگاه بیگانه، صالحیت از دو نظر مطرح بود: 

55، ص 1369الدین، آیین دادرسی مدنی اجراي احکام، انتشارات گنج دانش، سال  مدنی، دکتر سیدجالل  .1
168، ص 1369المللی خصوصی، جلد دوم انتشارات آگاه، سال  نیا دکتر بهشید، حقوق بین ارفع  .2
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که قوه قضاییه کشور خـارجی در رسـیدگی    یکی از نظر صالحیت عمومی، یعنی تشخیص این  
کـه توجـه شـود کـدام یـک از محـاکم قضـایی آن مملکـت          به دعوي صالح بوده است؟ بدون این

  رسیدگی به دعوي را داشته است.  صالحیت
هاي خـارجی صـالح    دوم از لحاظ صالحیت خصوصی یعنی تشخیص بدهد کدامیک از دادگاه  
اند. دادگاه ایرانی در این مورد وقتی به این نتیجـه رسـید کـه دسـتور اجـرا از طـرف مقامـات         بوده

بـوده، بعـالوه   صالحیتدار صادر گردیده یعنی صدور حکم بر طبق صالحیت عمومی و خصوصـی  
دهنده ایـن مطلـب    کننده حکم، نشان دار کشور صادر صدور دستور اجرا از جانب مقامات صالحیت

است که کلیه مراحل دادرسی صحیح طی شده و حکم وضع قطعی پیدا کرده اسـت و در مملکتـی   
که حکم صادر شده قابلیت اجرا دارد؛ زیرا طبق یک قاعده کلی حقوقی، حکمـی کـه در مملکـت    

توان به آن اثر اجرایی داد. به عبـارت   لی خود قابلیت اجرا نداشته باشد در مملکت خارجی نمیاص
  دیگر یک حکم خارجی در داخل کشور دیگر، آثاري بیشتر از آثار داخلی نخواهد داشت. 

کننـده حکـم بـا     قانون آیین دادرسی مدنی صدور دستور اجراي حکم از طـرف دادگـاه صـادر     
قانون اجراي احکـام   169ماده  8پس از قطعیت رأي را الزامی دانسته است. بند له  تقاضاي محکوم

کننـده را   صدور دستور اجراي حکم از مقامات صالحیتدار کشـور صـادر   1356مدنی مصوب سال 
داند.  الزم می

  بخش پنجم: عدم مغایرت حکم خارجی با نظم و اخالق حسنه
  گفتار اول: اخالق حسنه

زمان و مکان معین، توسـط اکثریـت یـک اجتمـاع، رعایـت آن الزم شـمرده       قواعدي است که در 
باشد.  شود و فاقد ضمانت اجرا می ها نیکو تلقی می شود یا عمل به آن می

  گفتار دوم: نظم عمومی
ها با تمدن یک کشور به طـوري اسـت    هاي حقوقی و قواعد حقوقی که ارتباط آن مجموعه سازمان

هـا بـر قـوانین خـارجی (در صـورت تعـارض و تـزاحم)         به تقدیم آنکه قضات آن کشور ناگزیر 
  . 1المللی و نظم عمومی مطلق گویند باشند در این صورت آن را نظم عمومی بین می

مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط «دارد:  قانون اجراي احکام مدنی مقرر می 169بند دوم ماده   
ین قاضی باید مفاد حکم خارجی را مورد بررسی کامل بنابرا» به نظم عمومی یا اخالق حسنه نباشد

69لنگرودي، دکتر جعفر، ترمینولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، سال   .1
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قرار دهد و در صورتی که آن را مغایر با نظم عمومی یا اخـالق حسـنه ایـران تشـخیص دهـد، از
  . 1نماید صدور دستور اجرا در این مورد خودداري می

دار براي نظام حقوقی کشور متبـوع قاضـی مجـري حکـم      هرگاه رأي دادگاه خارجی صالحیت  
قابل تحمل باشد، در این صـورت قاضـی بـه اسـتناد نظـم عمـومی از اجـراي حکـم خـارجی          غیر

خودداري خواهد کرد. بنابراین هر زمان که اجراي حکم خارجی از دادگاه ایرانی تقاضا شود قاضی 
ایرانی باید قبالً این نکته را بررسی نماید که آیا اجراي حکم خارجی منافاتی با نظم عمومی کشور 

  ا خیر؟ دارد ی
چه پاسخ این سؤال مثبت باشد دادگاه  زند یا نه؟ چنان آیا به عقاید و احساسات جامعه لطمه می  

الملـل   باید از اجراي آن خودداري نماید. هر چند آن دادگاه به موجب قوانین و قواعد حقـوق بـین  
خصوصی ایران صالحیت رسیدگی و صدور حکم را داشته باشد. 

  ل نظم عمومیمبحث اول: دایره تحو
کند و بـه عبـارت    نظم عمومی دایره شمول ثابتی ندارد و برحسب مقتضیات زمان و مکان تغییر می

شود قابـل تجدیـد نیسـت و     دیگر مواردي که اجراي قانون خارجی برخالف نظم عمومی تلقی می
است و  المللی آن کشور توان صورت کاملی از موارد اعمال نظم عمومی در روابط بین هیچگاه نمی

کـه بـا نظـم عمـومی آن کشـور       تواند پذیرفته شود بدون این چه اموري است که در یک کشور می
المللی بسیار  مباینتی داشته باشد. از این رو، تعیین ضابطه براي تشخیص نظم عمومی در روابط بین

ی، دشوار است و معیار و مالك نظم عمومی بستگی به عوامل متعـددي از جملـه اعتقـادات مـذهب    
  فرهنگی، اجتماعی و پیشرفت تمدن هر کشوري دارد. 

باشد و دانشمندان حقوق  در این نکته که آیا نظم عمومی قابل تعریف است یا خیر اختالف می  
توان به دو دسته تقسیم نمود.  را از این لحاظ می

  بند اول: مخالفین تعریف
واحدي تعریف شود و با همان تعریف تواند تحت فرمول کلی  اي معتقدند که نظم عمومی نمی عده

رود این یک مسئله مصداقی اسـت. قـانون بطـور کلـی از آن نـام       در همه جا و همه موارد بکار می
برده، اما در عمل قضات باید به مقتضاي هر مورد آن را تشخیص دهند. کاهن یکـی از حقوقـدانان   

توان از پـیش گفـت کـه آیـا فـالن       نظم عمومی فاقد مبنا و اساس است و نمی«گوید:  آمریکایی می

166، ص1369المللی خصوصی، جلد دوم انتشارات آگاه، سال  رفع نیا دکتر بهشید، حقوق بینا  .1
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اي را در مورد و زمـان خـودش و بـا مسئله مربوط به نظم عمومی است یا نه؟ بلکه باید هر مسئله
  »توجه به اوضاع و احوال روشن ساخت. 

  بند دوم: موافقین تعریف
ن را انـد کـه ماهیـت آ    دسته دیگر از حقوقدانان در مقام تعریف مفهوم مذکور برآمده و ساعی بوده

انـد. بلکـه ذوق و    االمکان بنحو قاطعی بشناسانند. البته این گروه از نظر واحدي پیروي نکـرده  حتی
  . 1مشرب خاص هر یک یا چند نفر موجب گوناگونی تعریف و اختالف عقاید گردیده است

قـانون آیـین دادرسـی     6اصطالح نظم عمومی در حقوق ایران در موارد مختلف از جمله مـاده    
عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی و یا برخالف اخالق حسنه اسـت در  «گوید:  ه میمدنی ک

تواند قوانین خارجی  محکمه نمی«دارد:  قانون مدنی بیان می 975ماده » دادگاه قابل ترتیب اثر نیست
دار کـردن   و یا قراردادهاي خصوصی را که برخالف اخالق حسنه بـوده و یـا بـه واسـطه جریحـه     

ت جامعه یا به علت دیگر مخالف نظم عمومی است به موقع اجرا گـذارد اگرچـه اجـراي    احساسا
بکار برده و در سایر قوانین خارجی نیز اصـطالح نظـم عمـومی    » قوانین مزبور اصوالً مجاز باشد. 

  وجود دارد. 
رانی ماده مذکور در رابطه با قراردادهاي خصوصی و قانون خارجی است ولی از آنجا که دادگاه ای  

نماید  در مواجهه با یک حکم خارجی نیز به طور غیرمستقیم مبادرت به اجراي یک قانون خارجی می
تواند احکام محاکم خـارجی   قانون مدنی نباید اعتقاد داشت که دادگاه ایرانی نمی 975بنا به روح ماده 

انون مدنی ایـران نیـز   ق 1295و  972را در صورتی که مخالف نظم عمومی ایران باشد اجرا کنند. ماده 
توان عنوان نمود کـه   باشد. نتیجتاً می در خصوص اعالم موارد خالف نظم عمومی و اخالق حسنه می

تواننـد بوسـیله    نظم عمومی در حقوق داخلی عبارتست از: رعایت قواعد و مقررات امره که افراد نمی
مومی در حقوق داخلـی بـه معنـاي    قرارداد از آن سرپیچی کنند و یا به عبارت دیگر مخالفت با نظم ع

اي اسـت کـه بـراي     المللـی عبـارت از وسـیله    نقض مقررات آمره نظم عمومی بوده و در روابط بـین 
جلوگیري از آن قسمت از مقررات و قوانین خارجی که در صورت قبـول ایجـاد نـاراحتی اجتمـاعی     

داخلی ایرانی قاضی بایـد مفـاد   کند تعبیه شده است، پس با توجه به مقررات اعالم شده در قوانین  می
حکم خارجی را مورد بررسی کامل قرارداده و در صورتی که آن را مغایر با نظم عمـومی، یـا اخـالق    
حسنه ایرانی تشخیص دهد، از صدور دستور اجرا در این مورد خـودداري نمایـد. مـثالً قواعـد حـل      

باشد.   اعد امره میتعارض اعالم شده در قانون مدنی ایران جزء نظم عمومی و از قو

33احمد روستایی، عبدالغنی، نظم عمومی در حقوق خصوصی (رساله دکتري) ص   .1



1397سال دهم، شماره بیستم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

27

قانون مدنی ذکر شده است که به موجب آن تصرف و مالکیـت   966یکی از این قواعد در ماده   
اموال منقول و غیرمنقول واقع در هر کشوري تابع قانون آن مملکت (قانون کشور محل وقوع مال) 

قـول و غیرمنقـول   . بنابراین هرگاه حکمی از یک کشور خارجی در مورد مالکیت اشیاء من1باشد می
 2واقع در ایران صادر شود به نظم عمومی ایران تجاوز شده و چنین حکمی قطعاً بـه موجـب بنـد    

قانون اجراي احکام مدنی و سایر قواعد اعالم شده در قانون مدنی که شـرح آن گذشـت    169ماده 
قابل اجرا نخواهد بود. 

  المللی و قوانین بخش ششم: عدم مخالفت با عهود بین
کند وقتی از نظر ایران کامل است که از تصـویب مجلـس    المللی که ایران آن را امضاء می هود بینع

کنـد و معلـوم اسـت حکمـی کـه از دادگـاه        گذشته باشد و در این صورت وضع قانونی را پیدا می
توانـد در ایـران بـه مـورد اجـرا       خارجی صادر شده و با قانون مصوب مجلس مخالف باشـد نمـی  

  د. گذاشته شو
هاي منعقده بین دولت ایران و کشورهاي دیگر  دارد: عهدنامه قانون مدنی ایران اعالم می 9ماده   

باشد و هرگاه بین مقررات یک عهدنامه و قانون داخلی عادي تباین وجود داشته  در حکم قانون می
ون داخلـی بـه   هایی که بعـد از قـان   باشد عهدنامه ارجحیت دارد. این اصل نه تنها در مورد عهدنامه

باشد بلکه اگر بین مقررات یک قانون متاخر و یک عهدنامه مقدم  اند قابل اعمال می تصویب رسیده
نیز تعارض وجود داشته باشد، اصل این است که قانون متاخر قانونی عام بـوده و ناسـخ مقـررات    

ت یـک  باشد. فقط در صـورتی کـه قـانون متـاخر صـریحاً مقـررا       هاي موجود نمی خاص عهدنامه
هاي داخلی باید قانون مزبور را جانشین عهدنامه تلقی نماینـد.   عهدنامه مقدم را فسخ نماید، دادگاه

این شرایط در صورتی است که عهدنامه مخالف با نظم عمومی و اخالق حسنه باشد کـه بـه نظـر    
ن اي داراي چنـین شـرایطی باشـد در مجلـس و در نهایـت در شـوراي نگهبـا        آید اگر عهدنامـه  می

  . 2تصویب نخواهد شد
قـانون   6توان ذکر کرد: به موجـب مـاده    هاي زیادي را می در مورد قوانین مخصوص هم نمونه  

مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طالق و اهلیـت اشـخاص و ارث در مـورد    

1368الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، انتشارات نشر دانشگاهی، سال   .1
المی ایران کلیه مصوبات مجلس شـوراي اسـالمی بایـد بـه شـورايقانون اساسی جمهوري اس 94به موجب اصل   .2

انگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است که آن را حداکثر ظرف مـدت ده روز از تـاریخ وصـول از نظـر
انطباق با موازین اسالم و قانون اسالمی مورد بررسی قرار دهد و چنانچـه آن را مغـایر ببینـد بـراي تجدیـدنظر بـه

 بازگرداند. در غیر اینصورت مصوبه قابل اجراء است. مجلس
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قـانون بیـان 911ده که مقیم در کشور خارجی باشند مجري خواهد بود. مـا  کلیه اتباع ایران ولو این
  »برد. پسر دو برابر دختر ارث می«دارد که:  می

اگر حکمی از دادگاه خارجی صادر شده باشد و به موجب آن در خصوص تقسیم ترکه بین دو  
تبعه ایرانی (پسر و دختر متوفی) دادگاه حکم داده باشد کـه مـثالً بـر طبـق مـوازین محـل دادگـاه        

تقسیم شود و تقاضاي اجراي حکم خارجی در دادگـاه ایرانـی بـه    کننده محل ماترك بالسویه  صادر
قانون اجراي احکام مدنی ایـران   169ماده  3لحاظ وقوع مال متوفی گردد این حکم به موجب بند 

که با قوانین موضوعه خاص ایران مغـایرت دارد قابلیـت شناسـایی و اجـراء نخواهـد       به لحاظ این
داشت. 

  عارض از دادگاه ایرانبخش هفتم: عدم صدور حکم م
که بـه مرحلـه    در صورتی که حکمی مخالف با حکم خارجی در ایران صادر شده باشد، اعم از این

اجرا گذارده شده یا نشده باشد. در هر دو صورت به موجب تئوري حقوق مخالف، حکم خارجی 
هـاي   از دادگاه«ارد: د قانون اجراي احکام مدنی مقرر می 169ماده  5در ایران اجرا نخواهد شد. بند 

در قانون آیین دادرسی مـدنی بـراي   » ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد. 
هاي مختلف صادر شده  چنین مواردي که احکام معارض در خصوص یک موضوع دعوي از دادگاه

و همه  بینی کرده است ممکن است حکم خارجی که تقاضاي اجراي آن شده باشد مقرراتی را پیش
هاي ایران مواجـه باشـد کـه در     شرایط مقرر را هم دارا باشد، لیکن مواجه باشد با حکمی از دادگاه

  جهت مخالف حکم خارجی صادر شده است. 
مثالً اگر خواهان علیه خوانده در ایران، به خواسته پنج میلیون ریال دین طرح دعوي کـرد و  

از طرف خواهان، دعوي وي را موجه تشخیص داده دادگاه خارجی بنابر دالیل و مدارك ابرازي 
و حکم به پرداخت مبلغ خواسته صادر نمـود. در حـالی کـه دادگـاه ایرانـی در همـان موضـوع

حقـی حقی نموده باشد. چون دادگاه داخلی در آن دعوي حکم بـه بـی   خواهان را محکوم به بی
ل اجرا نخواهـد بـود. حتـیخواهان داده، حکم خارجی که مخالف حکم دادگاه داخلی است قاب

ممکن است در خصوص یک موضوع دو حکم از دادگاه خارجی و دادگـاه ایرانـی صـادر شـده
باشد که در هر دو حکم ادعاي خواهان ثابـت تشـخیص و خوانـده محکـوم بـه را پرداخـت و

ا له) پرداخت گردد و حکم صادره از دادگاه ایرانی به مرحله اجـر  بها به خواهان (محکوم محکوم
در آمده باشد. اگر حکمی از دادگاه خارجی صادر و تقاضاي اجراي آن در ایران شود قابل اجرا 

بها (امر مختومه) این حکم در ایران قابل اجـرا نخواهد بود، چرا که به لحاظ اصل قضیه محکوم
نخواهد بود. 
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جـراي  در خصوص مواردي که تاکنون مورد بحث قرار گرفتـه، اخـتالف مربـوط بـه شـرایط ا       
قانون اجراي احکام به این امر تصریح نموده اسـت کـه    169احکام مدنی بوده است. بند یک ماده 

چه واجد شرایط مذکور در آن قـانون باشـد، قابـل     هاي خارجی چنان احکام مدنی صادره از دادگاه
  اجرا خواهد بود. 

مقـررات و   1356پس در مورد اجراي احکام کیفري قانون اجراي احکام مدنی مصـوب سـال     
قـانون اجـراي احکـام     169توان با شرایط منـدرج در مـاده    شرایطی را در نظر نگرفته است و نمی

  احکام کیفري خارجی را در ایران شناسایی و اجرا نمود.  1365مدنی مصوب سال 
موافقت و مساعدت امر مختومه با شرایط اصحاب دعوي است چرا کـه از متـداعین    هدف سوم:
براي اثبات علت دعوي و یا دفاع، متحمل هزینه و صرف وقت گردیـده مجـدداً بـه     را که قبالً

ورود در تشریفات دادرس ملزم نماییم دور از انصاف است. در حقیقت وجود ایـن مالحظـه و   
صرفه جویی در مصرف منابع و امکانات قضایی پایه اصـلی دکتـرین مـورد بحـث را تشـکیل      

  دهد.   می
کـه بـدلیل    االطالق ساري و جاري اسـت. مگـر ایـن    بها علی یه محکومکه قاعده قض خالصه این  

موجهی الزام یکی از طرفین دعوي نسبت به مفاد حکم صـادره بـرخالف اصـول عـدل و انصـاف      
  تشخیص داده شود. 

  
  فصل هفتم: قلمرو قابلیت اجراي قانون خارجی

و قاضـی بایـد قـانون    قانون خارجی فاقد وصف نظم عمومی به طور مستقیم در هر کشوري است 
داخلی را اجرا نماید و در مواردي که قاعده حل تعارض کشـور اجـازه اعمـال قـانون خـارجی را      

توانـد   باشد و اجراي آن حـدودي دارد. قاضـی نمـی    دهد قانون خارجی قابل اجرا در کشور می می
ي، تفسـیر  تواند با کمـک اصـحاب دعـو    نواقص قانون خارجی را با تفسیر خود تکمیل کند. او می

دار آن قانون در کشور اصلی اش را بیابد و در صورت عدم توفیق، حق رد دعوي  مراجع صالحیت
  قانون آیین دادرسی مدنی را دارد.  95را طبق ماده 

نفع است، امـا جسـتجوي قـانون خـارجی یـا تفسـیر آن        اثبات متن قانون خارجی به عهده ذي  
تواند اقدام نماید. در مقام اجراي قانون بیگانه توسط  یتحصیل دلیل تلقی نشده و قاضی هم رأساً م

دادگاه، دیوان کشور نمیتواند نظارت داشته باشد، زیرا نقش قـانون خـارجی در رأي ماننـد مسـائل     
باشد و قضات ماهوي حـق رسـیدگی بـه آن را دارنـد، در      موضوعی است و از مسائل حکمی نمی

ت. اما برخی کشورها مانند هلند و سوئیس خالف حالی که وظیفه دیوان کشور رسیدگی شکلی اس
  کنند.   این مطلب را عمل می
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  فصل هشتم: اجراي احکام خارجی، شیوه و شرایط اجراي آن در ایران
اجراي احکام خارجی در ایران بخش اول:

باشد. هم  اي می هر سند اعم از رسمی یا عادي، طبق قانون کشور میزبان داراي ارزش قابل مالحظه
ها نیز از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است. ولی بایـد اذعـان نمـود کـه بـراي       ن آراي دادگاهچنی

کشور بیگانه حتی اگر سند مزبور، ترجمه رسمی شود و توسط وزارت خارجه ممهور شـود، داراي  
  ارزش عادي است. 

در امور مـدنی،  هاي خارجی براي اتباعش  سؤال قابل طرح این است که آیا احکام صادره از دادگاه  
؟ در نظام حقوقی ایران در صورتی که احکامی که 1تجاري ... در کشور دیگر قابلیت اجرایی دارد یا خیر

  شوند که داراي به شرایط زیر باشد:  جنبه مدنی و تا حدودي ثبتی و تجاري و حسبیه دارند، اجرا می
االجـرا نیـز اسـناد رسـمی الزم   احکام صادره از محاکم و «دارد:  قانون مدنی مقرر می 972ماده  .1

که مطابق قـوانین ایـران، امـر بـه      توان در ایران اجرا کرد، مگر این تنظیم شده در خارجه را نمی
قانون مدنی در خصوص تعیین شرایطی براي اعتبار  1295ماده » ها صادر شده باشد.  اجراي آن

ر کشـورهاي خارجـه همـان    محاکم ایران به اسناد تنظـیم شـده د  «دارد  اسناد خارجی مقرر می
اعتباري را خواهند داد که آن اسناد مطـابق قـوانین کشـوري کـه در آن جـا تنظـیم شـده، دارا        

باشد، مشروط بر این که:  می

اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. 
مفاد آن مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخالق حسنه نباشد 2-1
ي که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شـده درکشور 3-1

ایران را نیز معتبر نشناسد. 
نماینده سیاسی و یا کنسولی ایران در کشوري که سـند در آن جـا تنظـیم شـده، یـا نماینـده        4-1

ین محـل،  سیاسی و یا کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافـق قـوان  
». تنظیم یافته است

دهـد، المللی اهمیت می المللی نزاکت بین کند و به عرف بین بر اساس حقوق کامن ال که از حقوق عرفی تبعیت می  .1
شود که در مدار حرکت متقابـل کشـور پس از بررسی آرا در محاکم رسمی خود، در صورتی احکام مدنی اجرا می

هم به همان روش متقابالً عمل نماید. در کشورهاي بلژیک، فرانسه تا حدودي اتریش، آلمان، هلند و سوئیس ثانویه 
  شود: آراء از ضمانت اجراي مستحکم تري برخوردارند که بیان می

   ـ اوالً باید صالحیت آن دادگاه بصورت ذاتی و محلی اثبات شود.  
  ـ باید صالحیت قاضی پرونده تأیید شود.  
  شود؟ آیا همان قانون درآن کشور نیز درباره محکوم علیه اجرا می ـ  
 پذیر است. رعایت قانون خارجی بر طبق رفتار متقابل، امکان  
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دار  مقـام صـالحیت  «دارد:  ، مقرر می1عهدنامه مودت و اقامت منعقده بین ایران و اتریش 3ماده  .1
براي اخذ تصمیم درباره تقاضاي اجراي حکم، فقط به موضوعات زیر رسیدگی خواهد کرد: 

ده است، قطعیت آیا رأي دایر بر محکومیت، طبق قانون کشوري که حکم در آن صادر ش  .2ـ1
  یافته است؟

آیا متن رأي مزبور با ترجمه آن به زبان متقاضی عنه همراه است؟ و در این صـورت آیـا     .2ـ2
مأمور سیاسی یا کنسولی دولت و یا مترجم سوگند خورده دولت متقاضی یا متقاضی عنه 

جهت تحقق شرط مقرر در بند بـاال کـافی   » صحت انطباق آن را اصل تصدیق کرده است
اي تصـدیق کنـد کـه رأي صـادره      دار کشور متقاضی ضمن اعالمیـه  است مقام صالحیت

تـرین صـاحب منصـب دسـتگاه قضـایی کشـور متقاضـی،         رتبـه  قطعیت یافته است. عالی
  صالحیت مقام مزبور را گواهی خواهد کرد. 

ت، ترجمـه  نامه مزبور باید به ترتیبی که در بند دوم از قسمت باال ذکر شده اس اعالمیه و گواهی .2
شده و هنگام اخذ تصمیم درباره تقاضاي اجراي حکم به شـرط درخواسـت طـرف در همـان     

الزحمه و حق گواهی مذکور در بند قسمت اول را بـه طـور    دار میزان حق موقع، مقام صالحیت
»تقریب معین خواهد کرد. مخارج مذکور مانند هزینه مخارج دعوي تلقی خواهد گردید.

ورتی وزارت دادگستري درباره نحـوه اجـراي احکـام خـارجی در ایـرن      اگر چه کمیسیون مش .3
قانون مدنی مفید این معنی است که اگر قوانین ایران امر بـه اجـراي    972ماده «اظهارنظر نمود: 

حکم صادر شده از محکمه خارجه را نداده باشد و به عبارت دیگر قـانونی، در زمینـه اجـراي    
ه تصویب نرسیده باشـد، چنـین حکمـی در ایـران اجـرا      حکم صادر شده از محکمه خارجه، ب

شود. در این صورت درخواست اجراي حکم صادره از محکمه خارجـه پذیرفتـه نخواهـد     نمی
که درخواست مزبور به صورت دادخواست رسمی یا تقاضاي عـادي بـه عمـل     شد، اعم از این

ر گردید و در ایران آمده باشد. عدم قبول درخواست اجراي حکمی که از محکمخ خارجه صاد
، اما با توجـه بـه مـاده    2»شود قابل اجرا نباشد، از تصمیمات قابل پژوهش و فرجام شناخته نمی

االجرا شدن  دهد و فقط الزم قانون مدنی که اصوالً حکم خارجی را مورد شناسایی قرار می 972
رسد.  نماید، قابل قبول به نظر نمی آن را موکول به صدور دستور اجرا می

احکام مدنی صـادره  «دارد:  مقرر می 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب آبان ماه  169ماده  .4
که  هاي خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد، در ایران قابل اجراست مگر این از دادگاه

.»در قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد ... 

1344آبان  22مصوب   .1
25/5/1343جلسه  -کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی  .2
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قوقی وزارت دادگستري درباره کیفیـت  به همین جهت نظریه مشورتی دیگري از طرف اداره ح .5
از مجموع مـواد  «به شرح زیر اعالم شد:  1اجراي احکام خارجی و اسناد تنظیم شده در خارجه

شود که  قانون امور حسبی چنین استنباط می 356قانون مدنی و ماده  1295و  975و  974، 972
 ان قابل اجرا است: حکم مدنی صادر از دادگاه خارجی در صورت جمع شرایط زیر در ایر

  االجرا باشد در کشوري که صادر شده قطعی و الزم  .5ـ1
  مفاد آن خالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخالق حسنه ایران نباشد.   .5ـ2
هـاي   کننده حکم خارجی، نسبت به احکام صادره از دادگـاه  در کشور متبوع دادگاه صادر  .5ـ3

  ایران معامله متقابل شود. 
  به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد  .5ـ4
  المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوصه، نباشد مخالف عهود بین  .5ـ5
  . 2هاي ایران صادر نشده باشد حکمی مخالف با آن از یکی از دادگاه  .5ـ6

  
  یرانمبحث دوم: نوع احکام خارجی قابل اجرا و نحوه اجراي آن در ا

  گفتار اول: نوع حکم خارجی قابل اجرا
به لحاظ تفاوت ماهیت احکام مدنی از احکام کیفري، تنها امکان اجـراي احکـام مـدنی صـادره از     

باشد. احکام کیفري تنهـا در   هاي هر کشور و با شرایطی که قانون معین کرده است فراهم می دادگاه
  د. اند قابلیت اجرا دارن همان کشوري که صادر شده

                                                            
 1353مهر  28تاریخ   .1
قـرارداد قضـایی بـین ایـران و ترکیـه مصـوب        4وه چون به موجب فراز دوم ماده بعال"دهد که  این نظریه ادامه می  .2

هاي کشورهاي متعاهد تحت شرایطی اصوالً در خـاك طـرفین قابـل اجـرا      احکام صادره از دادگاه 1316خرداد ماه 
هاي که حکم بایـد   دگاهالوداد، از دا دانسته شده و براي دول دیگر نیز، استفاده از این ماده به استناد اصل دولت کامله
  در حوزه صالحیت آن به به موقع اجرا گذارده شود. تقاضاي اجراي آن را بنماید:

  . درخواست نامه اجراي حکم1
اي از حکم دادگاه باترجمه آن به زبان فارسی که صحت آن از طرف مأمور سیاسی یا کنسـولی دولـت متبـوع     . نسخه2

   واهی شده باشد.تقاضاکننده، یا به وسیله مترجم رسمی گ
صالحیت مقام مزبور نیز باید  -کننده مشعر به قطعی بودن حکم . گواهی نامه صادره از مقام صالح دولت متبوع تقاضا3

ها بـه زبـان فارسـی بایـد      نامه ازطرف وزارت دادگستري کشور مذبور تصدیق شده باشد(ترجمه رسمی این گواهی
  ضمیمه گردد)

کننده نسبت به احکام صادره از ایران معامله متقابلـه   که در کشور تقاضا یران دایر به این. گواهی وزارت امور خارجه ا4
شود. دراین صورت دادگاه پس از مالحظه حکم و مدارك منضم به درخواست و عنداالقتضاء استماع اظهـارات   می

صدور اجراییه و اجـراي آن  ق.م، دستور  972علیه و احراز اجتماع شرایط مذکور در فوق بر طبق ذیل ماده  محکوم
  "را صادر خواهد نمود، تا برابر مقررات احکام مدنی رفتار گردد

  البته الزم به تذکر است که در حال حاضر باتوجه به قانون موجود نیازي به استناد به این نظریه نیست.
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قانون اجراي احکام مدنی ایران در مقام تعیین شرایط الزم براي صدور دسـتور   169صدر ماده   
هاي  احکام مدنی صادره از دادگاه«اجراي احکام خارجی از نوع حکم قابل اجرا در ایران با عبارت 

ع هـا، هـر چنـد مرجـ     یاد کرده است. احکام ضرر و زیان نیز به لحاظ وصف مدنی در آن» خارجی
هاي کیفري کشور خارجی باشد، مانند دیگر احکام مدنی خارجی در ایران قابل  ها دادگاه صدور آن
  باشند.  اجرا می

  
  گفتار دوم: نحوه اجراي احکام خارجی در ایران

شود جهت اجرا به اجـراي احکـام    وقتی حکمی در داخل کشور و در موضوعات داخلی صادر می
قـانون اجـراي احکـام مـدنی عمـل       168تـا   1طبق مقررات مواد شود و اجراي احکام  فرستاده می

شـود؟ اگـر    کند. اما چنان چه حکم در یک کشور خارجی صادر شود، چگونه در داخل اجرا می می
علیه خودش با مسالمت و تراضی حکم را اجرا کند مشکلی نیست، اما در مورد عدم اجـرا،   محکوم

هاي خارجی در صورتی که داراي شرایط مندرج در  تکلیف چیست؟ احکام مدنی صادره از دادگاه
باشد) قابل اجرا در داخل کشـور   ق.ا.ا.د.م می 169این ماده باشند (مقصود بندهاي هشت گانه ماده 

  . 1هستند
اسناد صادره در خارج از ایران همان اعتباري را دارند که «دارد:  قانون مدنی مقرر می 1295ماده   

مطرح بودن همان دعـوي در محکمـه ایرانـی را    » ور محل تنظیم دارند. در خارج مطابق قوانین کش
تواند به آن دعوي حتی در صورت صدور  داند و دادگاه ایران می رافع صالحیت محکمه ایرانی نمی

  . 2شود حکم هم رسیدگی کند و قضیه امر مختوم در احکام خارجی اجرا نمی
ر حکم دادگـاه ایـران در موضـوع و اصـحاب     الزم نیست که حکم صادره از دادگاه خارج مغای  

واحد باشد بلکه اگر موضوع دو حکم هم واحد نباشد ولی حکم خـارجی در مقـام اجـرا مخـالف     
حکم صادره داخل باشد قابل اجرا در ایران نخواهد بود. رسیدگی به دعوا در مورد اموال غیرمنقول 

دگی نـدارد حکـم صـادره در آن    در صالحیت دادگاه ایرانی است و دادگاه خارج صـالحیت رسـی  
  . 3دعوي از دادگاه خارجی قابل اجرا در دادگاه ایران نیست

قانون اجراي احکام مدنی منظور از دستور اجـرا، دسـتور اجـرا در ایـران      16ماده  8مطابق بند   
نیست بلکه باید دستور اجرا در آن کشور صادر شده باشد. اگر دسـتور اجـرا صـادر نشـده باشـد،      

 169کند که این حکم قابل اجرا نیست. حال اگر حکم خارجی شرایط مـاده   ایران فرض میدادگاه 
                                                            

 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال  169ماده   .1
 قانون مدنی 971ماده   .2
 قانون اجراي احکام مدنی 169ماده  6ابق بند مط  .3
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قانون اجراي احکام مدنی را دارا باشد مانند این است که حکم در ایران صادر شده است و باید به 
  دایره اجرا برود و اجرا شود. 

  
  بخش دوم: تشریفات اجراي احکام خارجی و نظارت بر آن

  مرجع صدور امر به اجراي حکم خارجیگفتار اول: 
که حکم صادره از محکمه خارجی در کشور دیگري اجرا شود، بایـد مقامـات قضـایی آن     براي آن

کشور حکم مزبور را مورد شناسایی قرار دهند. معموالً مرجع اجراي حکم خارجی قضات، محاکم 
کننـد. دلیـل    را صادر می باشند که حسب مقررات و ضوابط کشور خود دستور اجراي آن بدوي می

شود  نفع بتوانند از تصمیمی که در این مورد اتخاذ می انتخاب محاکم بدوي آن است که طرفین ذي
احکام صادره از محاکم خارجی و هم «دارد  قانون مدنی مقرر می972تقاضاي تجدیدنظر کنند. ماده 

کـه   در ایران اجرا نمود، مگـر ایـن   توان االجرا، تنظیم شده در خارجه را نمی چنین اسناد رسمی الزم
  ». ها صادر شده باشد.  مطابق قوانین ایران امر به اجراي آن

  
  گفتار دوم: ترتیبات و تشریفات اجراي احکام خارجی

االجراي کشـورهاي   به احکام و اسناد الزم 1356فصل نهم قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 
کام کشورهاي خارجی قابل اجـرا در ایـران را تعیـین    خارجی اختصاص دارد و شرایط اسناد و اح

نموده و دادگاه صالح براي اقـدام در ایـن مـوارد نیـز مشـخص گردیـده و تشـریفات مراجعـه در         
که حکم خارجی در ایران اجرا شود، عالوه بر رعایـت   رسیدگی دادگاه نیز بیان شده است. براي آن

  الذکر نیز رعایت شود.  ذیلالذکر الزم است ترتیبات و تشریفات  شرایط فوق
 . 1صالح ایرانی با تقاضاي کتبی اجراي حکم را درخواست نماید نفع حکم از دادگاه ذي الزم است ذي .1
 . 2ها قید گردد علیه و مشخصات دیگر آن له و محکوم الزم است در تقاضانامه مزبور نام محکوم .2
علیـه و   یا محل سکونت محکوم الزم است تقاضاي کتبی مزبور به دادگاه شهرستان محل اقامت .3

علیه در ایران معلوم نباشد در دادگاه شهرستان تهـران   اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم
 . 3ارائه شود

 : 4الزم است به همراه تقاضانامه کتبی متقاضی براي اجراي حکم، مدارك زیر نیز ضمیمه باشد .4

                                                            
 قانون اجراي احکام مدنی 170ماده   .1
 قانون اجراي احکام مدنی 172ماده   .2
 قانون اجراي احکام مدنی 170ماده   .3
 قانون اجراي احکام مدنی 174ماده   .4



  1397سال دهم، شماره بیستم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

35 

آن با اصـل بـه وسـیله امـور     اي از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت  نسخه -
کننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گـواهی شـده    سیاسی یا کنسولی کشور صادر

 آن به زبان فارسی
دار مربوطـه صـادر شـده بـا      رونوشت دستور اجراي حکمی که از طرف مرجـع صـالحیت   -

 ترجمه گواهی شده آن
از آن جا صادر شده یا نماینـده  گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوري که حکم  -

کننده حکم در ایران راجع به صدور دستور اجـراي حکـم از    سیاسی یا کنسولی کشور صادر
 مقامات صالحیت دار

گواهی امضاي نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایـران از طـرف وزارت امـور     -
 خارجه

آن را به دادگاه فرسـتاده و دادگـاه در   الزم است مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و مدارك پیوست  .5
العاده با بررسی تقاضا و مدارك ضمیمه آن بدوي رسیدگی ماهوي نسبت بـه   جلسه اداري فوق

االجرا بودن حکم را در صورت اقتضاء با دارا بـودن کلیـه    حکم یا سند قرار قبول تقاضا و الزم
 . 1تقاضا را اعالم کندشرایط صادر و دستور اجرا دهد و یا با ذکر علل و جهات رد 

الزم است قرار رد تقاضاي دستور اجراي حکم خارجی به متقاضی اعالم و نامبرده حق خواهد  .6
 . 2داشت ظرف مدت ده روز از آن پژوهش بخواهد

العاده به موضـوع رسـیدگی کـرده، و در     الزم است دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداري فوق .7
خواسته امر به اجراي حکم صادر نمایـد و در   پژوهشصورت وارد بودن شکایت با فسخ رأي 

 . 3غیر این صورت آن را تأیید کند (راي مزبور قابل فرجام خواهی نیست)
در موارد زیر حکـم یـا قـرار نقـض     «دارد  آیین دادرسی مدنی که مقرر می 559ماده  2طبق بند  .8

قـرار بـرخالف قـانون    شود: هرگاه رسیدگی موافق صالحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا  می
 رسد:  به نظر می» صادر شده باشد

نظارت دیوان کشور براي اجراي صحیح قوانین ایران شامل قانون ایران یا قانون خارجی که  -
گردد. به عبارت دیگر مخالفت با قانون خارجی  شناسد می دار می قانون ایران آن را صالحیت

ون خارجی را صالح تشخیص داده) خواهـد  به منزله مخالفت با قانون همان مملکت (که قان
 بود. 

                                                            
 قانون اجراي احکام مدنی 170ماده   .1
 قانون اجراي احکام مدنی 175ماده   .2
 قانون اجراي احکام مدنی 176اده م  .3
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دیوان کشور در صورت صدور حکم بر خالف قانون داخلی، بایستی آن را نقض کنـد. کـه    -
االجرا در آن اجـرا نشـده را نقـض     در این صورت دیوان کشور هم حکمی را که قانون الزم

دار رعایـت   کند و هم به نقض حکمی که ظاهراً در صدور آن قانون خـارجی صـالحیت   می
 شده ولی از مسیر اصلی خود منحرف گردیده مبادرت کند. 

حال در صورتی که مراحل فوق به درستی طی شد، احکام خارجی طبق مقررات اجراي احکام   
  آید.  مدنی به مرحله اجرا در می

کننـده حکـم،    البته در صورتی که در معاهدات و قراردادهاي بین دولت ایـران و کشـور صـادر     
الرعایـه خواهـد    ب و شرایطی براي اجراي حکم مقرر شده باشد، همان ترتیـب و شـرایط الزم  ترتی

بود. بنابراین در کلیه مواردي که در یک موضـوع واحـد هـم قـانون و هـم عهدنامـه وجـود دارد،        
  االصول اجراي عهدنامه باید ارجح شناخته شود.  علی

  
  انگفتار سوم: نظارت بر اجراي قانون خارجی توسط دیو

هـاي تـالی    از نتایج موضوعی بودن قانون خارجی آن است که دیوان کشور نظارتی بر تفسیر دادگاه
از قانون خارجی نخواهد نمود و تخلف از قانون خارجی موجب نقض حکم در مرحله رسـیدگی  

باشد و نـه   فرجامی نخواهد گردید، چرا که وظیفه دیوان کشور حفظ وحدت تفسیر حقوق ملی می
سیر قانون خارجی، زیرا حفظ وحدت تفسیر قانون خارجی خـارج از صـالحیت دیـوان    وحدت تف

  باشد.  می
اما در مواردي که موضوع اعمال قاعده حل تعارض مطرح است دیوان کشور نظـارت خواهـد     

دار را اجرا نکنـد دیـوان کشـور حکـم صـادره را       نمود. به عبارت دیگر اگر دادگاه قانون صالحیت
چرا که در این فرض مسئله تفسیر یک قاعده داخلی یعنـی قاعـده ایرانـی حـل      نقض خواهد نمود
  باشد.  تعارض مطرح می

  
 مبحث دوم: حدود و آثار قانون حاکم، و مرجع تجدیدنظر حکم خارجی در ایران

 گفتار اول: حدود آثار اجراي احکام خارجی در ایران

الت خاص شویم بایـد بـا توجـه بـه     در خصوص اجراي احکام خارجی در صورتی که مواجه با مشک
توانـد   الملل خصوصی، نسبت به رفع و حل آن اقدام نماییم. یک تصمیم قضایی نمـی  اصول حقوق بین

توان گفت غیـر از آن نبایـد    آثاري در خارج از مملکت بیشتر از اثر داخل مملکت خود داشته باشد. می
یک طرف ناشی از قدرت عمومی است که به  انتظار داشت. زیرا اقدامات اجرایی یک تصمیم قضایی از

قاضی بر طبق قانون اساسی واگذار شده و از طرف دیگر اراده قاضی است که حق را ظاهر ساخته است 
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اي است که قانون و قاضی به آن داده است. وقتی این حکـم   بنابراین ارزش و اعتبار یک حکم به درجه
نابراین حکم حداکثر آثاري که دارد عبارتست از آثاري شود، ب مهاجرت نمود بر اثر مهاجرت بزرگ نمی

  توان نتایج زیادي بدست آوریم.  اند، از این موضوع می که قواي خالقه به آن داده
الف) حکمی که قابلیت اجرا و اثر اجرایـی در مملکـت اصـلی خـود نـدارد در مملکـت خـارجی        

  گردد.  شود و بر آن آثار اجرایی باز نمی شناخته نمی
شود که حکمی قطعی و یا مختومه اسـت.   کننده حکم رسیدگی می بر طبق قانون مملکت صادرب) 

  شود.  بها در مورد احکام خارجی بر طبق قوانین خارجی بررسی می به عبارت دیگر امر محکوم
ج) تقلب نسبت به قانون، در این صورت نیز حکم خارجی داراي آثار حقوقی در کشور محل اجرا 

  نخواهد بود. 
بطور مثال قانون تجارت و اجراي احکام اطریش در موردي که حکمی علیه شرکت تضامنی صادر   

گردید، اجازه داده که بدون مقدمه حکم علیه شریک شرکت اجرا و اموال خصوصی او توقیف گردد و 
وض گوید: مادامی که شرکت تضامنی منحل نشد، مطالبه قر می 124که قانون تجارت ایران ماده  حال آن

توانند براي وصول مطالبات خـود   باید از خود شرکت بعمل آید و پس از انحالل، طلبکاران شرکت می
گوید مادامی کـه قـروض    می 126ها رجوع کند و ماده  به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آن

یـی نخواهـد   شرکت از دارایی شرکت تأدیه نشد، هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقـی در آن دارا 
داشت. اگر دارایی شرکت براي پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکارانشرکت حق دارند بقیه طلـب  
خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء ضامن مطالبه کنند. در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شرکاء، 

ل نگردیده و در صورت حق تقدم نخواهند داشت. با توجه به مواد فوق مادامی که شرکت تضامنی منح
توانـد از   نمایـد طلبکـار نمـی    انحالل تا وقتی که دارایی شرکت تکافوي پرداخت طلب طلبکاران را می

دارایی شخص شریک استیفاء حق نماید. بنابراین وقتی حکمی در مورد شرکت صادر گردید آن حکـم  
  توان علیه شریک شرکت اجراء نمود.  را مستقیماً نمی

نمایند  افتد که طرفین با همدیگر تبانی نموده و نسبت به تقلب به قانون اقدام می گاهی اتفاق می  
و براي فرار از قانون صالح از دادگاهی که در حقیقت صالحیت ندارد موفـق بـه دریافـت حکمـی     

  شود آیا چنین حکمی قابل اجرا است یا خیر؟ می
بوده و براي فرار از قانون نیویـورك کـه    مثالً زن و شوهري آمریکایی که اقامتگاه آنان در نیویورك  

طالق را منحصر به مورد زنا نموده است، اقامتگاه مجهولی در مکزیک اختیار نموده و از دادگاه مکزیک 
نمایند. درست اسـت کـه در    شوند و در ایران تقاضاي اجراي آن را می موفق به تحصیل حکم طالق می

تواند از صدور دستور قابل اجرا بودن این حکم  دگاه ایرانی میایران این حکم قابل اعتراض نبوده ولی دا
  خارجی بعنوان تقلب نسبت به قانون آمریکا خودداري کرده و حکم را اجرا ننماید. 
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توان نتیجه گرفت هر حکم خارجی در ایران قابل اجرا نخواهد بـود و در صـورتی کـه     پس می  
اي که در دادگاه محـل صـدور    باشد بر همان اندازهقابلیت اجراء براساس موازین اعالم شده داشته 

حقوقی را براي طرفین تثبیت کرده در دادگاه محل اجراء آن آثار را خواهد داشـت. و قائـل شـدن    
کننده حکم خالف موازین و مقررات حقوق داخلی و حقوق  آثاري بیش از آثار آن در دادگاه صادر

  باشد.  الملل می بین
  

  نظر بودن یا نبودن آراء خارجی در ایران) آراء خارجی (قابل تجدید نظر گفتار دوم: تجدید
که دادگاه ایرانی صالحیت محکمه خارجی را احراز کرده و یقین حاصل نمود که حکـم   پس از این

خارجی با نظم عمومی ایران مخالفتی نداشته باشد با رعایت قانون صالحیتدار صادر شده است بـا  
که آیا دادگاه ایرانی قبل از  مواجه خواهد شد. این مسئله عبارتست از: این مسئله دیگري نیز احتماالً

نظـر مـاهوي مبـادرت بـه      تواند وارد شود و پس از تجدید صدور دستور اجرا در ماهیت دعوي می
اي از  صدور دستور اجـرا نمایـد؟ در ایـن خصـوص متأسـفانه مـتن قـانونی قابـل اسـتناد و رویـه          

هاي فراوانی نرسید. بنابراین صرفاً در صورتی که حکـم   ظر اینجانب با بررسیهاي ایرانی به ن دادگاه
قانون اجراي احکام مدنی نباشد  169خارجی مخالف با نظم عمومی و یا سایر شرایط مندرج ماده 

در ایران قابلیت شناسایی و اجرا را دارد خواهد داشت در غیر این صورت از طرف دادگـاه ایرانـی   
توان چنـین عنـوان نمـود کـه      صدور دستور اجراء صادر نخواهد شد. در نتیجه می قرار شناسایی و

گذار ایرانی قابل شناسـایی   چه حکمی از نظر شکلی و ماهوي داراي اشکال باشد از نظر قانون چنان
گونه اظهارنظري صورت نخواهـد گرفـت و قـدرت حاکمـه      و اجرا نخواهد بود و در ماهیت، هیچ

  م خارجی صرفاً با عدم شناسایی و اجرا قابل اعمال خواهد بود. ایرانی در مورد احکا
  

  االجرا بودن حکم خارجی در ایران نظر از قرار پذیرش و رد تقاضا و الزم گفتار سوم: مرجع تجدید
حکم صادره از دادگاه خارجی هر چند قطعی و نهایی و همه شرایط در آن جمع باشد، در قلمرو همان 

هـاي کشـورهاي    نده قابلیت اجرا دارد. اگر کشوري بپـذیرد کـه احکـام دادگـاه    کن حاکمیت کشور صادر
خارجی مثل احکام داخلی اجرا شوند به حاکمیت و استقالل خود لطمه وارد ساخته و قلمـرو خـود را   

تـوان   براي احکام قضایی خارج از مرز باز گذاشته که خالف مصلحت کشور است. از طرف دیگر نمی
ایی سایر کشورها را ندیده گرفت و ارتباط را بـا دیگـران قطـع نمـود و بـه دور      مراحل و رسیدگی قض

هاي دیگر کشورها صادر شده و سیر قـانونی را   کشور دیوار کشید و انتظار داشت احکامی که در دادگاه
 هاي ایران مورد رسیدگی قرار گیرد طی کرده در موردي که در ایران باید اجرا شود یکبار دیگر در دادگاه

و نسبت به آن، حکم صادر گردد، تا قابلیت اجرا پیدا کند. از این نظر در فصل نهم قانون اجراي احکام 
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بینـی قـرار قبـول تقاضـا و      پـیش  174االجراي کشـورهاي خـارج، در مـاده     مدنی در بحث احکام الزم
که به حکم صـادره   االجرا بودن حکم را از جانب دادگاه ایرانی نموده است یعنی دادگاه ایران است الزم

دهـد و ایـن معنـی بیـانگر آن اسـت کـه        االجرا شدن در قلمرو ایران را مـی  از دادگاه خارج صفت الزم
حاکمیت و استقالل کشور بطور کامل محفوظ مانده و قدرتی از خارج از مرز دستوري بر اجرا نداده و 

صدور این قرار در چارچوب قـانون   االجرا نموده است. دادگاه در قوه عالیه ایران حکم خارجی را الزم
شد، با ارائه تمام مدارك و اثبات تمام شرایط  اجراي احکام کامالً آزاد است اگر تقاضاي صدور اجرا می

نماید و اگر یکی  االجرا بودن را صادر می براي اجراي حکم خارجی بود. دادگاه قرار قبولی تقاضا و الزم
کند، قـرار   نبود قرار رد تقاضاي اجراییه را با ذکر دالیل صادر میاز شرایط را نداشت و یا مدارك کافی 

 175تواند از قرار رد پژوهش ظـرف ده روز وفـق مـاده     شود و متقاضی می رد تقاضا به طرف ابالغ می
الذکر پژوهش و تجدیدنظر بخواهد. رأي دادگاه تجدیدنظر در خصـوص پـذیرش یـا عـدم      قانون فوق

  االجرا خواهد بود و قابل فرجام نخواهد بود.  از دادگاه بدوي قطعی و الزمپذیرش اعتراض قرار صادره 
با توجه به قوانین و مقررات موضوعه حاکم، در حال حاضر مرجع تجدیدنظر از قرارهاي صـادره    

هاي خارجی در راسـتاي   هاي بدوي در خصوص تقاضاي پذیرش یا رد احکام صادره دادگاه از دادگاه
عالی کشور  نظر استان و دیوان قانون اجراي احکام مدنی دادگاه تجدید 176و  175و  174اجراي ماده 

چه حکمـی از دادگـاه خـارجی     با عنایت به موارد اعالم شده در آیین دادرسی مدنی خواهد بود. چنان
صادر شده باشد که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد و یا احکام راجـع بـا اصـل نکـاح و     

حکام راجع به نسب، وقف، حبس و تولیت باشد و تقاضاي شناسایی و اجراي آن حکـم در  طالق و ا
ایران شود و صدور قرار قبولی و شناسایی و یا رد آن مورد اعتراض یکی از طرفین قرار گیرد، مرجـع  

العـاده بـه    عالی کشور خواهد بود کـه ایـن دادگـاه در وقـت اداري فـوق      تجدیدنظر از آن قرار، دیوان
خواسته (تجدیدنظرخواسـته)   وع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأي پژوهشموض

  کنند.   نمایند و در غیر این صورت آن را تأیید می امر به اجراي حکم صادره می
عالی کشور در این موارد قابـل فرجـام نخواهـد بـود. لـیکن در       نظر و دیوان رأي دادگاه تجدید  

هاي عمومی و انقـالب ظـرف یـک مـاه از تـاریخ ابـالغ قابـل         نون دادگاهقا 18راستاي اجري ماده 
عالی کشور خواهد بود. همچنین ممکـن اسـت از طریـق اعـاده      رسیدگی در شعب تشخیص دیوان

  1دادرسی نسبت به تجدیدنظرخواهی مجدد اقدام نمود. 
  (پایان بخش اول)

  
    

                                                            
  .1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال  598ماده   .1
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 وکیل دادگستري محمود اخوان

  صلنامه راه وکالتمدیر مسئول دوف 
 
  

  چکیده
ایجاد راهکار قـانونی بـراي تسـهیل    
ــدامات   ــه اقـ ــکایت، نســـبت بـ شـ
ــانون   ــالف قــ ــارف و خــ نامتعــ

ــتگاه ــی و   دس ــی و اجرای ــاي دولت ه
کارکنان آن و تعیین مرجع روشـن و  
دقیــق یکــی از مطالبــات دائمــی    
کنشگران حوزه حقوق بـوده اسـت.   
حاکمیت قانون، اقتضا دارد که قانون 

امــور مجــرا و بــراي همــه  در کلیــه
یکسان باشد. قبل از تصویب قـانون  
اساسی جمهوري اسـالمی ایـران بـا    
ــام     ــه ن ــادي ب ــانون، نه ــویب ق تص

تعیین گردیده بود تا  »شوراي دولتی«
ــت و    ــکایات از دول ــه ش ــیت ی نس
کارکنان آن و نظامات دولتـی در آن  
مرجــع رســیدگی شــود کــه فرجــام 
صحیحی نیافـت. شـکایت از امـور    

عالی کشور،  امی هم در دیواناستخد
سرانجام مطلوبی نداشت. با تصویب 

قانون اساسـی جمهـوري    173اصل 
اســالمی ایــران بــراي رســیدگی بــه 
شــکایات و تظلمــات و اعتراضــات 

هاي اجرایـی،   مردم نسبت به دستگاه
هاي دولتی،  نامه ها و آیین مأمورین آن

ــدالت اداري    ــوان عـ ــکیل دیـ تشـ
یل دیـوان  بینی شد. بعد از تشک پیش

عدالت اداري به شکایات، نسبت بـه  
امور اداري در این دیـوان رسـیدگی   

هـا   شود. اگرچه در طول این سال می
سه بار قـانون دیـوان عـدالت اداري    
تصویب و اجرا شده ولـی کماکـان،   
ــوان عــدالت   ــانون دی نقایصــی در ق

شود که تشـخیص   اداري مشاهده می
ها یکی از موارد فـوق   نامه نسخ آیین

ت در این مقاله، این دیدگاه مورد اس
  بررسی قرار گرفته است.

  ها، نسخ، مرور زمان، رئیس کانون وکال نامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، آیینواژگان کلیدي: 
  

  مقدمه
بـه  «آمده اسـت:   1368اصالحی قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اصالحی سال  173در اصل 

تظلمـات و اعتراضـات مـردم نسـبت بـه مـأمورین یـا واحـدها یـا           منظور رسیدگی به شکایات و
ها دیوانی به نام دیوان عدالت اداري زیر نظـر قـوه قضـاییه     هاي دولتی و احقاق حقوق آن نامه آیین

در سـال  ». کنـد  گردد که حدود اختیارات و نحوه عمل این سازمان را قانون را تعیین می تأسیس می
به حدود و اختیارات و نحوه عمل این نهاد تهیه و تصویب گردیـد.   اولین قانون عادي راجع 1360

قانون دیوان عـدالت ادراي در تـاریخ   «نسخ و قانون جدیدي تحت عنوان  1385این قانون در سال 
به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید و طبق این قانون این نهاد مشغول به انجـام   25/09/1385

به طور کلی نسخ و قانون جدیدي تحت عنـوان   1392در سال  وظایف خود گردید. این قانون هم

  اداري لتعدا دیوان عمومیهیأت  تشخیص اعتبار
 هانامهآیین نسخ در
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تصویب گردید که فعالً در حـال اجراسـت   » تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري«قانون 
ولی در در هنگام نوشتن این مقاله ظاهراً اصالحات جدید این قانون هم به مجلس شوراي اسالمی 

هاي  نامه د در تمام قوانین یاد شده، تحت عنوان ابطال آیینتسلیم شده است. یکی از وظایف این نها
نامه تعریف شـده اسـت. موضـوع ایـن      خالف قانون و شرع، خارج از اختیارات قانونی واضع آیین

چه هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در مقام رسیدگی بـه درخواسـت    نوشتار این است که، چنان
دهد براي رسیدگی به درخواست ابطـال بـه ماهیـت آن     نامه آن را منسوخ تشخیص ابطال یک آیین

شود یا  نامه و منتفی شدن آن تلقی می ورود نکند، اعتبار این تشخیص چیست؟ آیا مشابه ابطال آیین
  خیر؟

  
  ها در مقررات اداري ایران نامه سابقه ابطال آیین

نهـادي بـه نـام    شمسـی   1301قانون استخدام کشوري مصوب آذر مـاه   64براي نخستین بار ماده 
هـاي   به تصویب کمیسیون» قانون شوراي دولتی» 1339بینی کرد و در سال  را پیش» شوراي دولتی«

الذکر هیچ گـاه در رژیـم    شوراي دولتی فوق«مشترك مجلس شوراي ملی و سناي سابق رسید ولی 
بـه لحـاظ    الوصف گذشته به مورد اجرا گذارده نشد بدین ترتیب در زمره قوانین متروك درآمد. مع

کنندگان قانون دیوان عدالت اداري بوده است، مطالعـه   بخش تدوین که قانون شوراي دولتی الهام این
  )281ـ280، ص1376(موسی زاده، ». تواند سودمند باشد آن می

بینـی شـده بـود یکـی از      پیش 2ها در این قانون در بند الف ماده  نامه در مورد شکایات از آیین  
ی رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و مؤسسات دولتی وظایف شوراي دولت

هــا و همچنــین رســیدگی بــه اعتراضــات بــر مــدلول  هــا و تشــکیالت وابســته بــه آن و شــهرداري
هـا و سـایر نظامـات دولتـی و شـهرداري در مـواردي کـه         نامه ها و بخش نامه ها و آیین نامه تصویب

ت برخالف قانون بودن آن یا عدم صالحیت مرجع مربـوط، یـا   تصمیمات و اقدامات مذکور به عل
تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراي قوانین و یا خودداري از انجـام وظـایف آن   

چه شورا شـکایت را   شود. در کلیه موارد مذکور در این قسمت چنان موجب تضییع حقوق افراد می
مورد شکایت یا رأي بر اقدام قـانونی کـه بـه عمـل آیـد       صحیح تشخیص داد، رأي بر لغو تصمیم

  صادر خواهد نمود. 
عالی کشور رسیدگی و  که به شکایات اداري باید قبل از تصویب این قانون در دیوان نظر به این  

هایی را که براي رسیدگی به شکایات  بینی شده بود پرونده شد در تبصره این ماده پیش اظهارنظر می
عالی کشور مطرح است تا تاریخ تشکیل شورا منتهی به صدور حکـم نگردیـده بـه     انمزبور در دیو

طور که فوقاً اشاره کردیم این شورا و قـانون آن از قـوانین    شوراي دولتی احاله خواهد شد و همان
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که در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، مرجع خاصی تحت نظـر   متروك نظام سابق بود تا این
گـذاري   بینی و قانون مربوط به این نهاد هم تهیه و تصویب گردید. اگرچـه قـانون   یشقوه قضاییه پ

گذاري ایـران   اي است که متاسفانه این مهم گاهی در قانون هاي شناخته شده داراي اسلوب و روش
گذاري شده است. دو  مورد توجه قرار نگرفته مثالً راجع به قانون دیوان عدالت اداري سه بار قانون

قانون به طور کلی نسخ و یکسره به کناري نهاده شده است. اصالحات قانون سوم هم فعـالً   نوبت
گـذاري در ایـران    اي از معضالت قانون در مجلس شوراي اسالمی در جریان بررسی است که نمونه

  است و پرداختن به آن محتاج به نوشتار دیگري است. 
  

  ها نامه درخواست ابطال آیین اختیارات دیوان عدالت اداري در رابطه با )الف
  : صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 11ماده : 1360قانون سال   .1

  رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از ...
ا قانون ها ب ها از حیث مخالفت مدلول آن ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداري نامه بند پ) آیین

و احقاق حقوق اشخاص در مواردي که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخالف قانون 
ها یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سـوء اسـتفاده از اختیـارات یـا تخلـف از اجـراي        بودن آن

  ردد.  گ قوانین و مقررات یا خودداري از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می
قانون اساسی، دیوان عدالت اداري موظف است  170همین قانون در اجراي اصل  25طبق ماده 

هـاي دولتـی بـا مقـررات      نامه ها و آیین نامه چه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب چنان
چه شوراي نگهبـان طبـق    اسالمی مطرح گردد، شکایت را به شوراي نگهبان ارجاع نماید. چنان

قانون اساسی، خالف شرع بودن آن را تشـخیص داد دیـوان حکـم ابطـال آن را صـادر       4اصل 
ها با قوانین و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه  چه شکایت مبنی بر مخالفت آن نماید. چنان

چه اکثریت اعضاي هیـأت عمـومی    بود، شکایت را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. چنان
دند، حکم به ابطال آن صادر نماید. برگزاري جلسات هیأت عمومی شکات را وارد تشخیص دا
چـه شـکایتی مبنـی بـر      یافت. چنان چهارم رؤساي شعب رسمیت می دیوان عدالت اداري با سه
هـا بـا مقـررات اسـالمی یـا       ها و بخشنامه نامه هاي دولتی و تصویب نامه مخالفت نسبت به آیین

کننـده بـود پـس از رسـیدگی      اختیارات مقام تصویبقوانین اساسی و عادي یا خارج از حدود 
  گردد.  چه با رأي اکثریت اعضا شکایت وارد تشخیص داده شود رأي به ابطال آن صادر می چنان

  : صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1بند  19ماده : 1385قانون سال   .2
ها و سـایر   نامه یا حقوقی از آیین رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی

ها با قانون و احقاق حقوق  ها از حیث مخالفت مدلول آن نظامات و مقررات دولتی و شهرداري
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اشخاص در مواردي که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخالف قانون بـودن  
یارات یا تخلف از اجـراي  ها یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اخت آن

  گردد.  قوانین و مقررات یا خودداري از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می
این قانون آمده است: اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هیأت عمـومی اسـت    20در ماده 

مگر در مورد مصوبات خالف شرع یا در مواردي که بـه منظـور جلـوگیري از تضـییع حقـوق      
  اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعالم نماید. 

این قانون آمده است: در مورد درخواست ابطال مصـوبات، مشـخص نبـودن علـل      38در ماده 
درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع و قـانون یـا خـروج از اختیـارات و همچنـین      

  باشد.  مصوبه با آن شده است ضروري میي قانونی و حکم شرعی که اعالم مغایرت  ماده
این قانون آمده اسـت: در مـواردي کـه بـه تشـخیص رئـیس دیـوان رسـیدگی بـه           39در ماده 

درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضـی  
ز سوي متقاضـی را  یا وجود رأي قبلی دیوان در مورد مصوبه رئیس دیوان قرار رد درخواست ا

  کند. این رأي قطعی است.  صادر می
تواند تمام یا  قانون می 19ماده  1این قانون آمده است: هیأت عمومی در اجراي بند  42در ماده 

  قسمتی از مصوبه را ابطال نماید. 
 حدود صالحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است: : 12ماده : 1392قانون سال   .3

هـا و   نامـه  دگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقـوقی از آیـین  رسی  .1
ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردي که  سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداري

مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یـا عـدم صـالحیت مرجـع مربـوط یـا       
تخلف در اجراي قـوانین و مقـررات یـا خـودداري از      تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا

  شود.  انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می
  صدور رأي وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.   .2
  شد. با صدور رأي ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده   .3

هـا و تصـمیمات   ها، بخشنامهنامهیه و صرفاً آیینیی قوه قضایرسیدگی به تصمیمات قضا .تبصره
یه و مصوبات و تصمیمات شوراي نگهبان، مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام،     یرئیس قوه قضا

  مجلس خبرگان و شوراي عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. 
ان صدور رأي هیأت عمومی اسـت مگـر در مـورد مصـوبات     اثر ابطال مصوبات از زم .13ماده 

خالف شرع یا در مواردي که به منظور جلوگیري از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثـر  
  آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید. 
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گیرد. در  تقاضاي ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می .80ماده 
 مذکور، تصریح به موارد زیر ضروري است:  درخواست

  کننده مشخصات و اقامتگاه درخواست )الف
  مشخصات مصوبه مورد اعتراض )ب
  حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعاي مغایرت مصوبه با آن شده )پ
دالیل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا  )ت

  کننده تیارات مرجع تصویبخروج از اخ
  کننده امضاء یا اثر انگشت درخواست )ث

نفـع بـودن    سایر مقررات مربوط به تنظـیم، ارسـال و ثبـت دادخواسـت، بـه اسـتثناء ذي       .تبصره
کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواسـت ابطـال مصـوبه نیـز جـاري اسـت.        درخواست
  شود.  مومی ارجاع میها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت ع درخواست

ي جدید رسـیدگی بـه درخواسـت     برخالف دو قانون قبلی، شیوه 1392قانون سال  84در ماده 
اموري که مطابق قـانون در  بینی شده است که شرح آن به قرار زیر است:  ها پیش نامه ابطال آیین

زده نفـر  هاي تخصصی مرکب از حداقل پان صالحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت
هاي تخصصی منوط به حضور دو سوم  شود. رسمیت جلسات هیأت از قضات دیوان ارجاع می

 کنند:  ترتیب زیر عمل می  اعضاء است که به
در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشـد،   )الف

  شود.  می ارسال میپرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمو
چهارم اعضاء هیـأت تخصصـی بـر رد شـکایت باشـد، رأي بـه رد        در صورتی که نظر سه )ب

کند. این رأي ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوي رئیس دیوان یا  شکایت صادر می
ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صـورتی کـه نظـر    

چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیـأت   سهاکثریت کمتر از 
  شود.  عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می

  رسد.  هاي تخصصی بالفاصله به اطالع قضات دیوان می تصمیمات هیأت .1تبصره 
هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی براي رسـیدگی مطـرح    .2تبصره 

شود. نظـر فقهـاي شـوراي نگهبـان      وع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال میباشد موض
  االتباع است. هاي تخصصی الزم براي هیأت عمومی و هیأت

در این قانون هم اختیار رئـیس دیـوان در مـورد قـرار رد درخواسـت ابطـال مصـوبه بـه علـت اسـترداد           
  ).  85د درخواست تکرار شده است. (ماده درخواست از سوي شاکی و وجود مصوبه قبلی دیوان در مور
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هـاي   نامـه در هیـأت   به نظر راقم این سطور شیوه مقدماتی رسیدگی به درخواست ابطـال آیـین  
ها و راهکار اعتراض به تصمیم از سوي تعدادي از قضات که غالباً به علـت   تخصصی و رد آن

داري خود را ندارند، کثرت کار فرصت و مجال بررسی به موضوعات خارج از وظایف حتمی ا
ناکارآمد و قابل انتقاد است ولی چون محتاج به نوشتار دیگري است به فرصتی دیگـر موکـول   

  گردد.  می
الذکر صالحیت هیأت  با توجه به آخرین قانون دیوان عدالت اداري و دقت در متن قوانین فوق  

هاي خالف قـانون و شـرع و    نامه ها و تصویب نامه عمومی دیوان رسیدگی به درخواست ابطال آیین
کنندگان مصوبات است و نهایتاً رد درخواست یا قبول درخواست  خارج از حدود اختیارات تدوین

الذکر ضمانت اجراها هم، همه  هاست. در قانون فوق ها و بخشنامه نامه ها و تصویب نامه و ابطال آیین
عمـومی دیـوان عـدالت اداري اسـت و     ها در آراي هیأت  نامه در مورد عدم اجراي آراي ابطال آیین

هـا   نامـه  هیچ صراحتی در مورد ضمانت اجراي عدم رعایت نظر دیوان در مورد منسوخ بودن آیـین 
  بینی نشده است.  پیش
ها توسـط هیـأت عمـومی الزم اسـت،      نامه نظر در مورد اعتبار تشخیص نسخ آیین قبل از اظهار  

از حقوقـدانان بـزرگ مراجعـه کنـیم. آقـاي دکتـر       راجع به نسخ و حدود اعتبار نسخ به نظر یکـی  
المعـارف حقـوق ـ دانشـنامه حقـوقی جلـد پـنجم در         جعفري لنگرودي ـ استاد حقوق ـ در دایـره   

. نسخ قانون عبارتست از اسقاط اعتبار قـانون توسـط   1«اند:  تعریف نسخ قانون و انواع نسخ نوشته
ه است: صریح و ضـمنی. الـف. نسـخ صـریح:     کسی که اختیار قانونی این کار را دارد. نسخ دوگون

گذار ضمن قانون جدیدي منسوخ بودن قانون قدیم را اعالن کنـد و   نسخ صریح آن است که قانون
. نسخ شخصی: یعنی نسخ قانون یا قوانین سابق با ذکـر مشخصـات و   1این خود بر دوقسم است: 

شـود.   نون منسوخ بیـان نمـی  . نسخ نوعی: در این نوع از نسخ مشخصات کافی قا2خصوصیات ... 
هـر  «شود و آن قاعده کلـی ایـن اسـت کـه:      تنها یک قاعده کلی در ضمن قانون ناسخ گنجانده می

آورترین نوع نسخ است که  ترین و زیان گونه نسخ مبتذل این» قانون مغایر با این قانون منسوخ است
مغـایر را مشـخص کـرده و از     دهند که قوانین طراحان کم مایه یک قانون قبالً به خود زحمت نمی

ها را نسخ کنند و ایجاد زحمت براي مردم و دادرسان و کسانی که با قـانون   طریق نسخ شخصی آن
. نسـخ ضـمنی: هرگـاه    3کنند و در قوانین جاري ما این نـوع نسـخ زیـاد اسـت      سروکار دارند، می

وخر به طور ضمنی کاشف ها میسر نباشد، قانون م دوقانون در یک مورد وارد شوند و جمع بین آن
باشد. تشخیص نسخ ضـمنی در عمـل دشـوار اسـت و غالبـاً امـري نظـري         از نسخ قانون مقدم می

حـل   حلی پیدا کنند کـه در آن راه  توانند راه باشد و به حکم اصل عدم نقض، دادرسان باید تا می می
  ) 447ـ446، ص 1358(جعفري لنگرودي، » هر دو قانون محفوظ باشد. 
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نامه الیحه قانونی اسـتقالل   هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: ابطال موادي از آیین 66شماره  رأي )ب
کـه در یکـی از آراي هیـأت عمـومی دیـوان       نظر به این: 1334کانون وکالي دادگستري مصوب 

نامـه و رد   عدالت اداري که ذیـالً بـه آن اشـاره خواهـد شـد، رأي بـه ابطـال مـوادي از آیـین         
نامـه و رد درخواسـت ابطـال بـه علـت       نامه به علت منسوخ بودن آیـین  ل آییندرخواست ابطا

نامه صادر شده است. در این رأي هیأت عمومی دیوان عـدالت اداري   تاثیر بودن مدلول آیین بی
اظهارنظرهاي بدیعی به عمل آمده که عین شکایت و پاسخ قوه قضاییه و رأي هیـأت عمـومی   

هـا مـورد بررسـی قـرار      نامـه  و موضوع صالحیت در نسخ آیـین دیوان عدالت اداري ذیالً ذکر 
  گیرد:   می

  
  27/02/1383هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مورخ  66ي شماره أر

نامه قانونی اسـتقالل کـانون وکـالي     شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، مواردي از آیین مقدمه:
 ف قانون است: وزارت دادگستري برخال 1334دادگستري مصوب 

، شروط خاصی قائل شده [مرکز] نامه موصوف که براي تصدي ریاست کانون وکال آیین 18ماه   .1
نویسی است چرا که قانون استقالل کانون وکال از این حیـث، تقییـدي    نامه خارج از حیطه آیین

 نامه موصوف خروج از حدود قانون است.  آیین 18وجود ندارد. لذا تقییدات ماده 
نامه مذکور که رئیس کـانون وکـالي مرکـز را در ردیـف دادسـتان کـل کشـور و         آیین 22ماده   .2

ها را در ردیف دادستان استان قرار داده، نوعی وضع قانون است که خروج  رؤساي سایر کانون
 نویسی است.   نامه از حیطه آیین

ونـده کـارگزینی قضـات را    نامه موصوف که به کانون اجازه داده خالصه پر آیین 21تبصره ماه   .3
مطالبه کند برخالف قانون است زیرا کانون، نهادي غیردولتـی اسـت و مکلـف نمـودن نهـادي      

یه ییه به ارائه سوابق کارگزینی قضات به نهادي غیردولتی دخالـت در قـوه قضـا   یچون قوه قضا
 باشد.  می

عی قائـل شـدن شـأن    نامه موصوف که تصمیم هیأت مدیره را قطعـی دانسـته نـو    آیین 51ماده   .4
قضایی براي هیأت مدیره است در حالی که حتی تصمیمات باالترین نهادهاي دولتی هـم قابـل   
رسیدگی و ارزیابی در دیوان عدالت اداري است لذا از این حیث باعث تضییع حـق معترضـین   

 شود.  می
اتهام بـه وي  نامه موصوف که عدم حضور مشتکی عنه را از موارد صحت انتساب  آیین 63ماده   .5

دانسته برخالف قانون است زیرا صرف عدم حضور مشتکی عنه اگر همراه با ادلـه اثبـات هـم    
 نباشد از موارد صحت اتهام و انتساب آن به متهم محسوب نخواهد شد. 
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نامه که مراجع رسمی را مکلف نمـوده در اسـرع وقـت، اطالعـاتی را کـه کـانون        آیین 72ماده   .6
خواسته کـانون عمـل کننـد و تبعـاتی      ها را مکلف نموده که به یز دادستانخواهد بفرستد و ن می

 شود.  نامه نویسی است و نوعی تقنین محسوب می براي آن قائل شده خروج از حوزه آیین
نامه موصوف که مرور زمان تعقیب انتظامی وکال را دو سال دانسته و در مـواردي   آیین 76ماده   .7

النـاس اسـت نـوعی     ییع حقوق اشخاص خصوصی و یا حـق که عمل خالف وکیل، موجب تض
نامه نویسی خـارج بـوده و نـوعی     ی به حقوق مردم و تضییع آن است که از حوزه آیینیاعتنا بی

 تقنین است. 
توان به حکم دادگاه انتظامی کانون وکال ممنوعیـت از   نامه موصوف که طی آن می آیین 76ماده   .8

م از شغل وکالت صـادر کـرد نـوعی کـار قضـایی اسـت زیـرا        سال یا محرومیت دائ 3ماه تا  3
ی اسـت لـذا   یمحروم کردن فرد از حقوق اجتماعی و غیره فقط در صالحیت مرجع صالح قضا

نامـه خـالف قـانون     آیـین  76ماده  6و  5نامه نویسی خارج شده بندهاي  این ماده از حوزه آیین
 باشد.  اساسی و قانون عادي و خالف شرع هم می

نامه موصوف که وکالت در انتقال مال و سندي را که توسـط وکیـل گرفتـه     آیین 76صره ماده تب  .9
ها و مراجع رسمی دانسته خالف قانون است زیرا حکم به  اعتباري آن در دادگاه شده موجب بی

ها و مراجع رسمی به عدم پـذیرش آن نـوعی تقنـین و     اعتباري اسناد و مکلف نمودن دادگاه بی
ر امر قضا است لذا هم خالف قانون و هم خالف شرع است. لذا تقاضـاي مـوارد   نیز دخالت د

 یاد شده را از دیوان عدالت اداري دارم. 
  

 2147/7یه در پاسخ به شکایت مـذکور طـی نامـه شـماره     یمدیر کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضا
 اند:   اعالم داشته 31/4/1382مورخ 

که در مورد پـذیرش متقاضـیان    1376دادگستري مصوب سال  در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
پروانه کارآموزي وکالـت از طریـق آزمـون عمـومی و تعـداد کـارآموزان و کمیسـیونی کـه تعـداد          

اي که  کند و شرایطی که کارآموزان باید داشته باشند و سهمیه کارآموزان را براي هر کانون معین می
ن قائل شده و همچنین راجع به اعضاء هیأت مـدیره و شـرایط   این قانون براي ایثارگران و رزمندگا

عضویت و مرجع رسیدگی به صالحیت و تخلفات آنان و نیـز مقـررات خـاص نـاظر بـه وکـال و       
بینی شده که بعضاً در الیحه قانونی اسـتقالل کـانون وکـالء دادگسـتري و      کارآموزان مقرراتی پیش

 7سوم) یا نیامده و یا با آن متفاوت است و نظر به ماده هاي اول، دوم و  ی آن (بخشینامه اجرا آیین
که از تاریخ تصویب آن کلیه قوانین و مقررات مغایر را  قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري

توان گفت که مقررات الیحه استقالل کانون  لغو کرده، بنابراین در پاسخ به استعالم به طور کلی می
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ـ نامـه اجرا  وکالء دادگستري و آیین حـدود مقـررات قـانون کیفیـت اخـذ پروانـه وکـالء         ی آن دری
دادگستري، دستخوش تغییراتی شده که مقررات مغایر بـا آن ملغـی اسـت. هیـأت عمـومی دیـوان       

آبـادي و بـا حضـور     االسالم والمسلمین دري نجـف  عدالت اداري در تاریخ فوق به ریاست حجت
ـ   س از بحـث و بررسـی و   رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشـکیل و پ

 نماید.  صدور رأي می انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به
  

   رأي هیأت عمومی

شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون وکال (اعم  1376قانون مصوب  4گذار بشرح ماده  قانون  .1
قانون مزبور  7البدل) را مشروحاً تبیین و مشخص کرده است و به موجب ماده  از اصلی و علی

نامه الیحه قـانونی اسـتقالل کـانون وکـالي      آیین 18کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 
وزارت دادگستري ملغی و منتفی گردیـده اسـت و بـا ایـن کیفیـت       1344دادگستري، مصوب 

 موضوعاً منتفی بوده و موردي براي ابطال آن وجود ندارد و قانون جدید معیار است. 
نامه مورد اعتراض که در مقام تعیین رئیس کانون وکـالي مرکـز و رؤسـاي سـایر      آیین 22ده ما  .2

اي در  ها از حیث شئون تشریفات رسمی انشاء شده است متضـمن وضـع قاعـده آمرانـه     کانون
جهت ایجاد حق خالف قانون و یا سلب حق مکتسبی نیست و صرفاً عنوان تشریفاتی است، تا 

 هاي همتراز ایجاد نماید در نتیجه مغایرتی با قانون ندارد.  حقوقی معادل حقوق سمت
الـذکر رسـیدگی بـه صـالحت نامزدهـاي       قـانون فـوق   4که حسب تبصره یک ماده  نظر به این  .3

عهـده دادگـاه    عضویت در هیأت مدیره کانون وکالي دادگستري با رعایت تشریفات قانونی بـه 
منتفی گردیده اسـت و   32موضوع تبصره ماده  عالی انتظامی قضات محول شده است. بنابراین

نامـه   موردي براي رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد. مناسب آن است که آیـین 
 هماهنگ باشد.  76مربوط براساس قانون جدید تدوین یابد تا با قانون مصوب 

گسـتري و مرجـع   هـاي آن در بـاب تخلفـات وکـالي داد     قـانون و تبصـره   6با عنایت به ماده   .4
نامه منتفی و کان لم یکن گردیـده   آیین 51هاي مقرر، ماده  ها و همچنین مجازات رسیدگی به آن

 است و موردي براي رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد. 
که مجرد عدم حضور مشتکی عنه جهت اداء توضیحات بـه منظـور کشـف حقیقـت      نظر به این  .5

 63شود مفاد مـاده   یا صدق نسبتی که به او داده شده است، محسوب نمیقرینه ارتکاب تخلف 
نامه مورد اعتراض که با وضع قاعده عدم حضور مشتکی عنه را جهت اداء توضـیح قرینـه    آیین

صحت نسبتی که به او داده شده اعالم داشته است. خارج از حدود اختیـارات قـوه مجریـه در    
 گردد.  یم ابطالوضع مقررات دولتی تشخیص و 
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که وضع قاعده آمره درخصوص تعیین تخلفات انضباطی و ضرورت تعقیب انتظامی  نظر به این  .6
نامه مورد اعتراض که متضمن وضع  آیین 72متخلفین اختصاص به مقنن دارد. قمست آخر ماده 

  شود.  می ابطالقاعده امره در این خصوص است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و 
ی الیحه قانونی استقالل ینامه اجرا که اذن مقنن درخصوص تهیه و تصویب آیین نایت به اینبا ع  .7

کانون وکالي دادگستري به وزیر دادگستري متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجـازات  
 67اعتباري اسناد مندرج در تبصره مـاده   محرومیت موقت یا دائم از شغل وکالت و یا اعالم بی

و  6و  5باشـد. بنـابراین بنـدهاي     ها و سایر مراجـع رسـمی نمـی    الذکر در دادگاه فوق نامه آیین
 ابطـال مزبور را خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشـخیص داده و   76همچنین تبصره ماده 

  گردد.  می
وضع قاعده آمره درخصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکـالي دادگسـتري از     .8

گذار دارد و همچنین تعیـین مـدت    اصی مقنن بوده و نیاز به قانون و یا اذن قانونوظایف اختص
نامه مورد شکایت بـه جهـت    آیین 86ماده  گذار دارد. بنابراین براي آن اختصاص به حکم قانون

سال از تاریخ ارتکـاب تخلـف و یـا آخـرین اقـدام       2اعالم شمول مرور زمان به لحاظ انقضاء 
گردد. مجدداً بـر   می ابطالود اختیارات وزارت دادگستري تشخیص داد و انتظامی خارج از حد
گـردد. رئـیس هیـأت     تأکیـد مـی   1367نامه براساس قانون مصوب سـال   ضرورت تدوین آیین

 . آبادي دري نجف ـعمومی دیوان عدالت اداري 
  
  موارد مطروحه در رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري )ج

که در مقام  27/02/1383اریخ تهیأت عمومی دیوان عدالت اداري  66در رأي وحدت رویه شماره 
نامه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصـوب   رسیدگی به شکایت راجع به مواردي از آیین

الیحـه قـانونی اسـتقالل کـانون وکـالي       51و  32، 18صادر شده، هیأت عمومی مـواد   1334سال 
نامـه را بـا اسـتداللی خـاص      آیین 22اعالم کرده است. ماده  دادگستري را ملغی و منتفی (منسوخ)

هـا از حیـث شـوون     که در تعیین رئیس کانون وکالي مرکز و رؤساي سایر کـانون  تحت عنوان این
اي در جهت خالف قـانون یـا سـلب حـق      تشریفات رسمی انشا شده و متضمن وضع قاعده آمرانه

تراز ایجـاد نمایـد در    هاي هم حقوقی معادل سمتمکتسبی نیست و صرفاً عنوان تشریفاتی است تا 
و قسـمت آخـر    63نتیجه مغایرتی با قانون ندارد، آن را مغایر با قانون تشخیص نداده است و ماده 

یعنی شمول مرور زمان بـر تخلفـات را ابطـال     86و خصوصاً ماده  76ماده  6و5و بندهاي  72ماده 
 1367اي بر اسـاس قـانون سـال     نامه کرده که آیین کرده است و در پایان رأي هیأت عمومی توصیه

  نوشته شود. 
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که رأي صادره حاوي مطالبی است که هر کدام در نوع خود قابل تامـل اسـت و    نظر به این  
ها بررسی جداگانه به عمل آیـد؛ خصوصـاً توصـیه قسـمت اخیـر رأي هیـأت        باید راجع به آن

ه جدید براي قانون کیفیت اخذ پروانه وکالـت  نام عمومی دیوان عدالت اداري براي نوشتن آیین
اي بر نقص و ابهام مقررات موجود است و الزم بـود   خود قرینه 1376دادگستري مصوب سال 

نامه قانون فوق نوشته نشده دیوان بـه ماهیـت موضـوع مـورد شـکایت ورود       تا زمانی که آیین
نامـه قـانون    آیـین  18سد. اما مـاده  ر نامه رافع تکلیف به نظر نمی نماید و توصیه به نوشتن آیین

استقالل کانون وکالي دادگستري که داراي شان نزول خاص اسـت و منسـوخ بـودن آن مـورد     
مناقشه قرار گرفته است، نتیجتاً قبل از ورود در مـاده فـوق بایـد اصـل موضـوع یعنـی اعتبـار        

قـرار دهـیم.   تشخیص مقررات منسوخ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداري را مورد تامـل  
چه که بدیهی و مسلم است دیـوان عـدالت اداري یـک نهـاد الزم و ضـرور اسـت و مـورد         آن

مطالبه عدالتخواهان بوده است. در غالب کشورها براي دادخـواهی نسـبت بـه شـکایات اداري     
بینی شده است. در قانون اساسی دوران مشروطیت  راهکارهایی در قوانین اساسی و عادي پیش

 1285قـانون اساسـی مشـروطه مصـوب      32اصل صریحی نبـوده اسـت. امـا اصـل     و متمم آن 
حال یا ایرادات یـا شـکایات    تواند عرض هرکس از افراد ناس می«خورشیدي مقرر داشته بود: 

خود را کتباً بدفتر خانۀ عرایض مجلس عرضه بدارد اگـر مطلـب راجـع بخـود مجلـس باشـد       
ـ  چـه مطلـب    جواب کافی باو خواهد داد و چنان ا اسـت بـدان   هـ  یکـی از وزارتخانـه  ه راجـع ب

اصل مزبور شـبیه اصـل   » وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند. 
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اسـت. بنـابراین مرجعـی بـراي صـدور رأي وفصـل        90

دولتـی هـم در    بینی نشده بود. قانون شوراي خصومت در قانون اساسی دوران مشروطیت پیش
رژیم گذشته عمالً متروك شده، نتیجتاً در مـورد تظلمـات اداري مرجـع خـاص همیشـه جـزء       
مطالبات عمومی بوده است. وقتی که این نهاد به حکم قانون ایجاد و مقررات آن نوشـته شـده   

ها شفاف و صریح باشـد. در مقـررات فعلـی دیـوان عـدالت       باید حدود اختیارات و صالحیت
نامـه   که تشخیص منسوخ بودن یک آیـین  قررات سابق هیچ ماده صریحی مبنی بر ایناداري و م

در صالحیت دیوان عدالت اداري قرار گرفته باشـد، وجـود نـدارد. اختیـاري را کـه در قـانون       
بینی شـده مـواردي    ها پیش نامه دیوان عدالت اداري براي رئیس دیوان جهت رد شکایت از آیین

کـه   اظهارنظر ماهوي وجود داشته و رأي صادر شـده باشـد و یـا ایـن    است که در دیوان سابقه 
شاکی شکایت خود را استرداد نماید. وگرنه صراحتی در ایـن زمینـه وجـود نـدارد. تشـخیص      

شود که شـاکی بتوانـد    ناسخ و منسوخ از سوي دیوان عدالت اداري، رأي ماهوي محسوب نمی
    هاي اعتراض نسبت به آن استفاده کرد. از ظرفیت
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  بند د: تشخیص ناسخ و منسوخ از منظر قانون 
، قانونی در مجلس شوراي اسالمی تحت عنـوان قـانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و      1389در سال 

مقررات کشور مورد تصویب قرار گرفت که به موجب ماده یک این قانون تدوین و تنقـیح قـوانین   
گرفته است. در این قانون تصریح شـده  کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شوراي اسالمی قرار 

اعمال وظایف مندرج در این قانون توسط معاونت مجلس شوراي اسالمی شامل حیطـه اختیـارات   
هـاي   باشد و در ماده دو این قانون آمـده کـه دسـتگاه    تقنینی نمایندگان مجلس شوراي اسالمی نمی

الی انقـالب فرهنگـی، هیـأت    کنند از قبیل: هیأت دولت، شوراي عـ  حکومتی که مقررات وضع می
هـایی کـه مقـررات     عالی کشور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداري همچنین دسـتگاه  عمومی دیوان

ها لزوم اجرا دارد، موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال ایـن قـانون بـه مجلـس شـوراي       آن
منیت ملـی و  اسالمی ارسال نمایند. مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراي عالی ا

  باشند.  شوراتی نگهبان از شمول این قانون مستثنی می
در ماده سه این قانون در تعیین وظایف معاونت مجلس شوراي اسالمی در امـور تنقـیح آمـده      

شـود کـه در    هاي زیر اعمال مـی  است: تنقیح کلیه قوانین کشور و اعالم قوانین معتبر و حاکم از راه
تشخیص مقرراتی که موضوع آن منتفی شده است و اعـالم آن بـه مرجـع    این قانون  3بند سه ماده 
کننده جهت اقدام قانونی به عهده این معاونت قرار گرفته است. بنـابراین یکـی از وظـایف     تصویب

معاونت تنقیح مجلس شوراي اسالمی تشخیص مقرراتی است که موضوع آن منتفی شـده اسـت و   
از سوي معاونـت   1334کانون وکالي دادگستري مصوب سال  نامه قانون استقالل تاکنون نسخ آیین

تنقیح مجلس شوراي اسالمی اعالم نگردیده است و نکته جالب این قانون و از الزامات قانونی این 
چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأییـد معاونـت تنقـیح قـوانین      1390است که از ابتداي سال 

  . مجلس شوراي اسالمی امکانپذیر است
در مـورد  1334نامه قانون استقالل کانون وکالي دادگستري سـال   آیین 18که ماده  نظر به این نتیجه:

قانون اسـتقالل   4شرایط ریاست کانون وکالي مرکز داراي شان نزول خاصی بوده و از طرفی ماده 
مشـابه   1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالـت سـال    4با ماده  1333کانون وکالي دادگستري سال 

نامـه سـال    است و حتی سن اعضاي هیأت مدیره در دو قانون یکسان است، با این وصف در آیـین 
قانون استقالل کانون وکالي دادگستري براي رئیس کـانون وکـالي مرکـز شـرایط دیگـري       1334
نامه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالـت   توان بدون نوشته شدن آیین بینی شده است. بنابراین نمی پیش

منسوخ است و اگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداري  1334نامه سال  آیین 18گفت که ماده  1376
طـور کـه    داشـت همـان   1334نامه سال  آیین 18با ماده  1376قانون سال  4اعتقاد به مخالفت ماده 

 کـه  کرد. خصوصاً این شاکی درخواست کرده بود باید به ماهیت قضیه ورود کرده و آن را ابطال می
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 4بینی شـده بـود کـه در مـاده      موارد دیگري هم در مورد هیأت مدیره پیش 1334نامه سال  در آیین
نیامده بود. بنابراین نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به علت عدم شفافیت قـانون   1333سال 
ست. و با توجه به شان نزول شرایط رئیس کانون وکالي مرکز مورد تردید قرار گرفته ا 1376سال 

کـه در ضـمانت اجراهـاي رأي هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداري منظـور ابطـال           خصوصاً این
رسد که قـانون دیـوان عـدالت     ها. بنابراین به نظر می ها بوده است نه منسوخ تلقی شدن آن نامه آیین

مـوارد   گـذار در  چه نظر قانون اداري دراین زمینه هم عنداللزوم باید مورد بازنگري قرار گیرد. چنان
هـا و مصـوبات قـوه اجرایـی      نامه صالحیت هیأت عمومی دیوان تشخیص ناسخ و منسوخ در آیین

  باشد، صریحاً در قانون ذکر و از سردرگمی مرتبطین با مقررات اداري جلوگیري شود. 
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 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس دکتر علیرضا مظلوم رهنی

  و وکیل پایه یک دادگستري (کانون گیالن) الملل قشم واحد بین دانشجوي دکتري حقوق خصوصی ساالر نوبهاري لنگرودي
 
  

  چکیده
قوانین مربـوط بـه روابـط اسـتیجار     
پاســـخگوي تمـــامی اختالفـــات و 
فروض دعاوي مربوط بـه مـوجر و   

باشد و در برخی موارد  مستأجر نمی
خأل قانونی بسـیاري در ایـن زمینـه    

ــی ــاس م ــن   احس ــاي ای ــردد. ردپ گ
در دعــاویی  تــوان اختالفــات را مــی

مربوط بـه تعمیـرات در دو قسـمت    
کلی و جزئـی پیـدا کـرد. تعمیـرات     
کلی که مربوط به نگهداري اساسـی  
ملک است و رابطه استیجار بر بقاي 
آن استوار است، باید انجـام شـود و   
دفع ضرر از موجر در تقابل با حـق  
ــراي مســتأجر و   ــین ب ــتفاده از ع اس

تعطیلی عین مستأجره، تـرجیح دارد  
باید مؤجر را از انجـام تعمیـرات   و ن

کلی باز داشت یا براي تعطیلی مغازه 
در اثر تعمیرات کلی و اساسی حکم 
به پرداخـت خسـارت بـه مسـتأجر     
بابت تعطیلی عین مستأجره داد. امـا  
وضع در خصوص تعمیرات جزئـی  
متفاوت است. در این فرض مـؤجر  
یا در نگهداري عین مستأجره تقصیر 

که براي نگهداري  نموده است یا این
ــه     ــت ب ــک، دس ــت مل ــرو مرم بهت

زنـد کـه ایـن     تعمیرات جزئـی مـی  
صورت در مـورد اول بـا توجـه بـه     
ــت   ــورد دوم ارجحی ــیر و در م تقص

عدم ورود ضرر به مسـتأجر، مـؤجر   
را مکلف به پرداخـت خسـارت بـه    
ــر تعطیلــی ملــک در  مســتأجر در اث
مـــدت انجـــام تعمیـــرات جزئـــی 

ی آن نماید. عنوانی که مستأجر ط می
ــرح    ــد مط ــارت را بای ــواي خس دع

ــافع  مــــی ــد، تفویــــت منــ نمایــ
الحصول است که موجر باعث  ممکن

ــا حــق   ــتفاده از منفعــت ی ــدم اس ع
ــدت     ــافع در م ــن من ــتفاده از ای اس
تعطیلی بر عین مستأجره شده اسـت  
و از این حیـث مکلـف بـه جبـران     

 خسارت وارده است.

  الحصول یرات کلی، تعمیرات جزئی، منافع ممکنمسئولیت مدنی، موجر، مستأجر، تعمواژگان کلیدي: 

  
  مقدمه

روابط حقوقی همواره مبنی بر قرارداد نیست. گاهی الزامی قانونی شخصـی را مکلـف بـه اجـراي     
کند که از قرارداد حاصل نشده است. روابط استیجاري مبتنی بر قرارداد است. اگـر چـه    تعهدي می

ي  دي قوانین خاص من الجمله قـانون مـدنی از مـاده   ي قراردا در بستر زمان در خصوص این رابطه
، مـاده  62، قانون روابط موجر و مستأجر سـال  56، قانون روابط موجر و مستأجر سال 517تا  466

نامه اجرایی این قـانون در   و آیین 76، قانون روابط موجر و مستأجر سال 65واحده مربوط به سال 
توانـد   ي ذکر شـده نمـی   جود دارد که قوانین موضوعه، وضع شده است. اما گویا مباحثی و78سال 

 مسئولیت مدنی مؤجر نسبت به تعطیلی عین مستأجره 
 در خصوص تعمیرات کلی و جزیی
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پاسخگوي تمامی نیازها و روابط پیچیده اشخاص در این عقد باشد و مسـتلزم ایـن اسـت کـه بـا      
تمسک به قوانین دیگر مانند قانون مسئولیت مدنی، تکلیـف اخـتالف حادثـه یـا جبـران خسـارت       

توانـد راهکـار مناسـب     مسئولیت مدنی میمشخص گردد. تلفیق قوانین مربوط به استیجار و قانون 
براي این موضوع باشد. از این رو در مباحث مربوط به رابطه استیجاري، گاهی در اثر تعمیرات اعم 

گردد، باعـث تعطیلـی عـین مسـتأجره      از کلی یا جزئی که از قوه قاهره یا تقصیر مؤجر موجب می
و جزئـی و حـدود مسـئولیت مـوجر و     شود. این تحقیق در دو بحث مربوط به تعمیرات کلـی   می

پردازد که در اثر قوه قـاهره یـا تقصـیر مـؤجر، موجبـات       حسب مورد جبران خسارت مستأجر می
تعطیلی عین مستأجره فراهم آمده است. ضرورت این تحقیق باعث مرتفع شـدن خـأل مربـوط بـه     

ینه تحقیق و تتبع در شود، زیرا با بررسی پیش مسئولیت موجر در جبران خسارت در اثر تعمیرات می
آثار گذشته، در خصوص این موضوع، مطلبی یافت نگردیده بـه عبـارتی دیگـر برخـی از دکتـرین      

؛ شـهیدي،  98، ص 1393انـد (امـامی،    صرفاً از منظر تعهدات قراردادي به رابطه استیجاري پرداخته
بیشـتر در  ). برخـی دیگـر نیـز در تألیفـات خـود      400ــ 401، ص 1384؛ کاتوزیان، 98، ص 1389

اند، بسیار نزدیـک   خصوص عنوان مسئولیت مدنی تکیه نمودند اگر چه مثالی که در اثر خود آورده
). 71، ص 1396باشد، اما داراي خصوصیات این تحقیق نیست (باریکلو،  ي این تحقیق می به قضیه

تـأملی  در تألیفات سایرین نیز صرف نمودن عنوان مسئولیت مدنی و ارکان آن بحث شده اسـت و  
شود و شاید این امـر در   ها یافت نمی ژرف به این مسئولیت، در دل یک رابطه قراردادي در آثار آن

؛ 91، ص 1388؛ خمـامی،  144ــ 145، صـص  1395هـا نبـوده اسـت (یزدانیـان،      رسالت تحقیق آن
  ). 188، ص 1393صفایی و رحیمی، 

ت مدنی مؤجر نسبت به تعطیلی اي تخصصی در مورد مسئولی هدف نگارنده در این مقاله، ارائه
اي از جمله قضات، وکالي دادگسـتري،   باشد که مشمولین عدیده عین مستأجره در اثر تعمیرات می

گیـرد ومـی تواننـد از ایـن      طور افراد عادي را در برمی دفاتر اسناد رسمی، مشاورین امالك و همین
باشـد،   بـدیع و جدیـد دیگـر مـی    اي براي تفکرات آینده و طرح موضوعات  جستار که قطعاً دریچه

تـوان در   باشد که آیـا مـی   استفاده نمایند. بنابراین، مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال اصلی می
روابط استجاري براي موجر در خصوص تعطیلی عین مستأجره به منظور تعمیرات کلی یا جزئـی،  

هـا پاسـخ داده    طـرح و بـه آن   مسئولیت مدنی احراز نمود؟ به فراخور بحث نیز سواالت فرعی نیز
ي  شود از قبیل، در صورت احراز مسئولیت مدنی براي مؤجر، آیا مبناي ایـن مسـئولیت، قاعـده    می

تـوان از مـؤجر بابـت تعطیلـی عـین مسـتأجره، خسـارت         ي موارد می باشد؟ آیا در همه الضرر می
ایـن اسـت کـه    گرفت؟ عنوان این خسارت در معناي خاص چیست؟ بنابرسؤال اصلی، فـرض بـر   

مؤجر نسبت به تعطیلی عین مستأجره در اثر تعمیرات، صرفاً در برخی مـوارد مکلـف و پرداخـت    
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باشد که در دو بحث مربوط به تعمیـرات   ي مسئولیت مدنی می خسارت به مستأجر بر مبناي قاعده
بـه  کلی (ضروري یا اساسی) و تعمیرات جزئی که متغیرهاي این تحقیق خواهد بود کـه بـا توجـه    

بیـان   76و  65، 62، 56هـاي   هایی مانند قانون مدنی، قانون روابط مستأجر مربوط به سـال  شاخصه
  باشد.  شود، قابل احراز می می

  گردد.  در ابتدا مبحث مربوط به تعمیرات کلی و در مبحث دوم تعمیرات جزئی بررسی می
  
  . تعمیرات اساسی (کلی یا ضروري)1

ي صحت آن، انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشـد.  اجاره از عقودي است که مقتضا
قانون مدنی تصریح شده است. بنابراین براي دوام عقد اجاره بایـد از اصـل    471ي  این امر در ماده

تواند با مالک یا مستأجر باشد. از سویی دیگر عدم  عین مراقبت نمود و مراقبت هم حسب مورد می
توان از نظر دور داشت، زیرا  وجبات تعمیرات اساسی را فراهم آورد را نمیمراقبت از اصل بنا که م

آور باشد.  تواند ضمان خود مصداق تعدي یا تفریط در اجراي مسئولیت است که می» عدم مراقبت«
زیرا امکان تخلیه موقت مستأجر از ملک و دور ماندن او از استیفاي منفعـت را بـه همـراه خواهـد     

هاي الزم به دالیلی که منتسب بـه خـود    رغم مراقبت ضی متصور است که علیداشت. گاهی نیز فر
باشد امکان تخلیه مستأجر از ملک وجود دارد. لذا در این قسمت در دو مبحث، اول تخلیه  ملک می

موقت یا دائم مستأجر در اثر عدم مراقبت و انجام تعمیرات ضـروري توسـط مـؤجر و در مبحـث     
  گیرد.  رغم مراقبت مؤجر مورد بررسی قرار می مستأجر علی دوم، تخلیه موقت یا دائم

  
  . تخلیه موقت یا دائم مستأجر در اثر عدم مراقبت و انجام تعمیرات ضروري توسط موجر 1ـ1

کـه پـس از ایـن     تعمیرات اساسی یا ضروري همواره موجبات تعطیلی ملک خواهـد شـد امـا ایـن    
دد و رابطه استیجاري ادامه یابد یا خیـر، بسـتگی بـه    تعمیرات مستأجر بتواند، مجددا به ملک بازگر

  قابلیت بقاء عین مستأجره دارد. 
  
  . تخلیه موقت مستأجر در اثر عدم مراقبت موجر از ملک و انجام تعمیرات اساسی (ضروري)1ـ1ـ1

ي عقل، هر کسی موظف است که از مال خـویش مواظبـت و حفاظـت نمایـد، امـا       به حکم قاعده
آیـد، مـؤجر را    بط استیجاري و اختالفاتی که عموماً بین مؤجر و مستأجر پدید میگاهی اوقات روا

هاي الزم را جهت بقاي اصـل عـین مسـتأجره بـه عمـل       کند که مراقبت به این موضوع هدایت می
اي بـراي مسـتأجر جـزء     نیاورده و از این رو، بطور غیرمستقیم به مستأجر ضرر وارد نماید و چـاره 

گذار نیسـت، زیـرا اصـل     اما این پندار ناصواب است و قطعا مورد حمایت قانون تخلیه ملک نماند.



  1397سال دهم، شماره بیستم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

56 

نص دیگـري   1قانون اساسی، منع صحیحی را در این خصوص به صراحت اعالم نموده است.  40
 2توان جستجو نمود و آن منع سوء استفاده از حق مالکیت است.  قانون مدنی می 132ي  نیز در ماده

نطبق به رفتار انسانی متعارف باشد و ثانیاً اجراي حق او مجاز باشـد، حتـی   به شرطی که عمل او م
ي  ). زیرا دو شـرط انتهـاي مـاده   188، ص 1393اگر فعل زیان بار قلمداد شود (صفایی ـ رحیمی،  

ها نیز مـن   باشد که با تحقق حتی یکی از آن قانون مدنی، مصداقی از اهمال و تفریط مالک می 132
ضامن جبران خسارت است، اما اگر خرابی ملک در اثر اهمال و تفـریط مالـک    باب تسبیب، مالک

). لذا 94، ص 1396نباشد یا بر اثر عوامل طبیعی صورت گیرد، مالک ضامن نخواهد بود (ره پیک، 
توان استنباط نمود که در حقوق ایـران، اشـخاص نبایـد در     قانون موصوف می 132ي  از مبناي ماده

قـانون اساسـی،    40مرتکب تقصیر شوند وگرنه مسئول خواهند بـود و اصـل    مقام اعمال حق خود
). امـا از  74، ص 1394باشـد (کاتوزیـان،    الخطاب این امر یعنی منع سوء استفاده از حـق مـی   فصل

داند، نبایـد غافـل    قانون مسئولیت مدنی که مسئولیت را ناشی از فعل شخص می 1ي  حکومت ماده
). براین اساس با توجه بـه مقدمـه فـوق، وقتـی بحـث از اهمـال و       164، ص 1395شد (یزدانیان، 

آید ایـن امـر موجبـات، تعطیلـی موقـت       انگاري مالک در مراقبت از عین مستأجره به میان می سهل
کند، مالک موظف است این تعطیلی را به طرق مقتضی جبـران نمایـد. اگـر چـه      ملک را فراهم می

باشد و این امر داللت التزامـی بـر مراقبـت     فاي منفعت آن میمقتضاي عقد اجاره، بقاي عین و استی
مؤجر و ممکن بودن استفاده از عـین، توسـط مسـتأجر دارد، امـا در قـوانین موضـوعه مربـوط بـه         

اي براي اجبار موجر به پرداخت خسارت پیدا کـرد و نـاگزیر از    توان مقرره مقررات استیجاري نمی
اگـر در مـدت   «دارد:  قانون مدنی بیان می 485ي  بود. ماده رجوع به قواعد مسئولیت مدنی خواهیم

اجاره در عین مستأجره تعمیراتی الزم آید که تـأخیر در آن موجـب ضـرر مـؤجر باشـد. مسـتأجر       
تواند مانع تعمیرات مزبور گردد، اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عـین   نمی

». نمایـد، در ایـن صـورت، حـق فسـخ اجـاره را خواهـد داشـت        مستأجره کالً یـا بعضـاً اسـتفاده    
ي مزبـور   طوري که از فحواي کالم مقنن مشهود است و نیز قیدي که بدین صـورت در مـاده   همان

انگـاري یـا    قطعاً براي مـوجري کـه در اثـر سـهل    » تأخیر موجب ضرر مؤجر باشد«آورده است که 
اهد بدین وسیله بـه مسـتأجر ضـرر وارد نمایـد،     خو نماید و یا می اهمال از ملک خود مراقبت نمی

چنین امتیازي قائل نیست، زیرا اگر چه حق فسخ به مستأجر داده شده است تا بتواند با اعمال آن از 
خود رفع ضرر نماید، اما باید پذیرفت که براي مستأجرین مشمول قانون روابط مـؤجر و مسـتأجر   

                                                            
  ». تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیرقرار دهد هیچ کس نمی«قانون اساسی:  40اصل   .1
مگر تصـرفی کـه    تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، کسی نمی«قانون مدنی:  132ماده   .2

  ». بقدر متعارف و براي رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد



  1397سال دهم، شماره بیستم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

57 

باشد. ضـمناً مـؤجر کـه از ملـک خـویش       تصور می، فسخ اجاره، ضرري به مراتب بیشتر م56سال 
به ضرر خویش نموده است و مقنن نیز از کسی که به » اقدام«کند، خود  جهت استیجار مراقبت نمی

تواند باعث تعطیلی حق  کند. به عبارتی دیگر ضرري می ضرر حق خویش اقدام نماید، حمایت نمی
ه باشد و تعمیر ملک بتوانـد مـؤجر را نجـات    مستأجر شود که مربوط به خرابی احتمالی مورد اجار

تواند با اثبات  قانون مدنی، مستأجر می 485ي  ). لذا با توجه به ماده404، ص 1384دهد (کاتوزیان، 
انگاري و یا اهمال موجر که موجبات تعطیلی عین مستأجره را فراهم آورده اسـت، بـر مبنـاي     سهل

که مستأجر به مالک  رغم این اید. به عنوان مثال، علیقانون مسئولیت مدنی از وي مطالبه خسارت نم
باشـد،.   اعالم نموده که بام ملک، نیازمند بازسازي یا قیرگونی به منظـور عـدم نفـوذ آب بـاران مـی     

مؤجر، هیچ اقدامی در این خصوص انجام نـداده و در اثـر نفـوذ آب بـاران بـه ملـک اسـتیجاري،        
ؤجر نسبت به تعمیرات اساسـی (در خصـوص بـام) کـه     مستأجر ناگزیر از تعطیلی محل گردد تا م

که مستأجر چه خسـارتی   ). اما این98، ص 1389طبق قانون برعهده وي بوده اقدام نماید (شهیدي، 
تواند از مالک دریافت نماید، صرفاً مربوط به عدم استفاده از ملک در مدت استیجار اسـت و   را می

به مستأجر در عین مستأجره نه خسـارت وارده بـه    همچنین خسارتی که به ابزار و وسایل مختص
توان بابـت ورود خسـارت بـه ملـک خـویش،       عین. زیرا عین متعلق به مالک است و از مالک نمی

مطالبه ضرر و زیان نمود. الزم به ذکر است که اگر روابط مؤجر و مسـتأجر تـابع حاکمیـت قـانون     
به تخلیه موقت بنا، بـراي مهلتـی مناسـب     این قانون، تجویز حکم 22ي  باشد، حسب ماده 56سال 

گذار در این ماده، این است که مستأجر بالوجـه   جهت انجام تعمیرات ممکن است اما فرض قانون
خواهد از این طریق به مالک ضرر وارد نماید. فراز پایانی  نماید و می از انجام تعمیرات ممانعت می

در هر حال مستأجر مسئول خسارتی است کـه  «د: دار این ماده گویاي این مطلب است که اعالم می
  1».در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد

  
  . تخلیه دائم مستأجر از ملک در اثر عدم مراقبت موجر از بنا و انجام تعمیرات اساسی (ضروري)2ـ1ـ1

اعـث  از دست دادن قابلیت انتفاع یا خرابی یا عیبی که موجب صعوبت انتفـاع از ملـک شـود ب   
حکم اولیه این فـرض را کـه انفسـاخ     2قانون مدنی 483ي  انفساخ عقد اجاره خواهد بود. ماده

                                                            
هرگاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروري شود، دادگـاه  : «56قانون روابط مؤجر و مستأجر سال  22ماده   .1

ت ادامـه ممانعـت   نمایـد. در صـور   مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی براي انجام تعمیرات تعیین می
تواند حکم به تخلیه موقت بنا براي مدت مذکور بدهد، در هر حال مستأجر مسئول خسارتی است که در  دادگاه می

  ». نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد
زمـان   اگر در مدت اجاره عین مستأجره بواسطه حادثه کال یا بعضاً تلف شـود، اجـاره از  «قانون مدنی:  484ي  ماده  .2

  ». شود تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می
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اي  شود. به عنوان مثال اگـر زلزلـه   بینی نموده که به تبع آن حکم تخلیه نیز صادر می است پیش
المنفعه گردد یا قـدمت آن بـه حـدي برسـد کـه ملـک در حالـت         باعث شود که ملک مسلوب

هـاي   رغم عدم مراقبـت  گیرد و حضور در آن خطرات جانی به همراه آورد، علی خطرناك قرار
الزم مالک، مسئولیتی جزء پرداخت حقوق حقه مستأجر (حسب مورد) ندارد و مستأجر ناگزیر 
از تخلیه ملک است. زیرا ضرورت حفظ جان و برتري آن بر مال بر هیچکس پوشیده نیست و 

این فرض مقنن نه تنهـا امتیـازاتی را بـر مالـک در قـوانین       گردد. در هرگز جان فداي مال نمی
باشد. به عنوان نمونه  بینی نموده است بلکه متقابالً مستأجر نیز داراي امتیازاتی می مختلف پیش

گـردد   قانون مدنی اشاره نمود که قرارداد اجاره منفسخ و ملک تخلیه می 483ي  توان به ماده می
موصوف تابع قانونی مدنی و تراضی طرفین باشد). در صورتی که  (البته در صورتی که قرارداد

قـانون مزبـور،    15ي  مـاده  1باشد. بنـد   56قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 
که پروانه ساختمانی یـا   تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط به این«دارد:  اذعان می

در این مورد دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخـت  ». گواهی شهرداري مربوط ارائه شود
حق کسب و پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد. حال سؤال اینجاست که آیا مسـتأجر بابـت   

هاي الزم از ملک توسط مالک که نهایتاً منجـر بـه فرسـودگی و لـزوم تخریـب و       عدم مراقبت
ضاي جبران خسارت نمایـد؟ ظـاهراً   تواند از باب مسئولیت مدنی تقا نوسازي ملک گردیده، می

قـانون   15ي  مـاده  4گـذار در بنـد    رسد پاسخ به این سؤال منفی باشـد، زیـرا قـانون    به نظر می
ي مستأجر را لحاظ نموده است. عدم تعلق خسارت من باب مسـئولیت   الذکر، حقوق حقه اخیر

رداد اجـاره عقـد مسـتمر    گونه استدالل نمود که اوالً چـون قـرا   توان این مدنی به مستأجر را می
تـوان بـراي    گـردد، لـذا نمـی    باشد و بر اثر تلف عین، تسلط مستأجر بر منافع نیز قطـع مـی   می

توانسـت بـه مسـتأجر تعلـق گیـرد، خسـارت در نظـر         منافعی که معلوم نیست تا چه زمانی می
خود  باشد که در جاي النفع می گرفت و این مصداق دعوي احتمالی و یا خسارت ناشی از عدم

شود، ثانیاً، جبران تخلیه ملک بـا پرداخـت حـق کسـب و پیشـه و تجـارت        به آن پرداخت می
بینـی شـده اسـت و     گذار پیش مستأجر (در فرض که ملک استیجاري، مغازه باشد) توسط قانون

رسد که حقی را بتوان براي مستأجر قائل شـد. در فرضـی    در غیر از قالب فوق بعید به نظر می
توان  اي در این خصوص وجود ندارد، اما می تیجاري براي سکونت باشد، مقررههم که محل اس

استدالل نمود که منافع تابع عین است، لذا وقتی عین از بین برود، به تبع آن منافع نیـز از بـین   
خواهد رفت و در رابطه حقوقی اجاره که دوام شرط صحت آن نیست وقطعاً در یـک مقطعـی   

  جبران خسارت در حق مستأجر وجود ندارد.  رسد، لزوم  به پایان می
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  رغم مراقبت مؤجر و انجام تعمیرات ضروري  . تخلیه موقت یا دائم مستأجر علی2ـ1
دهـد امـا گـاهی     هاي الزم را انجام مـی  بدیهی است هر مالکی براي حفاظت مایملک خود، مراقبت

مالـک نـاگزیر از انجـام     گیـرد و  ها، ملک در معرض خرابی قـرار مـی   ي این حفاظت رغم همه علی
شود کـه حسـب مـورد موجبـات تعطیلـی یـا تخلیـه عـین          تعمیرات ضروري (کلی یا اساسی) می

  آورد.  مستأجره بصورت موقت یا دائم را فراهم می
  
  هاي مؤجر  رغم مراقبت و حفاظت . تعطیلی یا تخلیه موقت از ملک علی1ـ2ـ1

شـوند کـه لـزوم     هـایی مـی   یب یـا فرسـودگی  اجزاي مختلف ساختمان در اثر مرور زمان دچار آس
هاي مؤجر، این امر اجتناب  رغم مراقبت و حفاظت تعمیرات اساسی را در پی خواهند داشت و علی

ناپذیر است. بنابراین مؤجر این حق را دارد که نسبت به انجام تعمیرات، اقدام الزم را به عمل آورد 
قانون مدنی تعمیرات و کلیـه مخـارجی کـه در     488 ي تواند ممانعت نماید. ماده و مستأجر نیز نمی

 20ي  ي مالک گذاشته و همچنین مـاده  عین مستأجره براي امکان انتفاع از آن الزم است را بر عهده
، تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا 56قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 

نهاده است. زیرا تعهد مؤجر بر این مبنا استوار اسـت کـه    باشد، برعهده مالک تأسیسات منصوبه می
اي در اختیار مستأجر قرار دهد که قابلیـت انتفـاع    گونه االجاره عین را به باشد، در برابر مال ملتزم می

ي این التزام همان انجام تعمیرات و مخـارج الزم اسـت (کاتوزیـان،     داشته باشد، لذا الزمه و مقدمه
هـاي الزم، در عـین    رغـم مراقبـت   ). حال اگر علـی 98، ص 1393؛ امامی، 400ـ401، صص 1384

مستأجره خرابی بهم رسد که باعث تعطیلی یا تخلیه موقت ملـک و عـدم اسـتفاده مسـتأجر شـود،      
تواند دعواي مسئولیت مـدنی اقامـه    سؤال اینجاست که در اثر این تخلیه یا تعطیلی، آیا مستأجر می

ر مالک ناگزیر به تعویض لوله کشی در اثر پوسیدگی باشد و از این حیث، نماید. به عنوان مثال، اگ
مدتی ملک تعطیل یا مستأجر موقت تخلیه شود. به عنوان مقدمه پاسخ این پرسـش، بایـد در ابتـدا    
اذعان داشت که مؤجر رفتار متعارف و با حسن نیت داشته و همواره نسبت به حفاظت و نگهداري 

هـاي   تـرین نظریـه   بنابراین فرض تقصیر یا خطر که دو نمونـه از بنیـادي   از ملک کوشا بوده است،
باشد وجـود نـدارد تـا بتـوانیم مـؤجر را مسـئول        قوانین موضوعه ایران در باب مسئولیت مدنی می

خورد، اول ضـرري کـه    ضرر به چشم می 2نظر از مورد فوق نیز، در فرض سوال،  بشناسیم. صرف
باشد و باید از مـوجر رفـع    م انجام تعمیرات اساسی و ضروري میبه ملک وارد شده است و مستلز

گـردد و او را از   ضرر شود، دوم ضرري که در اثر تعطیلی یا تخلیه موقت ملک به مستأجر وارد می
که در اثر تعارض دو ضرر (مالک و مستأجر) هـر دو  «دارد. گفته شده است:  استفاده از ملک باز می

تواند در عین مال خود تصرف کنـد. منتهـا بـراي     ي تسلیط مالک می دهشوند و برطبق قاع ساقط می
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گذار بـه او حـق فسـخ اجـاره را داده اسـت (کاتوزیـان،        که مستأجر نیز زیان بیهوده نبرد، قانون این
قـانون مـدنی از خـویش     132ي  که طبق ماده ). بنابراین رفتار متعارف مالک و این404، ص 1384

دهـد،   اي براي اضرار به غیر (همسایه یا مستأجر خود) قرار نمـی  را وسیلهنماید و آن  رفع ضرر می
کند، زیرا در مقام اجراي  وي را متحمل جبران خسارت ناشی از تعطیلی یا تخلیه عن مستأجره نمی

حق، اگر به دیگري زیانی برسد، در صورتی که عمل او تجـاوز از رفتـار انسـانی متعـارف نباشـد،      
گـذار سـال    ). حقی که قانون188، ص 1393سازند (صفائی ـ رحیمی،   وي نمیمسئولیتی را متوجه 

باشد در صورتی  براي مستأجرین مشمول این قانون در نظر گرفته است، اختیار فسخ معامله می 62
که مورد اجاره کالً یا جزئاً در معرض خرابی واقع شود به نحوي که موجب نقص انتفـاع گـردد و   

ا مفهوم مخالف قسمت اخیر این ماده این است کـه در صـورت قابـل تعمیـر     قابل تعمیر نباشد. لذ
این قانون نیز انجام تعمیرات اساسی و کلـی را   10ي  بودن، مستأجر حق فسخ نخواهد داشت. ماده

تخطـی   56ي موجر نهاده و از حکم قانون مدنی و قانون روابـط مـؤجر و مسـتأجر سـال      بر عهده
اي در این خصوص وجود ندارد، لذا چون مقررات روابط مؤجر  قررهنیز م 76نکرده است. در سال 

شباهت زیادي با قانون مدنی دارد، اکثر قوانین مربوط به بحث اجـاره در مـورد    76و مستأجر سال 
  مجري خواهد بود.  76رابطه استیجاري مشمول سال 

  
  تأجره هاي مؤجر از عین مس رغم مراقبت . تخلیه دائم مستأجر از ملک علی2ـ2ـ1

در قسمت مربوط به تخلیه دائم مستأجر در اثر عدم مراقبت مالک از ملک در تعمیرات اساسی این 
نتیجه حاصل گردید که مستأجر حقی براي اقامه دعوي مسئولیت مدنی به طرفیت مـؤجر نـدارد و   

مـل آورده  هاي الزم را نیز به ع دالیل آن نیز ذکر شد. ما به طریق اولی در صورتی که موجر مراقبت
و همیشه درصدد بازسازي ملک بوده و تا خرابی گسترش نیابد یا به نقاط دیگر سرایت نکند یعنی 
رفتار فردي متعارف داشته باشد که صرفاً براي رفع ضرر از خود و بقـدر حاجـت، در ملـک خـود     

ن، مالک تصرف نماید، نباید متحمل جبران خسارتی گردد. به عنوان مثال اگر در اثر قدمت ساختما
ي ساختمانی جهت تخریب و نوسازي دریافت کند، در صورتی که این  از شهرداري مربوطه پروانه

 4باشـد، طبـق بنـد     56رابطه استیجاري در خصوص ملک تجاري و تحت حمایت قانون سـال  
به مستأجر حق کسب و پیشه و تجارت تعلق خواهد گرفت و در مورد محل مسـکونی،   15ي  ماده

شود. مستأجرین مشمول  ي حاکم در مسئولیت مدنی پرداخت نمی أجر من باب قاعدهچیزي به مست
باشد نیز مشمول این حکم خواهنـد بـود. در    ها مسکونی می نیز که صرفاً عین مستأجره آن 62سال 
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، تـابع  76دارد که قانون سـال   اذعان می 1این قانون 1ي  نیز چون ماده 76خصوص مستأجرین سال 
مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین مؤجر و مسـتأجر خواهـد   مقررات قانونی 

قانون مدنی براي مستأجر حق فسخ و در صـورت پرداخـت    483ي  بود، لذا حسب مورد طبق ماده
  به مالک حق مطالبه آن به نرخ روز متصور است.  2سرقفلی

  
  . تعمیرات جزئی 2

روري) یا جزئی موجب شناسایی مسئول انجام آن نیـز  شناسایی اصل تعمیرات از لحاظ اساسی (ض
هاي پیشین گفته شد، تعمیرات اساسی (ضروري) با مالک است.  طوري که در قسمت شود. همان می

خواهیم ببینیم که تعمیرات جزئی با کیست؟ و در صورتی که منجر به تعطیلی یا  در این قسمت می
، علیه مسبب اقامه کـرد یـا خیـر؟ بنـابراین در دو     توان دعواي مسئولیت مدنی تخلیه ملک بشود می

قسمت، اول انجام تعمیرات جزئی توسط مستأجر و دعـواي مسـئولیت مـدنی و در قسـمت دوم،     
انجام تعمیرات جزئی توسط مؤجر در دو فرض تقصـیر و بـدون تقصـیر وي مـورد بررسـی قـرار       

  گیرد.   می
  
  ولیت مدنی . انجام تعمیرات جزئی توسط مستأجر و دعوي مسئ1ـ2

تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره براي امکان انتفاع الزم اسـت برعهـده مالـک اسـت     
اما در خصوص تعمیرات جزئی حکمی در قانون مدنی نیست و ظـاهراً   3قانون مدنی) 486ي  (ماده

بـا   هـاي آن  باید از مفهوم مخالف این ماده استحصال نمود که تعمیرات جزئـی و پرداخـت هزینـه   
این نقیصـه را مرتفـع نمـوده اسـت. زیـرا بـه        62و  56هاي  گذار در سال مستأجر است. البته قانون

ي مستأجر قـرار   ، تعمیرات جزئی بر عهده56قانون روابط موجر و مستأجر سال  20ي  موجب ماده

                                                            
االجرا شدن این قـانون اجـاره کلیـه امـاکن اعـم از       ا ز تاریخ الزم: «76قانون روابط موجر و مستأجر سال  1ي  ماده  .1

که  هاي دولتی و نظایر آن هاي دانشجویی و ساختمان مسکونی، تجاري، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه
شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرربین  ا قرارداد رسمی یا عادي منعقد میب

  موجر و مستأجر خواهد بود. 
توانـد   هرگاه مالک ملک تجاري خود را به اجاره واگذار نماید می: «76قانون روابط مؤجر و مستأجر سال  6ي  ماده  .2

توانـد در اثنـاء مـدت اجـاره بـراي       قفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر مـی مبلغی را تحت عنوان سر
کـه در ضـمن عقـد     واگذاري حق خود مبلغی را از مؤجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگـر آن 

  اجاره حق انتفال به غیر از وي سلب شده باشد. 
ه مخارجی که در عین مستأجر، بـراي امکـان انتفـاع از آن الزم اسـت بـر      تعمیرات و کلی«قانون مدنی:  486ي  ماده  .3

که شرط خالف شده یا عرف بلد برخالف آن جاري باشـد، و همچنـین اسـت آالت و     ي مالک است مگر آن عهده
  باشد.  ادوات تحت که براي امکان انتفاع از عین مستأجره الزم می
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وجـود   62قانون روابط مؤجر و مستأجر سـال   10ي  همچنین، حکمی مشابه در ماده 1گرفته است.
که مستأجر به تعمیرات کاشی کاري و سنگ کاري نمایـد کـه بـراي بهتـر اسـتفاده       مانند این 2دارد.

ي مستأجر است (نظریـه مشـورتی    آید و لذا هزینه آن به عهده کردن از مورد اجاره به عمل می
اداره حقوقی دادگستري). با این وصـف مسـتأجر در صـورتی کـه      27/7/79مورجه  745/7شماره 
تواند آن را انجام دهد  انجام تعمیراتی جزئی براي استفاده بهتر خود داشته باشد، نه تنها می تمایل به

هاي آن را نیز پرداخت کند. در این رهگذر، اگر مدتی نیـز عـین مسـتأجره تعطیـل      بلکه باید هزینه
ي اسـتفاده  باشد و مستأجر نتواند از آن استفاده کند، مسئولیتی متوجه مؤجر نیست. زیرا مستأجر برا

مصـداق فعـل او   » ي اقدام حکومت قاعده«بهتر خود اقدام به تعمیرات جزئی نموده و از این حیث 
  باشد.  می

بهره جسـت، زیـرا در قـانون     76توان در روابط استیجاري سال  از عمومات قانون مدنی نیز می
  اخیرالذکر چنین حکمی وجود ندارد. 

  
  ر اثر تقصیر و فرض بدون تقصیر وي . انجام تعمیرات جزئی توسط موجر د2ـ2

ي مستأجر است اما گاهی تعمیرات جزئی در  پیشتر گفته شد که انجام تعمیرات جزئی بر عهده
شـود. مباحـث    اثر خرابی حاصل در نتیجه تقصیر و فرض بدون تقصیر مؤجر نیـز حاصـل مـی   

رد بررسـی  اصلی مسئولیت مدنی موجر بیش از پیش در این قسمت مورد مناقشـه اسـت و مـو   
  گیرد.   قرار می

  
. تقصیر موجر در ورود خسارت به عین مستأجره کـه مسـتلزم انجـام تعمیـرات و     1ـ2ـ2

  تعطیلی یا تخلیه موقت مستأجر است
). فعـل  91، ص 1388در مسئولیت مدنی شرط است که فعل زیان بار نامشروع باشد (غمـامی،  

ارت است از وضعیتی اعتباري کـه شـخص   تواند در نتیجه تقصیر باشد و تقصیر عب زیان بار می
شـود (امـامی،    احتیاطی یافـت مـی   در اثر ارتکاب عمل بدون مجوز قانونی عمالً یا در نتیجه بی

). و نیز در فرض تقصیر یا حتی بر مبناي نظریه خطـر در هـر صـورت، فعلـی     691، ص 1393
یق تقصـیر نـاتوان   ). قانون از بیـان مصـاد  147، ص 1393باید محقق گردد (صفایی ـ رحیمی،  

                                                            
و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیـري کـه مربـوط بـه     : «56ل قانون روابط مؤجر و مستأجر سا 20ي  ماده  .1

  استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود. 
و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیـري کـه مربـوط بـه     : «62قانون روابط مؤجر و مستأجر سال  10ي  ماده  .2

  ». که در قرارداد بصورت دیگري شرط شده باشد هد بود مگر آناستفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خوا
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). 144ــ 145، صـص  1395است و تعیین مصداق را به عرف واگذار نمـوده اسـت (یزدانیـان،    
تشخیص تقصیر با توجه به معیارهاي عرف بر عهـده قاضـی اسـت و اوسـت کـه بایـد ارکـان        
مسئولیت مدنی را در رفتار مؤجر احراز و وي را به پرداخت خسارت محکوم نماید. اگـر چـه   

باشـد و   صد ورود خسارت به ملک خویش را ندارد، زیرا اعیان متعلق به وي مـی هیچ مالکی ق
توانـد از وي مطالبـه خسـارت     بابت ورود خسارت به اعیان ملک توسط مالک، مسـتأجر نمـی  

یـا   62، 56ي استیجاري در حاکمیت قانون سال  نماید، زیرا اعیان در مالکیت اوست. چه رابطه
تعمیرات الزم را در خصوص اعیان انجام دهد. بـدیهی اسـت در    باشد. بنابراین مقصر باید 76

صورتی که اموالی متعلق به مستأجر در ملک باشد و به آن خسـارت وارد آیـد، مـؤجر ضـمان     
کند که اگـر مـالکی در    جبران این خسارت نیز است. اما فرض قضیه در این مثال نمود پیدا می

اثر تعمیرات در ملک خود و یـا خرابـی کـه در     طبقه فوقانی ملک استیجاري، ساکن باشد و در
ملک وي فراهم آمده باشد، این خرابی به ملـک طبقـه تحتـانی سـرایت نمایـد و تعمیـرات در       
نتیجه این تقصیر، باعث تعطیلی یا تخلیه ملک استیجاري به مدت طوالنی شـود، آیـا مسـتأجر    

طالبه خسـارت نمایـد؟ پاسـخ بـه     از موجر م 1قانون مسئولیت مدنی 1ي  تواند بر مبناي ماده می
این سؤال مثبت است، زیرا عالوه بر جمع ارکان مسئولیت مدنی که همان فعل زیان بـار، ورود  

باشـد، وجـود دارد، طبـق فلسـفه وضـع قـانون        خسارت و رابطه انتسابی بین ضرر و فعل مـی 
ی یـا تخلیـه   مسئولیت مدنی که هیچ ضرري نباید جبران ناشده باقی بماند، مؤجر بابـت تعطیلـ  

باشـد. خسـارت وارده بـه     موقت ملک استیجاري، مکلف به پرداخت خسارت به مسـتأجر مـی  
) مثـالی کـه   71، ص 1396زیان دیده، بواسطه تلف و از بین بردن منافع عین اسـت (بـاریکلو،   

اند این است که اگر کسی مانع استفاده زیان دیده از خانـه مسـکونی وي    براي این قضیه آورده
در این فرض، خسارت وارده بر زیان دیـده، ناشـی از فـوت منفعـت خانـه اسـت. ایـن        گردد، 

خسارت قابل مطالبه است زیرا چنین خسارتی ناشی از تلف مال است و عرفاً منافع عـین نیـز   
که عین مال عرفاً قابل اجـاره یـا عاریـه باشـد (شـهیدي،       شود. مشروط به این مال محسوب می

  ).  256ـ68، صص 1382
  
  
  

                                                            
احتیاطی به جان یـا مـال یـا آزادي،     هر کس بدون مجوز قانونی عمال یا در نتیجه بی«قانون مسئولیت مدنی:  1ماده   .1

یـد کـه   اي وارد نما حیثیت یا شهرت تجاري یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده لطمـه 
  ». موجب ضرر فردي یا معنوي دیگري شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود باشد
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. فعل زیان زننده مؤجر در ورود خسارت بـه عـین مسـتأجره کـه مسـتلزم انجـام       2ـ2ـ2
  تعمیرات و تعطیلی یا تخلیه موقت مستأجر است

در هر مورد کـه از کـاري بـه دیگـران زیـان برسـد مسـئولیت مـدنی ایجـاد          «گفته شده است: 
ورود ضـرر را  شود. باید کار زیان بار در نظـر اجتمـاع ناهنجـار باشـد و اخـالق عمـومی        نمی

توان مبناي مسئولیت مـدنی را   ). اما به واقع می57، ص 1394(کاتوزیان، سال » ناشایست بداند
صرفاً فعل زیان بار (نامشروع) دانست. فـرض کنـیم مـالکی بـا اخـذ پروانـه از شـهرداري در        

نماید. در اثر  خصوص احداث یک طبقه بر روي ملک از پیش ساخته شده، اقدام به ساخت می
آوري سقف و بارش باران شدید و نفوذ آب باران در طبقه تحتانی کـه ملـک اسـتیجاري     معج
شود. در این  گردد و امکان استفاده از آن براي وي میسر نمی باشد، مغازه مستأجر تعطیل می می

فرض فعل مؤجر نامشروع نیست و با مجوز قانونی صورت گرفته است. بنـابراین نبایـد بابـت    
مستأجر و عدم استفاده از عین مستأجره، خسارتی به وي پرداخت شود. امـا آیـا   تعطیلی مغازه 

همین که فعل نامشروع نباشد، زیـان وارده، بایـد جبـران نشـده بـاقی بمانـد؟ یـا مـالك فعـل          
کننـده زیـان در هـر     نامشروع نیست بلکه اگر فعل هم مشروع باشد اما زیانی وارد گـردد، وارد 

که عمل  د باشد؟ باید مالك را در چه عنصري جستجو نمود؟ اینصورت باید مسئول رفتار خو
که مستأجري باید مقهـور سـلطه مـؤجر باشـد و زیـانی را       زیان رساننده نامشروع نبود و یا این

  بیند؟ تحمل نماید که مبنایی براي این تحمیل ناروا بر خود نمی
کرد. در تعریف ضرر گفتـه  قبل از پاسخ به سؤاللت فوق، ابتدا نگاهی به تعریف ضرر باید   

شده است، ضرر به معناي خسـارت و زیـان در برابـر نفـع و بهـره و سـود قـرار دارد (عمیـد         
گونه نقصانی است که در مال، جسم، آبرو و  ). واژه ضرر به معناي هر109، ص 1390زنجانی، 

). ضـرر عبـارت اسـت از هـر     148، ص 1394آید (زراعـت، سـال    حقوق اشخاص بوجود می
اسـتعمال  » ضـرر «ن در مال یا آبرو یا جان فرد دیگـر ولـی در مـورد نفـس و مـال کلمـه       نقصا
، ص 1391شود اما در مورد فقدان احترام و آبرو، قلت استعمال وجود دارد (محقـق دامـاد،    می

رسـد، ممکـن اسـت در نتیجـه از دسـت دادن منفعتـی باشـد         ). ضرري که به شخص مـی 138
  ).  38، ص 1394(کاتوزیان، سال 

در این فرض مستأجر ضرري را باید تحمیل نماید که استحقاق آن را ندارد. مؤجر در جلب   
کسب سود یا منفعتی بیشتر که قدرت اقتصادي نیز در دست اوست و ابزارهاي اقتصادي بیشتري 
را نیز دارد در راستاي اجراي حق به وي ضرر رسانیده است، بنابراین باید مسئول شناخته شود، 

هـم  » مجـوز قـانونی  «رفتار وي با مجوز قانونی باشد، زیرا در غیر این صـورت نفـس    حتی اگر
اي براي افرادي خواهد بود که حسن نیتی در رفتارشان نیست و همواره خود را یکه تـازه   وسیله
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نماینـد و توسـط ایـن     بینند و تمام منافع احتمالی را براي خود جسـتجوي مـی   عرصه اقتصاد می
رسـانند. لـذا هـر عمـل      احتیاطی به دیگري ضرر مـی  مد یا در ظاهر در اثر بیمجوز قانونی به ع

دهـد زیـرا زیـان زننـده بـرخالف       آور به خودي خود مرتکب را، مسئول جبران آن قرار می زیان
عدالت موجب تلف مال و کاستن دارایی دیگري شده و به حقوق وي تجاوز نموده و براي اعاده 

) این نظریـه کـه   690ـ689، صص 1393آن را جبران کند (امامی،  به وضعیت متعادل سابق، باید
بـر نظریـه    1ق. م.  330و  328ي  مبتنی بر نظریه خطر است در قانون مدنی نیز پایگاه دارد. ماده

شود که وقتی شخصی داراي فعالیت مشروعی  گونه تحلیل می خطر استوار است. نظریه خطر این
خسارتی به کسی وارد نماید، باید جبران کند. زیـرا، کسـی    آنکه مرتکب تقصیر شود، باشد و بی

که به فعالیت پرداخته تا از آن سود ببرد از کسی که هیچ نکرده و نفعی هم نبـرده اسـت، بـراي    
  ). 24، ص 1394تر است (کاتوزیان،  تحمیل ضرر شایسته

بـل قاعـده الضـرر    ي تسلیط را مقا اي دیگر ارائه شده است و قاعده گونه اما در فقه پاسخ به  
اند و در یک مورد اخـتالف وجـود    ي الضرر دانسته اند و نیز تسلیط را مقدم بر قاعده قرار داده

دارد که عدم تصرف مالک باعث عدم انتفاع او شود که این موضوع بین فقهـا اخـتالف اسـت.    
ر ي الضـرر معتقدنـد و صـرفاً د    جمعی به حاکمیت قاعده تسلیط و گروهی به حکومت قاعـده 

دانند که تصرف مالک در ملک خود، نه از روي احتیـاج باشـد و    یک مورد الضرر را حاکم می
نه به منظور انتفاع الزم، بلکه مالک به دلخواه یا به لحاظ لهو و لعب یـا عبـث در ملـک خـود     

تابد، زیـرا   ). اما منطق حقوق این قضیه را بر نمی156، ص 1391تصرفاتی نماید (محقق داماد، 
ن از منافعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان عادي امـور و اوضـاع و احـوال    حرما«

خاص هر مورد، امید وصول به آن منافع، معقـول و مترتـب و مقـدور بـوده باشـد و یـا عرفـاً        
النفـع)   الوقوع انتفاع وجود داشته باشد، ممانعت از تحقق آن اسـتعداد (کـه عـدم    استعداد قریب

تـوان مالـک    ). بنابراین بر مبناي نظریه خطـر مـی  170، ص 1384رودي، (لنگ» است ضرر است
نماید و اتفاقـاً در ایـن محـیط خسـارتی بـه       (مؤجر) را که محیطی براي کسب و کار فراهم می

شود، مؤجر را مسئول جبران آن دانست تا الاقل ضرر ناروایی جبران نشده بـاقی   کسی وارد می
عالی کشور  گردد. دیوان مخدوش می» ي الضرر قاعده«مت نماند، زیرا در غیر این صورت حکو

                                                            
هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یـا قیمـت آن را بدهـد؛ اعـم از     «قانون مدنی:  328ي  ماده  .1

منفعت، و اگر آن را ناقص یا معیوب که عین باشد یا  که از روي عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این این
اگر کسـی حیـوان متعلـق بـه غیـر را بـدون اذن       «قانون مدنی:  320ي  و ماده» کند ضامن نقص قیمت آن مال است

صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قیمت نداشته باشد باید تمـام قیمـت   
  ». اع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیستآن را بدهد و لیکن اگر براي دف
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هیأت عمومی اعالم نموده است که با توجـه   77/3ردیف  4/3/78ـ3نیز در رأي اصراري شماره
به مقررات موضوعه اصوالً مستأجر باید متمکن از استفاده از عین مستأجره باشـد. بنـابراین در   

اجاره بـه لحـاظ مواجـه شـدن بـا تعطیلـی از        صورت عدم تأدیه جریمه از ناحیه مؤجر، مورد
شود. استدالل نمودند که در اکثـر   قابلیت انتفاع خارج شده و موجبات ضرر مستأجر فراهم می

موارد فعل زیان بار مستلزم کسب منفعت براي شخص عامل زیان، نبوده تا بخواهیم با اجـراي  
م«ي  قاعده رْ لیه الغُ ع م فَ نْ ه الغُ ن لَ رسـان   اشی از این کسب منفعت را بر دوش زیانمسئولیت ن 1»م

گذاریم. با طرح دعواي مسئولیت مدنی و جبران خسارت زیان دیده، قربـانی جدیـدي بـه نـام     
آید و قواعد مسئولیت مدنی نباید تنهـا دغدغـه حمایـت از زیـان دیـده را       عامل زیان پدید می

رسـان   نیـز بـه وضـعیت زیـان     بایست گوشه چشمی داشته باشد، بلکه در تعلیم قواعد خود می
نـژاد، اصـل    داشته باشد تا دعواي مسئولیت مدنی گسـترش نیابـد (خـادم سـربخش ـ سـلطانی      

کـه   رسد، نظر فوق قابل دفاع نباشد، زیـرا ایـن   ). به نظر می1392قابلیت جبران کلیه خسارات، 
ت! الاقـل  رساند باید به او نیز توجه شود، ظلمی مضاعف به زیـان دیـده اسـ    شخصی زیانی می
گونه باید تعدیل شود که زیان زننده، نباید بیشـتر از زیـانی کـه وارد نمـوده      نظر ارائه شده این

  است مسئول شناخته شود.  
  
  . جبران خسارت و عنوان خاص آن  3

توانـد باشـد. او    جزاي فاعل فعل زیان بار از حیث حقوقی، چیزي جـز جبـران خسـارت نمـی    
توانـد   منفعت مانند اتالف مال است و چون مثـل آن را نمـی   اتالف منفعت کرده است و اتالف

). حال باید دید که آیـا  730، ص 1393به متضرر تأدیه نماید باید قیمت آن را بپردازد (امامی، 
الحصول؟ زیرا نظرات گونـاگونی   باشد یا تفویت منافع ممکن النفع می عنوان این خسارت، عدم

انـد:   باشد. برخی گفتـه  ي استدالالت در خور تأملی میکه در این خصوص ابراز شده است دارا
توان مطالبه کـرد،   النفع را می النفع تفاوت دارد، بنابراین عدم النفع با عدم خسارت ناشی از عدم«

  ).  1022، ص 1386(زراعت، » زیرا یکی از مصادق ضرر است
قی دادگسـتري  اداره حقـو  21/12/79ـ مورخـه    12243بعضی نیز بر مبناي نظریه مشورتی   

النفـع را ضـرر تلقـی و قابـل      اند و عدم الحصول تفکیک قائل شده النفع و منافع ممکن بین عدم
کننـد. لـذا    النفع را نفعی احتمالی و غریـب تلقـی مـی    دانند اما خسارت ناشی از عدم جبران می

). از 44، ص 1394توان دریافت نمود (بزرگمهر،  الحصول می النفع را در مقابل تفویت منافع ممکن عدم

                                                            
  یعنی هر کس که غنم و منفعت براي اوست، غرم و خسارت نیز براي اوست.   .1
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النفع را باید ویژه موردي شمرد که حصـول منفعـت در آینـده     سویی دیگر گفته شده، باید عدم
شود در شمار خسارت قرار گیرد و درجـه   احتمالی باشد و منافعی که به حکم عادت ایجاد می

ا مسـلم  اي باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبـه ر  احتمال فوت منفعت باید به اندازه
النفع تفـاوت اسـت    ). نظر دیگر این است که میان ضرر و عدم38، ص 1394شمرد (کاتوزیان، 

النفع عبارت است از تغییر نکـردن   و ضرر عبارت است از نقصی در مال یا جان یا آبرو اما عدم
کـه یکـی    شود. ماننـد آن  وضع شخصی به طوري که نه چیزي از آن کسر و نه بر آن افزوده می

شـود ولـی از    النفع مسلم مـی  ي الضرر شامل عدم ي را از کسب و کار باز دارد؛ لذا قاعدهدیگر
). در فقه نیز بعضی از فقهـا  166، ص 1379گیرد (محمدي،  بین رفتن منافع احتمالی را فرا نمی

النفع در صورتی که مقتضی آن موجـود باشـد، عرفـاً ضـرر بـه شـمار        اند که عدم تصریح نموده
اي از فقهـا   النفـع دو دیـدگاه وجـود دارد. عـده     مورد امکان مطالبه خسـارت عـدم   آید و در می

  دانند.   النفع را به طور کلی قابل مطالبه نمی خسارت عدم
الحصول را قابل مطالبـه دانسـته امـا     بعضی از فقها نیز قائل به تفصیل شده و منفعت محقق  

راین در تفسـیر مـواد قـانونی مـذکور بـه      دانند. بنـاب  الحصول را قابل مطالبه نمی منفعت محتمل
قـانون آیـین دادرسـی     9ي  مـاده  2نحوي که با دیدگاه فقهی مطابقت یافته این اسـت کـه بنـد    

ي  مـاده  2ي  با تبصـره  2)1392قانون آیین دادرسی کیفري  14ي  ماده 2ي  (تبصره 1کیفري قدیم
الحصـول مـذکور    منافع ممکـن باشند و منظور از  قابل جمع می 3قانون آیین دادرسی مدنی 515

الحصول (قسم اولی) است و منظـور   قانون دادرسی کیفري قدیم منافع محقق 9ي  ماده 2در بند 
الحصـول (قسـم    قانون آیین دادرسی مدنی، منافع محتمـل  515ماده  2ي  النفع در تبصره از عدم

قهـی تصـریح شـده    گونه که در بعضی از منابع معتبر ف الحصول همان دوم) است و منافع محقق
). اما در نشست قضایی دادگسـتري بوشـهر   749، ص 1392باشد (حیاتی،  است قابل مطالبه می

 515ي  مـاده  2ي  الحصول در تبصره اعالم شده است که منظور از منافع ممکن 82در فروردین 
قانون آیین دادرسی مدنی بایـد منفعتـی محقـق باشـد کـه حصـول آن داراي قیمـت بـوده امـا          

الحصول اسـت کـه احتمـال دارد عایـد زیـان دیـده شـود یـا نشـود و           لنفع، منافع محتملا عدم
                                                            

الحصول بوده و در اثر ارتکـاب جـرم،    منافعی که ممکن: «1378قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  9ي  ماده 2بند   .1
  ». شود مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می

الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد  منافع ممکن: «1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  14ي  ماده 2بصره ت  .2
الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوي شامل جرایم  که صدق اتالف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن

  ». شود موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی
النفع قابل مطالبه نیسـت و خسـارت تـأخیر     خسارت ناشی از عدم«قانون آیین دادرسی مدنی:  515ي  ماده 2تبصره   .3

  ». باشد تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می
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». النفع لـیس بضـرر   عدم«گذار منافعی را که استیفاي آن مسلم نیست، قابل مطالبه ندانسته  قانون
، ص 1391النفـع بـه یـک معنـا نیسـت (کـارخیران،        الحصول و عـدم  با این ترتیب منافع ممکن

طوري که در نظریات دکتـرین و   تواند در خور پذیرش باشد، زیرا همان نمی ). اما این نظر435
باشـد امـا    الحصول اسـت کـه قریـب و محقـق مـی      النفع همان منافع ممکن فقها مطرح شد عدم

گردد که احتمالی و غریب باشد. با توجه به مطالب  النفع به منافعی بر می خسارت ناشی از عدم
اجاره عقدي است که به موجب آن مسـتأجر،  «عریف عقد اجاره گفته شده و نگاهی مجدد به ت
» شـود  پردازد براي مدت معینی مالـک منـافع عـین مسـتأجره مـی      در برابر مالی که به موجر می

اند و تملیک منـافع را از   ). اگر چه به این تعریف اجاره ایراد نموده247، ص 1384(کاتوزیان، 
مـورد اجـاره اعیـان (یعنـی معقـود علیـه) حـق        «اند:  دهاند و در تعریف خود آور اغالط دانسته

» کنـد  استفاده از عین دارد که مالک عین، وارد و به موجب اجاره آن را به مستأجر واگـذار مـی  
که به مستأجر حق استفاده از اعیان در قالـب عقـد    ). لذا نظر به این151، ص 1393(لنگرودي، 

مستأجر نتوانـد از عـین مسـتأجره (معقـود علیـه)      اجاره واگذار گردیده است، همین اندازه که 
مطالبـه  «ي  استفاده کند، متحمل خسارت شده است و استحقاق دریافت آن را در قالب خواسته

خواهد داشت. الزم به ذکر اسـت در صـورتی   » الحصول خسارت به جهت تفویت منافع ممکن
گونه کسب و کاري در آن  ل هیچو به عنوان مثا 1که مستأجر ملک را بالاستفاده رها نموده باشد

دایر نکرده باشد و مالک ناگزیر از انجام تعمیرات گردد، مستأجر استحقاقی در مطالبه خسارت 
الحصـول خـویش    بابت تعطیلی یا تخلیه قوت عین مستأجره ندارد، زیرا خود راساً منافع ممکن

خود وارد نماید، طبـق   را تعطیل نموده است و کسی که در اثر تعطیلی حق خویش زیانی را به
  مستحق دریافت چیزي نخواهد بود.  » اقدام«قاعده 

  
  گیري   نتیجه

اي حقوقی مبنی بر تراضی است و قواعد و قوانین خاصـی در   اگر چه رابطه استیجاري، رابطه
فواصل و بستر زمانی مقنن را وادار کرده تا در خصوص این رابطه قراردادي دست بـه تقنـین   

هاي بسیاري در این خصوص وجود دارد که در چارچوب قوانین موضـوعه یـا    بزند اما ناگفته
نیامده یا به اجمال آمده است. بنابراین مؤجر در خصوص تعطیلی عـین مسـتأجره یـا تخلیـه     

باشد (در خصوص تعمیـرات کلـی) و نیـز     موقت او که ناشی از عدم مراقب از عین ملک می
                                                            

در صورتی که از مفاد اجاره تخطی نموده و یا مرتکب تخلف شده باشـند،   62و  56ین مشمول قانون سال مستأجر  .1
یابد و بنابراین در عمل دیـده شـده    ها با همان شرایط استمرار می رت عقد اجاره آنشوند. در غیر این صو تخلیه می

  ها به صورت تعطیل درآورده و هیچ فعالیتی در آن ندارند.  ها، ملک را سال است که مستأجرین این سال
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ی ملک و همچنین در فـرض بـدون تقصـیر    در خصوص تقصیر وي در آسیب یا تخریب جزئ
باشد، داراي مسئولیت مدنی است و موظف است خسـارتی را کـه    که مبنی بر نظریه خطر می

کنـد، پرداخـت    در اثر تعطیلی یا تخلیه موقت ملک، مستأجر را از استفاده از عین، محروم مـی 
سـب قـانون در   الحصول اسـت، منـافعی کـه ح    نماید. عنوان این خسارت تفویت منافع ممکن

گذار نهاده شده است. لذا هنگامی که مؤجر مستقیم یا بـا   ذات تعریف عقد اجاره توسط قانون
گـردد، ضـرري را بـه مسـتأجر      واسطه باعث عدم استفاده از منافع ملک بـه طـور موقـت مـی    

االجاره دریافت نموده است. دعواي مسئولیت مدنی تـا حـدي    کند که بابت آن مال تحمیل می
بلیت را دارد که مؤجر را تسلیم خواسته مستأجر در خصوص پرداخت خسارت نمایـد  این قا

را در ایـن   76و  62، 56هـاي   و اجمال قانون مدنی و قوانین مربوط به روابط اسـتیجار سـال  
  خصوص ترمیم کند.  

باشـد، امـا در همـه حـاالت      ي الضرر می اگرچه مبناي دریافت خسارت از موجر، قاعده  
خسارت براي مستأجر وجود ندارد، زیرا در صـورت تخلیـه کامـل ملـک در      امکان دریافت

خصوص تعمیرات کلی یا ضروري در اثر مراقبت یا عـدم مراقبـت، مسـتأجر صـرفاً تخلیـه      
گردد.  باشد، برمی گردد و آنهم به ذات عقد اجاره که طبق قانون مدنی یک عقد موقت می می

نیز که مستأجر، مرتکب تخلـف نشـود، تخلیـه     62و  56در روابط استیجاري مربوط به سال 
پذیر نیست، این حکم جاري است زیرا طبیعت ایـن عقـد، اقتضـاي آن را     وي از ملک امکان

نیـز چـون    76که روابط اسـتیجاري   ندارد که مستأجر را مالک دائمی منافع نماید. ضمن این
ا تخلیه نماید، حقـی کـه   تواند بعد از انقضاي مدت اجاره آن ر باشد و مؤجر می دار می مدت

به مستأجر داده شده است، با وحدت مالك از عقد اجاره در قـانون مـدنی، مسـتأجر جهـت     
دفع ضرر از خود در صورتی که در عین مستأجره صعوبت انتفاع یا نقصان منفعت پدید آید، 

رات تواند بابت تعطیلی یا تخلیه موقت، در اثـر تعمیـ   حق فسخ دارد و در غیر این موارد می
توسـط مـؤجر کـه ناشــی از تقصـیر یـا فـرض مســئولیت اوسـت، خسـارت تفویـت منــافع          

  الحصول دریافت نماید.  ممکن
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  وق جزا وجرم شناسی دانشگاه گیالندانشجوي کارشناسی ارشد حق سرا امید کندوجی خطبه

 
  

  مقدمه
هایی کـه همگـام بـا     از جمله پدیده

جهــانی شــدن و پیشــرفت علــم    
وفنـــاوري، جامعـــه جهـــانی را در 
ــرار داده و   ــد قــ ــرض تهدیــ معــ

هـــاي مختلـــف جهـــانی،  واکـــنش
اي و داخلی را در پیش داشـته   منطقه

ــویی   ــده پولش ــت، پدی ــت.  1اس اس
گارفـــالو جـــرم شـــناس معـــروف 

یی، جـــرایم را بـــه جـــرایم ایتالیـــا
مصنوعی یا قراردادي یا جرایم ناشی 
تحوالت تمدن بشر، درمقابل جرایم 

کـرد کـه    فطري وطبیعی تقسـیم مـی  
حقوق جزا در طول تاریخ همواره از 
لحاظ زمانی و مکـانی بـا آن درگیـر    
بوده است(می ري، دلمـاس مـارتی،   

) پولشویی از جملـه  27، ص، 1388
گـردد   میجرایم قراردادي محسوب 

که امروزه باعث وجود تحـوالتی در  
  حقوق سنتی شده است.

ــه   ــدا در ده اصــطالح پولشــویی ابت
هفتاد در ایالت متحده آمریکا مطرح 
شد زیـرا تجـار وفروشـندگان مـواد     
ــادان   ــه معت مخــدر وقتــی مــواد را ب

هـاي آنـان را کـه     فروختند، پـول  می
گرفتند در حالی  داد می بوي بدي می

هایی بود که نزد  فتکه آغشته به کثا
ــابراین    ــت. بن ــود داش ــادان وج معت
                                              
1. Money laundering 

دادنـد ایـن    فروشندگان تـرجیح مـی  
کـه بـه حسـاب     ها را قبـل از آن  پول

بــانکی خــود واریــز کننــد بــا مــواد 
شیمیایی یا بخار شستشو دهند تا بو 

ها از بـین بـرود، پـس     و کثیفی پول
این 2عنوان پولشویی رواج پیدا کرد. 

ي جهـان  پدیده کـه در اکثرکشـورها  
به صورت مستقلی در قوانین کیفري 

انگــاري شــده در ســه مرحلــه  جــرم
ــذاري ــی 3جایگــ ــه چینــ ، 4، الیــ

  6گردد.  محقق می 5سازي یکپارچه
                                              

ــتربنگردید:     .2 ــه بیش ــت مطالع جه
زراعت، عبـاس، حقـوق کیفـري    

ــرجنگ ــادي، نشـ ، 1395ل، اقتصـ
ــا،  123ص ــاکی، محمدرضـ . سـ

حقــــوق کیفــــري اقتصــــادي 
، 168، ص1395نشــــــرجنگل، 

میرمحمدصادقی، حسین، حقـوق  
ــین ــزاي ب ــرمیزان،  ج ــل، نش المل

  .332، ص1395
3. Placment:  
ــل از      ــد حاص ــق عوای ـاي تزری ــه معنـ ب

   هاي مجرمانه به شبکه مالی رسمی. فعالیت
4. Layering: 

زبور براي به معناي نقل وانتقال وجوه م
   مبهم ساختن منشاء غیرقانونی آن.

5. Integration:  
به معناي به کارگیري وجوه ومنـابع  

تعاریف مختلفی از جـرم پولشـویی   
ــین ــناد ب ــب  در اس ــی و از جان الملل

حقوق دانان ارائه شده است؛ منظور 
ازتطهیـر مـال، مخفـی کـردن منــابع     

جـرم وتبـدیل    اصلی اموال ناشی از
باشـد، بـه    ها به امـوال پـاك مـی    آن

طوري که یـافتن منبـع اصـلی مـال     
غیرممکن یـا بسـیار دشـوار گـردد.     
براي مثال، هرگـاه سـارقی درصـدد    
فروختن قطعه جواهري که دزدیـده  
است برآیـد، احتمـال دسـتگیري او    
بسیار بیشتر از وقتی است که جواهر 
ــده را در معـــامالت    ــده شـ دزدیـ

هـاي خـود    با همدستگوناگون که 
دهد بترتیب تبدیل به مـثال   انجام می

فرش، لوازم برقـی و ... وسـپس در   
  صدد فروختن آن در بازار برآید.

                                              
فوق بـراي تحصـیل وخریـداري    
ــش    ــروع ودادن پوش ــوال مش ام

  هاي موجود. مشروع به دارایی
جهت مطالعه بیشتر در خصوص   .6

مراحل ارتکاب پولشویی بنگرید: 
سلمان پور، عباس، هـادي تبـار،   

یل، سیاست جنایی تقنینـی  اسماع
ــات    ــذیرش الزامـ ــران در پـ ایـ
ــدا،    ــیون مری ــگیرانه کنوانس پیش

   .284ص1393سیاست جنایی، 
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  گفتاراول: ارکان جرم پولشویی
  که عملی جرم محسوب شود الزم است که:  براي آن

د. ثانیا. فعل یـا تـرك   بینی ومجازاتی براي آن مقرر شده باش از طرف قانون به عنوان جرم پیش ،اوالً
اي که فعلیت پیدانکرده است. ثالثـا؛ باقصـد    فعل بصورت ودر شرایط خاص باشد، نه تصور و اراده

  1مجرمانه یا تقصیرجزایی صورت گرفته باشد. 
که نبایـد عنصـرمادي رابـه عنـوان یـک       اینجا به پیروي از برخی محققان که قائلند به این ما در  

رداد و رکن قانونی در واقع، پرتوي از اصل قانونی بودن جرم ومجازات عنصرمجزامورد بررسی قرا
و زیربناي عناصر مادي وروانی است، به تعبیر دیگر، عنصر قانونی هم عرض عناصر مادي وروانـی  
نیست؛ بلکه بین عنصر قانونی ودوعنصرمادي وروانی یک رابطه طولی است یعنی بنـا بـه تصـریح    

رفتار یاحالت خاصی رابه عنوان عنصر مادي یاروانی جرمـی بشناسـیم،    توانیم قانون است که ما می
  23کنیم.  دهنده جرم پولشویی خودداري می از ورود سنتی براي تببین عناصر تشکیل

  
  . عنصر مادي1

پولشویی از آن جهت که یک جرم تبعی است، محل ترید نیست و در جرایم تبعی باید یـک جـرم   
د، ودرصورت فقدان جرم اصلی پولشویی منتفی است. پـس تحصـیل   اصلی قبل از آن رخ داده باش

مال از طریق نامشروع درصورتی مشمول بحث ماست که ناشی از ارتکاب جرم باشد و در مواردي 
دهـد هرچنـد آن    آید، جرم پولشویی رخ نمـی  هاي مجرمانه به دست می که مال نامشروع از غیر راه

از این منظر یعنی تبعی بودن، پولشویی شبیه جرم  4شده باشد. ها تبدیل به مال پاك مال از همین راه
باشد. اما در مورد رابطه جرم پولشویی با جرم اصلی بایـد توجـه    جعل واستفاده از سند مجعول می

باشد اما ارکان و مجـازات   داشت که گرچه جرم پولشویی نسبت به جرم اصلی، یک جرم تبعی می
کنـد   بت مال تحصیل شده از قاچاق مواد مخدر پولشـویی مـی  باشد پس کسی که نس آن، مستقل می

کند بلکه مرتکـب جـرم    معنایش، آن نیست که در جرم قاچاق مواد مخدر، مشارکت و معاونت می
                                                            

   .225، ص1382صانعی، پرویز، حقوق جزاي عمومی، طرح نو،   .1
  .58، ص1393میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال ومالکیت، میزان،   .2
عالوه برقانونی خاص و قانون مادر، در قـوانین متفرقـه نیـز احکـامی را بیـان      اکثر کشورها از جمله کشور فرانسه،   .3

اند که قانون گذار ما نیزهمین شیوه را پیموده است، ماجهت پرهیز از اطاله کالم وکوتاهی سخن ازورود به این  کرده
   به بعد. 62، ص1395زان، گذریم. براي مطالعه بنگیرید: باقرزاده، احد، نگرشی تطبیقی برپولشویی، می موارد در می

بزه تحصیل مال ازطریق نامشروع، ناظر بـه افـرادي خـاص بـا شـرایط مخصـوص بـوده کـه بـا تمهیـد مقدمـه و              .4
هاي متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را به صورت نامشروع تحصیل نمایند؛ لذا هـر نـوع دارا    سازي صورت

ــی  ــه را نم ــدن غیرعادالن ــزه تح  ش ــوان مصــداق ب ــرد  ت ــداد ک ــروع قلم ــق نامش ــال از طری ــماره: . رأي صــیل م ش
   ، دادگاه تجدیدنظر استان تهران.70، شعبه9309970229900230
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همچنین انجام جرم قاچاق به معناي شروع به جرم پولشویی نیسـت و پولشـویی    1شود. مستقل می
  باشد.  نتیجه منطقی جرم اصلی نیز نمی

قابل ذکر اینکه، تحقق جرم پولشویی، منوط به مجازات شدن مرتکب جرم اصلی نیسـت؛  نکته   
مرتکب جرم اصلی ممکن است اساسا مورد تعقیب قرار نگیرد یا به طور کلی فوت شده باشـد یـا   

  2متواري گردیده باشد. 
کـرده، وایـن   گذار ایران به ارتکاب جرم منشاء در خـارج از کشـور تـوجهی ن    که قانون نکته دیگر این  

نشان از عدم توجه مقنن به ماهیت فراملی بودن پولشویی است؛ امـروزه ایـن عمـل غالبـاً در کشـورهاي      
ایـن نقیصـه   3گیرد، لذا ضرورت دارد به مبالغ وارد شده در کشورهاي دیگر توجه شود.  دیگر صورت می

اء موضـوع ایـن مـاده اعـم     دارد: جرم منش مقرر می 3ماده1در الیحه اصالحی مرتفع گردیده است. تبصره
که در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط براینکه جرم واقع شـده در خـارج    است از این

از کشور ایران نیز مطابق قانون جرم باشد. منظور مقنن از این تبصره این اسـت کـه عمـل ارتکـابی طبـق      
خارج از کشور مرتکـب فـروش مشـروبات    قانون کشور محل وقوع، جرم باشد. براي مثال یک ایرانی در

الکلی گردد که عمل وي در آن کشور قانونی است، و پولی از این طریق بدست آورد و سپس بـه کشـور   
  باز گردد یا از طریق سیستم بانکی به داخل کشور انتقال دهد مرتکب پولشویی محسوب نخواهد گردید.  

  
  رفتارفیزیکی )الف

جداگانه مصادیق مختلف عنصر مادي جرم پولشویی احصا شده است قانون و در سه بند  2در ماده 
  عبارتند از: 

هـاي غیرقـانونی بـا علـم بـه       الف) تحصیل، تملک، نگهداري، یا استفاده از عواید حاصل ازفعالیت
  که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است.  این

                                                            
در برخی از کشورها این دو جرم یکی تلقی شده است، در نتیجه مرتکب جرم منشاء دو مجازات تحمـل نخواهـد     .1

   .505باشد. قانون مجازات بلژیک مادهکه مرتکب جرم پولشویی غیر از مرتکب جرم اصلی  کرد. مگر این
 صـورت  در گردد؟ می جاري نیز است شده منشاء جرم مرتکب که شخصی درخصوص  پولشویی جرم به مربوط مجازات آیا  .2

 از حاصـل  عوایـد  داريهنگ 1386 سال مصوب پولشویی با مبارزه قانون 2 ماده مفاد مطابق که این لحاظ با و پاسخ بودن مثبت
 ايهـ  جرم ارتکاب طریق از که آیاشخصی است؟ گردیده تلقی پولشویی جرم ايه مصداق جمله از نیز قانونی غیر ايه فعالیت
 یـا  و نموده داريهنگ خود نزد را آن و آورده دست به را مبلغی برداريهکال یا و امانت، اختالس در سرقت، خیانت مانند مالی

 مرتکب که را کسیپاسخ:  شد؟ دهخوا محکوم پولشویی جرم مجازات به مه و مذکور جرم مجازات به مهنماید،  می مصرف
 کـه  ایـن  مگـر ، نمـود  مجـازات  و تعقیب نیز پولشویی امهاتّ به توان آورده، نمی بدست را اموالی طریق این از و شده منشأ جرم

 قانون 9 ماده 3 تبصره براساس صورت این در که شود 1386 مصوب پولشویی با مبارزه قانون 2 ماده ايهبند از یکی مشمول
  204093/7. نظریه شمارهاست مجازات و تعقیب قابل نیز پولشویی امهاتّ به مذکور

کـه عمـل    بند کنوانسیون پالرمو به بعد فراملی بودن این جرم توجه شده است، مشـروط بـر ایـن    6) ماده cدر بند (  .3
  ارتکابی در خارج از کشور جرم جنایی باشد.
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کـه بـه    یدي به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به ایـن ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوا
طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یاکمکبه مرتکببه نحوي که وي مشـمول  

  اثار تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. 
جـایی یامالکیـت   ج) اخفا یا پنهان یا کتمان ماهیت واقعی، منشـا، منبـع، محـل، نقـل وانتقـال، جاب     

  عوایدي که به طور مستقیم یاغیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد. 
باشد وبـه   ها مورد نظر می این رفتارها تعریف قانونی خاصی ندارند بلکه همان معناي عرفی آن  

اي نیست تا تحقق رفتـار فیزیکـی آن نیـاز بـه وسـیله یـا روش        عبارت دیگر پولشویی جرم وسیله
  کنیم:  ها اشاره می اصی داشته باشد. درادامه به مفهوم آنقانونی خ

  
  هاي غیرقانونی اول: تحصیل عواید حاصل از فعالیت بند

هاي غیرقـانونی ومجرمانـه بدسـت آمـده      چه مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت چنان
ل با وي تبانی کـره  که مباشر جرم اصلی از قب است به نحوي توسط شخص تحصیل شوداعم از این

کننـده خـودش از طـرق غیرقـانونی آن را      کـه تحصـیل   باشد یا بعدا آن مال را به وي بدهد ویا این
البتـه اینجـا بـه نظـر     1گیـرد.   که آن مال را برباید مشمول این جرم قـرار مـی   بدست بیاورد مثل این

از راه جـرم بدسـت    کننده باید غیرمرتکب جرم اصلی باشد، چون تحصیل مالی که رسد تحصیل می
  آمده باشد توسط مجرم اصلی، مفهومی ندارد. 

  
  هاي غیرقانونی دوم: تملک عواید حاصل از فعالیت بند

آور باشد مـدنظر قـرار داده    گذار منع هرگونه فعالیت و نقل وانتقال مال نامشروع را که تملک در اینجا قانون
خرد و بـه   لم و اطالع از نامشوع بودن مال آن را میاست، مانند خرید وفروش وامثال آن ولذا کسی که با ع
آورد مشمول جرم پولشویی است هرچند کـه در قبـال    وسیله یکی از عقود تملیکی به مالکیت خود در می

آن عوضی هم داده باشد. در مورد تملک بهتر است مرتکب جرم را شخصی غیراز مجـرم اصـلی بـدانیم،    
باشـد   د. تملک نیز در حقیقت یکی از مصادیق تحصـیل مـال مـی   زیرا تملک مال توسط وي مفهومی ندار

باشد پس الزم نیست مال را به صورت فیزیکی یا مـادي بدسـت آورد.    واعم از تملک مادي یا حقوقی می
شاید تفاوت در تحصیل وتملک، همین باشد که تحصیل شامل بدسـت آوردن مـادي اسـت امـا تملـک،      

شود. ممکن اسـت   تفاوت، ایراد تکرار الفاظ مترادف نیز برطرف میباشد وبا این  بدست آوردن حقوقی می
                                                            

که مال در نتیجه ارتکاب  ازات اسالمی: هرکس با علم واطالع یا با وجودقراین اطمینان آور به اینقانون مج662ماده  .1
سرقت به دست آمده است آن را به نحوي از انحا تصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حـبس  

   )ضربه شالق محکوم خواهد شد.74از شش ماه تا سه سال وتا(
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ایراد شود تملک حقوقی نسبت به اموال نامشروع امکان ندارد زیرا عمل حقوقی نسبت به چنین مالی، فاقد 
اي باید به نفع متهم، نطر داد. این ایـراد پذیرفتـه نیسـت، زیـرا در      اعتبار است وحداقل با وجود چنین شبهه

مجرمانه الزم نیست به صورت صحیح، انجام شود وانتقال در واقع نیز صورت گیرد، بلکه همین که  اعمال
  کند.  طرفین قصد انتقال داشته باشند و مال را از نظر مادي جابجا کنند کفایت می

  
  هاي غیرقانونی سوم: نگهداري عواید حاصل از فعالیت بند

ن را ندارد و به طریق دیگـري آن را تحصـیل نکـرده    در اینجا نگهدارنده مال ناشروع قصد تملک آ
نماید تا بدین وسیله آن را از دید  است بلکه به نوعی با مرتکب جرم اصلی همکاري ومساعدت می

اي با اختفاي آن ندارد وچـون   مأمورین کشف جرم مخفی نماید. البته نگهداري مال ناشروع مالزمه
هرکجا وبه هروسیله که انجام شود، صـدق عنـوان    ودر1نگهداري مال نامشروع جرم مستمري است

که ارتباط عرفی این عنـوان بـرآن صـادق باشـد ولـذا       گیرد. مشروط بر این نگهداري بر ان تعلق می
کسی که صرفاً چند لحظه مال نامشروع را نزد خود نگه داشـته باشـد وبالفاصـله توسـط مـأموري      

  دانند.  ري نمیکشف گردیده باشد عرفا اقدام چنین شخصی را نگهدا
  

  هاي غیرقانونی بند چهارم: استفاده از عواید حاصل از فعالیت
این عبارت در الیحه پیشنهادي به مجلس نبود وبعدا به آن اضافه شد، ومفهوم روشنی نـدارد و  

المللی وقوانین خارجی به جز کنوانسیون اتحادیـه اروپـا بـه کـار نرفتـه       هاي بین در کنوانسیون
ال نفع بردن از این اموال به صورت مجانی یا معوض(عاریه یا اجاره) را بایـد  است اما به هرح

چه از سـوي مجـرم اصـلی باشـد،      از مصادیق این عنوان دانست. استفاده از مال نامشروع چنان
کند واگر از سوي شخص دیگري باشـد مشـخص نیسـت کـه      عنوان پولشویی برآن صدق نمی

گیـرد. بهتـر بـود مقـنن همچـون مقـررات        صورت مـی چگونه با هدف و انگیزه قلب حقیقت، 
 2کرد. خارجی دقت بیشتري می

  
  بند پنجم: تبدیل یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن

گذاري اسـت. کـه شـخص مـال      طور که در مراحل پولشویی گفتیم، تبدیل یکی از موارد الیه همان
کـه وجـه حاصـل از فـروش مـواد       کند، مثل این مشروعی میل به مال یعواید آن را تبد نامشروع و

                                                            
  ر مورد آنی یا مخفی بودن جرم اختفا ترید وجور دارد.البته د  .1
دانـد یـا    )که بوسیله دفتر سازمان ملل تدوین شده، استفاده از مال به وسیله هر شخص که مـی 1999درقانون نمونه(  .2

باید بداند که چنین مالی حاصل از عواید ناشی ازجرم است به عنوان یکی از مصادیق پولشویی احصاء شده اسـت  
 اند. کنندگان از این قانون الهام گرفته رسد تنظیم بنظر میکه 
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خرد، در حقیقت با ایـن کـار خـود، منشـاء      اي می مخدر را تبدبل به سهام یا با آن ملک یا کارخانه
  دهد.  غیرقانونی ونامشروع دارایی را مشروع جلوه می

که انتقـال فیزیکـی   انتقال اموال در کنوانسیون وین و در قوانین داخلی به معناي تبدیل نیست بل  
که شکل آن تغییر یابد. پس انتقال اموال با تبدیل اموال تفاوت  همان مال، مورد نظر است بدون این

هاي مختلفی مانند انتقـال   دارد. تبدیل یا انتقال منحصر در یک یاچند شیوه خاص نیست بلکه از راه
  گیرد.  میبا هواپیما، اتومبیل، اینترنت، تبدیل به پول، چک و ... صورت 

  
  بند ششم: کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول آثار وتبعات قانونی آن جرم نگردد

این عبارت مبهم وقابل تفسیروتاویل بوده ودریافت حقیقت پولشویی ازآن بسیار دشـوار اسـت. درهـر    
ه نیست کنند پس عادالن اي است که معاونان در آن نقش بیشتري ایفا می گونه صورت ماهیت این جرم به

که از مجازات کمتري برخوردار گردند، حتی به عنوان یک قاعده کلی معاونت در جرایم سازمان یافتـه  
شود(یعنی به عنوان عنصـرمادي پولشـویی قلمـداد     مانند پولشویی از مشارکت در این جرایم منفک نمی

د، ولی ضوابط حقـوق  گردد) و همه دست اندرکاران ارتکاب این جرایم از مجازات برابر برخوردارن می
دهنـد؛ مثـل طراحـی،     گاهی اوقات کسانی که ماهیتا عمل معاونت انجـام مـی   1شود. کیفري رعایت می

قـانون   324تر از مرتکبان رکن مادي دارند. در بند دوم ماده مدیریت، تسهیل، ارائه طریق و ... نقشی مهم
گـذاري،   ن در عملیـات سـرمایه  جزاي فرانسه موضعی مشابه اتخاذ گردیده است: همکاري وکمک کرد

شود. در الیحـه   اختفا یا تبدیل درآمد مستقیم یا غیرمستقیم یک جنحه یا جنایت نیز تطهیر محسوب می
که به نظر ناشی 2قانون مجازات اسالمی قرار گرفته است،  126جدید معاونت در پولشویی مشمول ماده 

نگـاه   باشد؛ و یافته وگروهی است می زماناز عدم درك صحیح وتوجه به ماهیت پولشویی که جرمی سا
الملل وارد نظام حقوقی داخلی گردیده است  سنتی همچون حقوق داخلی به پولشویی که از حقوق بین

شود، بنابراین به نظـر   بینانه نیست. در بسیاري از موارد معاونت در این جرم موجب تحقق جرم می واقع
  حکم مباشرت تلقی گردد.  باید در ما مجازات معاونت در پولشویی می

قانون پولشویی با ماده 2شود این است که تعامل این بند از ماده اي مطرح می سؤالی که از جانب عده  
انـد ایـن اسـت کـه شـاید اراده       چگونه است؟پاسخی کـه داده 3کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 554

                                                            
اگرچه در جرایم عادي اعمال مقررات خفیف تر درخصوص معاون، اصلی مسلم ومنطقی است، لیکن اعمـال ایـن     .1

قاعده در جرایم سازمان یافته چندان صحیح نیست، چون در بسیاري از موارد کسی که در رکن مادي جرم دخالـت  
   کند. نقش بسیار مهم تري ایفا می کند، نمی

الیحه اصالحی: مسئولیت کیفري ناشی از شرکت ومعاونت در جرایم موضوع این قانون وتشـدید مجـازات   13ماده  .2
   مرتکین حسب مورد تابع قانون مجازات اسالمی است.

میت مسـاعدت کنـد از   ق. م. ا. : هرکس از وقوع جرمی مطلع شده وبراي خالصی مجرم از محاکمه محکو554ماده  .3
که براي او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا براي تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد  قبیل این

  به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
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؛ ولی این عیب وجود 554گردد نه مادهگذار این بوده که کمک به مرتکب مشمول قانون پولشویی  قانون
قانون مجازات اسالمی است. به نظرمـا  554تر از ماده.  دارد که میزان مجازات در قانون پولشویی خفیف

ناظر به جایی است کـه جرمـی اتفـاق افتـاده اسـت، مـثال پولشـویی انجـام گرفتـه وسـپس            554ماده 
تعزیرات مورد تصریح قـرار گرفتـه رامرتکـب     قانون 554شخصیباعث اخفا یا دیگر مواردي که در ماده

شده است. ولی در پولشویی از طریق کمک به مرتکب جرم اصلی، هنوز جرم پولشویی صورت نگرفته 
بدانیم؛ به عبارتی این شخص با کمک خـود باعـث تحقـق     554است که عمل دیگري را مصداق ماده 

ل توجهی به استقالل این جرم از جرم منشاء گردد. (به نظر طراح این سؤا عنصر مادي جرم پولشویی می
نداشته است)شاید چنین به ذهن خواننده محترم رسد که جرم منشاء ي مثال قاچاق مواد مخدر که اتفاق 

طور که قبال گفتیم، هرچند پولشویی خود نسبت به جرم  افتاده است، ولی این ایراد صحیح نیست، همان
کند  زات آن مستقل است. پس کسی که مبادرت به جرم قاچاق میباشد، اما ارکان ومجا اصلی، تبعی می

  باشد.  عملش شروع به جرم پولشویی نیست، وپولشویی نتیجه منطقی جرم اصلی نمی
نکته آخر این است که باتوجه به الیحه اصالحی جدید اقدام به کمک باید نسـبت بـه شـخص      

  مرتکب جرم منشاء صورت گیرد. 
  

  نظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آنبند هفتم: مبادله به م
کردن عواید حاصل از جرم یعنی دست به دست کـردن آن و چرخانـدن در سیسـتم اقتصـادي      1مبادله

وتجاري براي گم شدن وضعیت اولیه آن و پنهان کردن منشاء آن به عنوان عنصرمادي پولشـویی تلقـی   
گذار مترادف بوده ومعنی یکسانی دارند و  نونشود. ممکن است گفته شود که تبدبل ومبادله از نظر قا می

هردو ناظر بر تغییر مال نامشروع از جنسی به جنس دیگر است که در این صورت به کاربردن عبـارات  
هم معنی در کنار هم عمل لغوي محسوب خواهد شد. صرف نظر تفاوت ادبی این عبارات که یکـی از  

سازند، از لحـاظ مـاهوي    خاصی را به ذهن متبادر می باب تفعیل ودیگري از باب مفاعله است و معانی
  هم با یکدیگر تفاوت دارند، زیرا تبدیل مالزمه با تغییر دارد ولی مبادله همواره توام با تغییر نیست. 

  
هشتم: اخفاء یا پنهان کردن یا کتمان کردن ماهیـت واقعـی، منشـاء، منبـع، محـل، نقـل وانتقـال،         بند

  دمجرمانهجابجایی، یا مالکیت عوای
توانند بـه صـورت    برخالف موارد قبلی که همگی فعل مثبت مادي بودند مصادیق سه گانه فوق می

ترك فعل هم مصداق داشته باشند وتفاوت دیگري که این مصادیق سه گانه با مـوارد قبلـی دارنـد    
                                                            

، مبادله درحقوق مدنی وفقه تملیک مالی است درمال دیگردر ضمن عقدي ازعقوقد معاوضـی. جعفـري لنگـرودي     .1
   .608، ص1394محمدجعفر، ترمینولوزي، گنج دانش، 
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ند، یعنـی  کن که این موارد صرفاً راجع به ماهیت واقعی ومنشاء ومحل وانتقاالت عواید بحث می این
کنـد در صـورتی کـه     کند یاکتمـان مـی   فردي اطالعاتی راجع به این امور دارد ولی آن را مخفی می
توان گفت  گرفت. به عبارتی دیگر می موارد قبلی همگی در مورد خود عایدات مجرمانه صورت می

ـ    ه که گاهی پولشویی عایدات حاصل از جرایم است و گاهی پولشویی ناظر بر اطالعـات نسـبت ب
  انگاري کرده است.  اموال نامشروع وعایدات مجرمانه است که مقنن هردو این عناوین را جرم

  
  موضوع جرم )ب

آیـد. ایـن مـال     موضوع جرم در پولشویی اموال نامشروعی است که در نتیجه ارتکاب جرم به دسـت مـی  
ل منقول یا غیرمنقول، ملموس یـا  تواند هرگونه دارایی مادي یا غیرمادي مثل امتیاز قابل تقویم به پول، ما می

  ها باشد.  غیرملموس، اوراق بهادار یا اسناد قانونی حاکی از مالکیت یا سهم یا منفعت در این قبیل دارایی
عواید حاصل از جرم بـه  «کند:  قانون مبارزه با پولشویی موضوع جرم را چنین تعریف می 3 ماده

هاي مجرمانه بدسـت آمـده    غیرمستقیم از فعالیتمعناي هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا 
کند که تحصیل آن به  این اموال باید از راه ارتکاب جرم بدست آمده باشد اما تفاوتی نمی» باشد

گیرند معموالً اموال زیاد  صورت مستقیم یاغیرمستقیم باشد. اموالی که موضوع پولشویی قرار می
باتوجـه بـه    1گیرنـد.  موضوع این جرم قـرار نمـی   وداراي ارزش باالیی هستند واموال کم ارزش

  باشد.  گذار از عواید حاصل از جرم، عواید بدست آمده از جرم منشا می الیحه جدید منظور قانون
ماده اول قانون پولشویی فرانسه به جرایم تحصیل شده از جـرایم جنـایی یـا جنحـه اشـاره اسـت،         

شود. درقـانون مـا چنـین تصـریحی وجـود نـدارد،        نمیبنابراین اموال تحصیل شده از خالفی را شامل 
عوایـد حاصـل از   «ابتدا عبارت2کند مال ناشی از جرایم حد باشد یا تعزیري. بند اول ماده  وتفاوتی نمی

هـاي   را به کار برده، که اطالق وعموم این عبارت شامل عواید ناشـی ازفعالیـت  » هاي غیرقانونی فعالیت
که به طور  باعلم به این«شود، اما در ادامه این بند آمده است:  غصب هم می غیرقانونی وغیرمجرمانه مانند

این عبارت قرینه برآن است که منظور از »مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده باشد
هاي مجرمانه است. پس موضوع جرم باید مال ناشی از جرم باشد، که  فعالیت» فعالیت غیرقانونی«عبارت
  منشاء که ناشروع باشد.  د دوچیز است: یکی مال ناشی از جرم ودیگري مبنا وخو

                                                            
قرار دادن همه جرایم در ردیف جرم اصلی ومقدم بر پولشویی ودر نتیجه توسـیع غیرضـروري دامنـه آن از لحـاظ       .1

انگاري پولشویی سـازگاري نـدارد. تصـور کنیـد شخصـی از طریـق        اقتصادي غیرقابل توجیه است، وبا فلسفه جرم
کرده واز پول حاصله یـک سـاندویچ خریـداري کـرده، ایـا وي مرتکـب پولشـویی گردیـده         کالشی کسب درآمد 

قـانون   36گردد، براي مثال جرایم موضوع مـاده  است؟!جهت رفع این ایرادادت، سیستم احصاي قانونی پیشنهاد می
   .1392مجازات اسالمی مصوب 
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  نتیجه )ج
بیان گردیده است، وضعیت یکسانی ندارنـد و درمـورد    2رفتارهاي فیزیکی پولشویی که در ماده

تحصیل وتملک ونگهداري واستفاده از اموال نامشـروع، نتیجـه خاصـی بیـان نشـده اسـت امـا        
نتقال، آمده است که باید به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی یا کمـک بـه   درتبدیل ومبادله وا

شودکه عملیات مرتکب باید منتهی به پنهان کردن  مرتکب باشد واز ظاهر قانون چنین استنباط می
منشاء غیرقانونی یا کمک به مرتکب باشد. این احتمال نیز وجود دارد که این قید مربوط به رکن 

درمورد اخفا و 1اي حاصل شود.  بنابراین الزم نیست در خارج نیز چنین نتیجه معنوي جرم است
توان اسـتنباط   پنهان و کتمان کردن نیز گرچه تصریحی به نتیجه نشده است اما این احتمال را می

کرد که باید ماهیت واقعی مال یا منبع آن در خارج نیز مخفی شـود صـرف اراده مخفـی کـردن،     
  3و2کافی نیست. 

  
  . عنصر معنوي2

البته به  4جرم پولشویی ازجمله جرایم عمدي است وعالوه برعمد عام نیاز به عمد خاص نیز دارد. 
نظر ما پولشویی نیازمند قصد خاص نیست و این انگیزه مرتکب است که داخـل در رکـن معنـوي    

  گیرد، که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.  این جرم قرار می
  
  اماول: عمدع بند

کلیه اعمال ورفتاري که دربخش عنصرمادي جرم گفتیم بایستی با اراده خودآگاه مرتکـب صـورت   
 ها که به صورت غیـرارادي مـثالً   بگیرد تاعنوان جرم پولشویی برآن صادق باشد و لذا هر یک از آن

                                                            
افی است وقصد مخفی ماندن جرم منشـا، صـرفاً   رسد صرف انجام رفتار پولشویی براي تحقق این جرم ک به نظر می  .1

بـه منظـور پنهـان کـردن     «سونیت خاصی است که جاي بحث آن در رکن روانی است واین موضـوع را از عبـارت  
تـوان فهمیـد. سـاریخانی، عـادل، فتحـی، مرتضـی،        مذکور به خوبی می2مندرج دربند ب ماده»منشاءغیرقانونی. . . 

المللی، مطالعات حقوق کیفري و  انون مبارزه با پولشویی ایران وکنوانسیون بینعناصر موضوعی جرم پولشویی در ق
  .247ص1394جرم شناسی، 

   .144، ص1395زراعت، عباس، حقوق کیفري اقتصادي، جنگل،   .2
نتیجه در مورد اخفا یا کتمان یا پنهان کردن یا کتمان ماهیت واقعی و ... عوایدي که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در   .3

جرم تحصیل شده باشد، بدیهی است که این بخش از عنصرمادي جرم پولشویی از جمله جرایم مقید اسـت، یعنـی   
هاي مجرمانه خبرداشته باشد در  مرتکب جرم عالوه براینکه بایستی از منشاء غیرقانونی و مجرمانه عایدات و دارایی

ها نیز بشود و این معنی در ماهیت این  هیت واقعی ومنشاء آنعمل نیز بایستی موفق به اخفا، پنهان یا کتمان کردن ما
عبارات مستتر است. یعنی در عمل باید انفاق بیفتد و صرف انگیزه یا قصد کافی نیست. ساکی، محمدرضا، حقـوق  

   .191، ص1395کیفري اقتصادي، جنگل، 
 191، ص1395ساکی، محمدرضا، حقوق کیفري اقتصادي، جنگل،   .4
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که تحـت اجبـار و اکـراه انجـام گیـرد، عنـوان        سهوي یا در حال خواب ومستی انجام بشود یا این
  پولشویی برآن صادق نخواهد بود. 

  
  دوم: عمدخاص بند

انجام مصادیق عنصرمادي جرم پولشویی به صورت ارادي وآگاهانه براي تحقـق ایـن جـرم کـافی     
نیست وعالوه بر آن مرتکب جرم بایستی علم واطالع داشته باشد که این اعمال را در مـورد امـوال   

مورد تبدیل، مبادله یا انتقال عواید مزبور عالوه بـر  دهد. مقنن در وعایدات حاصل از جرم انجام می
که این عایدات ناشی از جرم بوده، قصد مرتکب به منظور پنهـان کـردن    علم واطالع مرتکب از این

منشاء غیرقانونی آن را نیزالزم دانسته است که در اینجا عمدخاص یا قصدخاص از جـنس انگیـزه   
فوق بایستی این باشد که منشاء امـوال نامشـروع پنهـان    است، یعنی هدف مرتکب ازانجام اقدامات 

. به 1شود گردد وبا فقدان این قصد(سونیت خاص)وعدم احراز آن موضوع جرم پولشویی منتفی می
که مال منشاء مجرمانه داشته باشد داخل در سـونیت عـام اسـت، چـرا کـه در غیـر        نظر علم به این

قانون مجازات اسـالمی تعزیـرات    662قه در ماده صورت باید گفت جرم مداخله در مال مسرو این
که اصوالً انگیزه یا چرایی عمل  نیازمند قصد خاص است، در حالی که اینچنین نیست. برخالف این

مرتکب تأثیري در مسئولیت کیفري ندارد، در پولشـویی بـه نظـر جـز ارکـان جرمباشـد ودر تمـام        
داند مال حاصل از کالهبـرداري   ل شخصی که میمواردارتکاب عملباید وجود داشته باشد. براي مثا

نمایـد در صـورتی کـه انگیـزه وي از خریـد آن پنهـان مانـدن منشـاء          است اقدام به خریدن آن می
مجرمانه مال نباشد، عمل شخص عالوه براینکه داخـل در عنـوان پولشـویی نیسـت، فاقـد وصـف       

حصیل مال از طریق نامشروع بدانـد  جزایی خواهد بود. هرچند در عمل رویه قضایی این اقدام را ت
قـانون تشـدید مـرتکبین ارتشـا واخـتالس       2به نظر ما صحیح نیست، چرا که جرم موضـوع مـاده   

توان با انتهاي مـاده مرقـوم    باشد و نقص مقرره قانونی را نمی وکالهبرداري ناظر به افراد خاص می
  ها است.  مرتفع نمود چرا که برخالف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

  
  گفتار دوم: اصل صحت واثبات جرم پولشویی

قـانون   1چند در حال حاضر پولشویی جرمی مستقل وداراي مجازات مشخص است امـا مـاده    هر
 قانون تجارت است مگـر  2 کند اصل برصحت و اصالت معامالت تجاري موضوع ماده تصریح می

شخاص براموال و دارایی تحـت تصـرف   آنکه براساس مفاد قانون خالف آن اثبات گردد. استیالي ا

                                                            
  191، ص1395رضا، حقوق کیفري اقتصادي، جنگل، ساکی، محمد  .1
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خود اگر توام با ادعاي مالکیت شود، دال برملکیت است. اثبات آگاهی متهم جرم پولشـویی بسـیار   
پیوندد  که جرم پولشویی عمدتا بسیار پیچیدهوحساب شده به وقوع می دشوار است، با توجه به این

بندي کـردن عملیـات واسـتتار منشـاء      یهو پیدا کردن ارتباط بین جرم منشاء و جرم اصلی پس از ال
شود و اثبات پـاك بـودن منشـاء     المللی بار اثبات برعکس می گردد. بنابراین، در اسناد بین دشوار می
گیرد، اما با توجه به پیوسـتن ایـران بـه کنوانسـیون مریـدا،       ها واموال بر دوش متهم قرار می دارایی
کنوانسـیون   28قـانون پولشـویی بـا مـاده      1 مـاده توان آن را مفروض دانست. با ایـن اوصـاف    می

گـذار ایـران تمـایلی بـه      رسد با توجه به اصل صـحت و برائـت قـانون    همخوانی ندارد. به نظر می
قانون جزاي فرانسه در جهت رفـع ایـن    1پذیرش معکوس شدن بار اثبات در مورد پولشویی ندارد.

دارد: اگـر شخصـی    مقر می 39ـ222ماده1بند ایرادات شکلی از اماره مجرمیت را ایجاد کرده است. 
نتواند منشاء منابع مالی منطبق با طرز وسطح زندگی خود را، در عین داشتن روابط معمـولی خـود   

کنند، یا در خرید وفـروش مـواد مخـدر دسـت دارنـد       با یک یا چند نفر که مواد مخدر مصرف می
  کوم خواهد شد. اثبات کند به پنج سال حبس وپانصد هزار فرانک جریمه مح

شـود پولشـویی    ه قابل ذکر در این خصوص این است که این ویژگی در حقوق ایـران سـبب مـی   تنک  
قانون تعزیرات را ایفا نماید، با این تفـاوت کـه ایـن     662کارکرد خود را از دست داده وبه نوعی نقش ماده

مـی. نگـاهی بـه برخـی آراي     ماده منحصر به مداخله در مال مسروقه است وجرم پولشویی ناظر به هرجر
 9209988113900555دهنده پولشویی در این راستاست؛ براي نمونه پرونده با کالسه صادر ازمحاکم نشان

نفردیگـر بـه دلیـل     5نفر محکـوم بـه کالهبـرداري گردیـده و    2داگاه عمومی جزایی همدان، 104در شعبه 
 2ي شده، به جرم پولشویی محکوم شـدند. تحصیل ونگهداري واستفاده از عواید حاصل از مبلغ کالهبردار

هاي بیشتر نیست، چرا که تنها مصـرف پولشـویی در رویـه قضـایی ایـران       در این مورد نیازي به ذکر مثال
منحصر به همین موارد است. حال پس از گذشت یک دهه از تصویب قانون مبارزه با پولشویی این نقیصه 

دارد:  قانون اصالح قانون مبارزه با پولشـویی مقـرر مـی    1دهتقریبا در حال مرتفع شدن است، بطوري که ما
ها وجود  که بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوي بر عدم صحت آن اصل یر صحت معامالت است، مگر آن

داشته باشد که در این صورت مسئولیت اثبات صحت معامله برعهده متصرف اسـت. ایـن مقـرره تعـدیل     
رساند، به طوري که درصورت وجود ظن قوي براینکـه مـال    ء را میوابستگی جرم پولشویی به جرم منشا

گرداند. البته اگرچـه در الیحـه اصـالحی بـه      هاي مجرمانه است بار اثبات را معکوس می حاصل از فعالیت
تـوان نسـبت بـه مـراودات مـالی       ضرورت اثبات جرم منشاء اشاره نشده است، الکن بدیهی است که نمی

                                                            
گردد، سونیت  کنوانسیون پالرمو علم وقصد مرتکب باتوجه به اوضاع واحوال عینی وموضوعی استنباط میc(6دربند(  .1

   مفروض تلقی گردیده؛ ومقام تعقیب جهت اثبات ملزم به اقامه دلیل جهت اثبات سونیت مرتکب نیست.
هـا از تحصـیل یـا     ین اشخاص به پولشویی در صـورتی صـحیح خواهـد بـود کـه هـدف آن      به نظر ما محکومیت ا  .2

  نگهداري، پنهان ماندن منشاء مجرمانه مال باشد.
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و واطرافیانش ثابت نشده، ظـن قـوي برعـدم صـحت داشـت، چراکـه رکـن        شخصی که هیچ جرمی از ا
ضروري ایجاد چنین ظنی کشف جرم منشاء است؛ هرچند که اثبات رابطه میان مال وجرم ضرورتی ندارد 

  1کند. که مال از فالن جرم است، کفایت می وصرف ظن قوي به این
ز وابسته بودن جرم پولشویی به جرم الی از اداره حقوقی قوه قضاییه مطرح گردیده و نشان اؤس  

نماید این است که، آیا صدور کیفرخواست درخصوص بزه پولشویی وجرم منشاء ادعایی  منشاء می
به صورت همزمان موجه است یا دادسرا باید جریان رسیدگی را به اتهام پولشویی را متوقف نموده 

چـه حکـم    شاء رسیدگی نماید و چنانواز مراجع صالح درخواست نماید که به اقدامات مجرمانه من
  قطعی حاکی از اثبات جرم بودن ان اقدامات باشد آنگاه رسیدگی به اتهام پولشویی ادامه یابد؟

قـانون مبـارزه بـا پولشـویی در     3دارد: باتوجـه بـه مـاده     اداره حقوقی در پاسخ چنین مقرر مـی   
توان وجوهات  م منشاء میخصوص تعریف عواید حاصل از جرم منشاء، فقط در صورت اثبات جر

حاصله از آن را که بطور مستقیم یا غیرمستقیم بدست آمده، عواید حاصل از جرم محسوب نمـود.  
نامه ان ثابت نشود  بنابراین تازمانی که جرم منشاء ثابت نگردد وتازمانی که طبق قانون مرقوم و آیین

است، نمیتوان مرتکب رابـه اتهـام    که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه ارتکاب جرم
  7/ 1506تحت پیگردقرارداد. نظرمشورتی شماره2بزه موضوع ماده

  
  سوم: مجازات جرم پولشویی گفتار

مصلحت عموم در این است که جرم نه تنها ارتکاب نیابد، بلکه هر قدر زیـان بیشـتري بـه جامعـه     
دارد بایـد بـه    مان را از ارتکاب جرم باز میوارد آورد، به ندرت اتفاق افتد. بنابراین، موانعی که مرد

رساند قوي باشـد.   همان اندازه که این جرایم مغایر با منفعت عموم است وشدیدتر به آن آسیب می
  2ها تناسبی برقرار باشد از این رو، باید میان جرایم و مجازات

بینی کـرده اسـت،    قانون مبارزه با پولشویی، ضمانت اجرایکیفري جرم پولشویی را پیش 9 ماده  
واسترداد اصل مال یا منفعـت   3چهارم عواید حاصل از جرم است،  که فقط جزاي نقدي معادل یک

آیـد چـرا کـه     تحصیل شده، مجازات به معناي خاص آن نیست بلکه مسئولیت مدنی به حساب می
                                                            

ها به حدي جدي است که حتی اگر ظن وگمان پولشویی هم وجود داشته باشد براي  مقابله با پولشویی در برخی از کشور  .1
گردد  کند. ودر چنین مواردي شخص مظنون ملزم می ل مظنون وي کفایت میتعقیب کیفري شخص مظنون و توقیف اموا

سالمت منشاء اموال خود را اثبات کند واگر ازاثبات آن عاجز باشد، عالوه بر مصادره اموال توقیف شده، شخص مظنـون  
برائـت تعبیـر   گردد. این همان تأسیسی است که امروزه به تقدم امـاره مجرمیـت بـر اصـل      محکوم به مجازات حبس می

  .96، ص1382هاي حقوقی،  ها، اندیشه العمل شود. شمس ناتري، محمدابراهیم، پولشویی آثار و عکس می
  .92. ص1395ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، میزان،  بکاریا، سزار، رساله جرایم ومجازات  .2
 یا است منشاء جرم از حاصل عواید ارمهچ مذکور، یک قانون در جرم از حاصل عواید ارمهچ یک مجازات از منظور  .3

دارد: منظور از عواید از حاصـل   اداره حقوقی در پاسخ به این سؤال چنین مقرر می پولشویی؟ جرم از حاصل عواید
 2040/93/7قانون مورد بحث، عواید حاصل از جرم پولشویی است. نظر مشورتی شماره 9از جرم در ماده 
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اسـبی  بینی شده درقانون فعلی مجـازات من  مجازات پیش1استرداد یک تعبیر حقوقی ست نه کیفري. 
کـه قـانون مبـارزه پولشـویی زمـانی بـه        براي این جرم نیست وجنبه بازدارندگی ندارد وتوجیه این

 3 تبصـره  رسـد. در  تصویب رسید که شعار اصلی قوه قضاییه حبس زدایی بود، منطقی به نظر نمی
مقرر شـده اسـت: مـرتکبین جـرم منشـاء درصـورت ارتکـاب جـرم پولشـویی عـالوه بـر             9 ماده

بینی شده در ایـن قـانون محکـوم     هاي پیش ي متعدد مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتها مجازات
خواهند شد. یعنی در صورتی که مرتکب پولشـویی وجـرم اصـلی یـک نفـر باشـد قاعـده جمـع         

که اگر مرتکبین جرم اصلی وپولشـویی یـک نفـر باشـد      ها اعمال خواد شد. نکته دیگر این مجازات
ر واجراي حکم ضبط دارایی ومنافع حاصل از آن در صورتی اسـت کـه   ، صدو9ماده 2طبق تبصره 

  متهم به لحاظ جرم منشاء محکوم به استرداد وضبط نشده باشد. 
 الیحه جدید اصالحی قانون مبارزه با پولشویی این نقیصه به نحوي مرتفع گردیده اسـت، و  در  

وجـوه یـا ارزش مـالی کـه     مجازات حبس تعزیري درجه پنج، وهمچنین جزاي نقدي نسبی معادل 
چهارم عواید حاصل از جرم که  مورد پولشویی واقع گردیده است جایگزین میزان جزاي نقدي یک

  مجازات خفیفی بود شده است. 
چه عواید حاصل از جرم به مال دیگیـري   دارد: چنان الیحه اصالحی مقرر می 9تبصره یک ماده   

صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از امـوال  تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در
گیرنـده حسـن نیـت     مرتکب ضبط خواهد شد. مفهوم مخالف تبصره مرقوم این است که اگر انتقال

قانون مارزه با پولشویی گردیده  2نداشته باشد، وعلم به منشا مجرمانه مال داشته باشد مشمول ماده 
  وبه جرم پولشویی محکوم خواهد شد. 

اصالحی علل مشدده نوعی در صورت ارتکاب جرم به شـکل سـازمان    9در تبصره چهار ماده   
قانون مجازات اسـالمی   130بینی شده است. منظور از جرم سازمان یافته تبصره یک ماده یافته پیش

مسـکوت   1386باشد. همچنین مجازات ارتکابی از جانب اشخاص حقوقی که در قانون مصوب می
تصریح قرار گرفته است. این ایراد شاید به ذهن خواننده رسد که، جرم ارتکـابی از   مانده بود مورد

                                                            
گفت که ضمانت اجراي مدنی یـا ضـمانت اجـراي پاداشـی بـه       معه شناسی میدورکیم با استعمال یک اصطالح جا  .1

گردد. درصورتی که زیرپاگذاشتن مقررات حقوق کیفري برعکس آن، موجب  ضعف احوال وجدان اجتماعی باز می
ها در برابر جرم ارتکابی و اهمیتی که گروه بـراي   شود وشدت این واکنش هایی شدید در گروه اجتماعی می واکنش

علیه (انسان یا شـی) قائـل اسـت، بسـتگی دارد. پـس ضـمانت اجـرا در ایـن موضـوع، [در           وضوع جرم و مجنیم
تواند تنها حالت استردادي [راهی  شود. لذا، نمی آمیزد وپیچیده تر می اینجاپولشویی]با یک عامل احساسی در هم می

تـوان مجـازات اصـطالحی نامیـد، بـه       نمـی که مققن ایرانی در پیش گرفته و میزان جزاي نقدي پیش پینی شـده را  
هـاي احسـاس    دیگرسخن، نگاه مقنن به پولشویی بیشتر پاداشی ست تا کیفري]داشته باشد. زیرا عمل ارتکابی جنبه

وجدان اجتماعی را تکان داده است. بنگرید: هانري، لوي برول، جامعه شناسی حقـوق، ترجمـه ابوالفضـل قاضـی،     
   .40ص1387میزان، 
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جانب اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسالمی مورد اشاره قرار گرفته بود، که صـحیح نیسـت.   
ق. م. ا قـرار گرفتـه اسـت؛ در    122شروع به جرم پولشویی هم طبق الیحـه جدیـد مشـمول مـاده     

  ع به جرم مشمول پولشویی گردیده است. کنوانسیون پالرمو شرو
 چـه  چنانسؤال که از اداره حقوقی مورد استعالم قرار گرفته ودر اینجا الزم به ذکر است این است که،   
 معامله که داد تشخیص توان می باشد، چگونه جرم آن از حاصله وجوه بر مازاد منشاء جرم مرتکب دارایی
 جـرم  متمبه یا مجرم چه چنان آن؟ غیر وجوه با یا بوده منشاء رمج از حاصل وجوه با گرفته صورت بعدي
 امر این باشد، آیا ورنیداشته وثیقه منشاء، اسناد جرم به مربوط پرونده در شکایت مورد وجه میزان به منشاء
  ؟باشد بعدي معامالت با منشاء جرم از حاصل وجوه تمیز براي مالکی تواند می

دارد تشـخیص موضـوع سـؤال بـا      ل مطرح شده چنین مقـرر مـی  اداره حقوقی در پاسخ به سؤا  
  7/93/2040کننده به پرونده است نظریه مشورتی شماره:  قاضی رسیدگی

  
  گیري نتیجه

الملل داخل در حقوق ایران شـده اسـت.    باشد که از حقوق بین پولشویی از جرایم سازمان یافته می
تواند با فعل یـا تـرك    حصریآمده است که میقانون مذکور به شکل  2رکن مادي این جرم در ماده 

گذار در برخورد با معاونان این جرم به شکل سنتی همچون حقـوق داخلـی    فعل انجام گیرد. قانون
برخورد کرده است در حالی که بهتر بود با این جرم که خصیصه فراملی دارد همچون اغلب اسـناد  

کـه در بیشـتر مـوارد     شد، به دلیل ایـن  ر قائل نمیکرد و فرقی بین معاون و مباش المللی رفتار می بین
  تر از مباشر اصلی است.  نقش معاون بسیار پررنگ

تواند باشد ومنحصر در مال مادي نیسـت؛ واینکـه منشـاء     موضوع جرم پولشویی هر چیزي می  
گـردد   این جرم هم منحصر در جرایم خاصی نیست، هرچند این خود باعث توسیع این قـانون مـی  

گرفت. پولشویی در حقوق ایران جرمی کامال  گذار از روش احصاي قانونی بهره می ود قانونوبهتر ب
شود اثبات ایـن جـرم بـراي مقامـات قضـایی       باشد که این خود باعث می وابسته به جرم اصلی می

سخت گردد، البته این نقص به نحوي در الیحه اصالحی دولت تعدیل شده است ویکـی از دالیـل   
اصالحی نیز همین مورد است. در قانون فعلی این نقـص نیـز وجـود دارد کـه در      توجیحی الیحه

صورتی که عمل منشاء در خارج از کشور ایران صورت گرفته باشد آیا در داخل کشور شـخص را  
طور که پیشتر بیان  توان به جرم پولشویی تحت تعقیب قرار داد؟ این مورد در الیحه جدید همان می

  نی قرار گرفته است. بی گردید مورد پیش
میزان مجازات از جمله عواملی است که معموالن مرتکبان در زمان تصمیم به جرم مورد  نوع و  

قانون حاضر از جهت عدم تناسب میان جرم ومجـازات مـورد انتقـاد     9دهند. ماده  مالحظه قرار می
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ي اکتفا کند وباید مجـازات  گذار نباید صرفاً به جزاي نقد است، وبه منظور بازدارندگی بیشتر، قانون
بینی نماید. در الیحه اصالحی جدید این نقص مرتفع شده واینکه عدم تناسب جـرم   حبس را پیش

ومجازات وهمچنین فقدان بازدارندگی قانون از موارد تـوجیهی الیحـه پیشـنهادي محسـوب شـده      
  است. 
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 وکیل پایه دادگستري و دانشجوي دکتري حقوق خصوصی حدیث شفیعی

  وکیل پایه دادگستري و کارشناس ارشد حقوق خصوصی فروحیمرتضی 
 
  

  چکیده
 دادرسـی  هـاي  ویژگـی  تـرین  مهم از

برابري اصحاب  حق عادالنه، تضمین
و همچنین حق  دادگاه مقابل در دعوا

دسترسی به مشاوره و خدمات وکیل 
 بایـد  دادگستري است. از همین رو

از  دعـوا  طرفین از هریک که پذیرفت
 و ادله ردار است که ازاین حق برخو

مطلـع شـده و    مقابل طرف ادعاهاي
سـازد و   مطـرح  را خود ادله و ادعاها

گونه مـانعی بـا    به راحتی بدون هیچ
همراه داشتن وکیل در جلسه دادگاه 

حقوق که از  حضور داشته باشد. این
ــاظر و حــق   ــوان اصــل تن ــه عن آن ب

 در شـود، هـم   داشتن وکیل یاد مـی 
 قــوقح در هــم و حقــوق ایــران

که جایگـاه   دارد. این وجود انگلستان
قانونی اصـل تنـاظر و حـق داشـتن     
وکیل در حقوق این کشورها به چـه  

کــه ضــمانت  صــورت اســت و ایــن
اجراي آن به چه صورت است بایـد  

هیچ  گفت که در باب اصل تناظر در
حقــوقی ایــران و  نظــام دو یـک از 

 آن قانونی در مورد انگلستان، تصریح
هـی در بـاب حـق    نـدارد منت  وجـود 

برخــورداري از وکیــل قــانون آیــین 
ــد   ــران و قواع ــدنی ای ــی م  دادرس

انگلیس بـه صـراحت    مدنی دادرسی
بــر وجــود حــق برخــورداري از    
ــد   ــل دادگســتري تأکی خــدمات وکی
دارند. در باب ضمانت اجراي اصـل  
تناظر و حـق برخـورداري از وکیـل    

نظـام،   دو هـر  نیز باید گفت کـه در 
و ممانعـت  اصل تنـاظر   رعایت عدم

ــل، مصــداق  ــورداري از وکی  از برخ
 دادرسی عادالنه قواعد به توجهی بی

 توانــد مــی کــه شــود محســوب مــی
  .گرددرأي  نقض موجب

  تناظر، حق داشتن وکیل، حقوق انگلستان، حقوق ایران اصلواژگان کلیدي: 
  

  مقدمه
  برجسته  حقوقدان یکقبل از ورود به بحث، ضرورت و اهمیت مطالعه تطبیقی را با نقل عبارتی از 

دیروز بوده، لیــکن مــصمم    ذوقی  کار  حقوق تطبیقی شاید که«دهیم:  قرار می تأکید مورد  انگلیسی
».  بگـوییم   خوشـامد   جاي ترس از نفوذ آن، بایستی بدانه اسـت که به علم فردا مـبدل شـود. مـا ب

ظر و حق برخـورداري از وکیـل در   در همین راستا موضوع این مقاله را به بررسی تطبیقی اصل تنا
در زمـره اصـول    و حق برخـورداري از وکیـل   اصل تناظرحقوق ایران و انگلیس اختصاص دادیم. 

بنیادین دادرسی مدنی است و اقتضا دارد که هر یک از طرفین دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام 
هـا را   گاه ارائه شده یـا قاضـی آن  عناصر؛ اعم از ادعاها، جهات و ادله که بوسیله طرف مقابل به داد

  وکیل از برخورداري حق و تناظر بررسی تطبیقی اصل
 انگلیس و ایران حقوق در
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رأسا استخراج نموده، اطالع یابد و عالوه بر دارا بودن فرصت مناقشه در خصوص عناصـر مزبـور،   
  امکان طرح ادعاها، ادله و استدالالت خویش را نیز داشته باشد. 

بسیاري از کشورها من جمله فرانسه که به صراحت در باب اصل تناظر سخن  حقوق برخالف 
 و و محـدوه  اصـل  ایـن  خصـوص  در ایران و انگلستان، تصریحی حقوق ته است، باید گفت درگف

 و دادرسـی ایـران  آیـین   نظـام  مشـترك  مسئله، نقطـه  همین دقیقاً و ندارد وجود آن اجراي ضمانت
بـه   متون قـانونی  در آن محدوه و تناظر اصل مفاد هم انگلیس حقوقی نظام در است، یعنی انگلیس
 اسـتخراج  پراکنـده  قانونی و مواد مختلف منابع از را تناظر اصل باید نتیجتاً است و نیامده صراحت

بـه مـوازات    نظام و مقررات دو شود می بخش بررسی چهار در مقاله این مطالب راستا این در. کرد
  کنیم:  شد که در زیر اشاره می خواهد مطالعه هم
  جایگاه اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس  .1
  صادیق لزوم رعایت اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیسم  .2
  جایگاه حق داشتن وکیل در حقوق ایران و انگلیس  .3
  ضمانت اجراي عدم رعایت اصل تناظر و حق برخورداري از وکیل  .4
  
  جایگاه اصل تناظر در حقوق ایران و انگلستان .1

که در ابتـدا بـه جایگـاه     بود مگر آن تطبیق میان اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس میسر نخواهد
این دو نهاد در ایران و انگلیس پرداخته شود؛ از همین رو ابتداي بحث حاضر را به بررسی جایگاه 

  این نهاد در ایران و انگلستان اختصاص دادیم. 
  
  . جایگاه اصل تناظر در حقوق انگلستان و مصادیق آن1ـ1

  کنیم:  وق انگلستان و مصادیق آن اشاره میدر این مبحث به جایگاه اصل تناظر در حق
  
  . جایگاه اصل تناظر در حقوق انگلستان1ـ1ـ1

کننده یا همان همـان اصـول    در حقوق انگلستان نیز به برابري طرفین تأکید شده و از اهداف تعیین
شود. با  محسوب می 1998اداره کنندة حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی جدید این کشور مصوب 

تواند با توجه به اختیارات منصوص در مادة یک این قانون به  ود این، در این کشور دادرسی میوج
ایجاد برابري و تعادل آیینی میان طرفین نیز دست بزند. بـه عنـوان مثـال لـرد هـري ولـف، طـراح        

خواهـد   طرفـی کـه دادگـاه مـی    «تشکیالت نوین آیین دادرسی مدنی انگلستان در رایی گفته است: 
هاي طرف دیگر را به هدف نیل به برابري بیشتر محدود کند، باید ثابت نماید که قصدش از  یتفعال
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باشد. با وجود این، قدرت دادگاه در محدود  ها تا جایی که ممکن است می این کار، کم کردن هزینه
او ها مانع از آن نخواهد شد که هر طرف موضوعات و مسائلی را که محور دعواي  روي کردن زیاده

  (Lefort,2007: 123)». است بیان و ابراز نماید و تشخیص این امر در اختیار دادگاه است
در واقع، در این کشور قدر تنظیم پرونده به نحوي اجرا خواهد شد که تا حد امکان موجب تضـمین ایـن     

ه به نحو غیر معقـول و  هایی ک کنند، هزینه نکته شود که هنگامی که طرفین از ابزارهاي مالی مختلفی استفاده می
شود در هر شرایط از سوي طرف متمکن پرداخـت شـود. بـدین ترتیـب،      غیر متعارف بر طرف ضعیفتر بار می

  (Lefort,2007: 124)مفهوم برابري آیینی طرفین در حقوق دادرسی مدنی انگلستان تا حدي متفاوت است. 

  ان. مصادیق تکلیف به رعایت اصل تناظر در حقوق انگلست2ـ1ـ1
اجمـالی   مفـاد . هسـتند  تنـاظر  مفـاد  بـه  پایبنـدي  بـه  خوانده، مکلف و انگلیس، خواهان حقوق در

ق.د.م.ا)  7,5,1 مـاده . (شـود  ابالغ خوانده به صدور تاریخ از ماه 4 ظرف باید خواهان 1دادخواست
پس  روز 14 ظرف یا اجمالی مفاد با همراه باید مدارك مربوطه و اسناد و2 دادخواست تفصیلی شرح

کنـد کـه    ق.د.م.ا). خوانده تنها زمانی تکلیف به پاسخ پیدا می 7, 4از آن به خوانده ابالغ شود (ماده 
شرح تفصیلی دادخواست به او ابالغ شده باشد و صرف ابالغ مفاد اجمالی، تکلیفی بـراي خوانـده   

شود تا بـه ادعـا    روز فرصت داده 14ایجاد نخواهد کرد. بعد از ابالغ شرح تفصیلی باید به خوانده 
  شکل را به خود بگیرد:  3پاسخ دهد ممکن است پاسخ مذکور، یکی از 

تواند با پر کـردن برگـه مربـوط بـه تأییـد       روز پس از ابالغ می 14، یعنی خوانده تا 3تأیید ابالغ  .1
  ق.د.م.ا).  10، 3ابالغ، مطلع شدن خود از مفاد ادعاي خواهان را تأیید کند (ماده 

تواند با پر کردن برگه مربوطه، ادعاي خواهـان را تأییـد و بـه     روز می 14خوانده ظرف : 4اقرار  .2
  ق.د.م.ا).  14، 2مسئولیت خود قرار کند (ماده 

 را تواند دفاعیـات خـود   می 6روز از تاریخ ابالغ 28یا  14: خوانده بسته به شرایط، ظرف 5دفاع  .3
ابـالغ   طـرف دعـوا   بـه  باید دفاع از اي نسخه ).ق.د.م.ا 15,4 ماده. (کند مطرح مربوطه برگه در

1. Claim form 
2. Particulars of claim 
3. Acknowledgement of service 
4. Admission
5. Defence 

دادخواست،  تفصیلی مفاد ابالغ تاریخ از روز 28 ظرف تواند می کند انتخاب را ابالغتأیید  ابتدا خوانده درصورتیکه  .6
 بنـد  عـام  قاعده به دفاع، بنا صورت، مهلت این غیر در). ق.د.م.ا 15,4,1 ماده) ب( بند(کند مطرح را خود دفاعیات

  است روز 14 همان 15,4,1ماده ) الف(
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 بـه  تواند می باشد، خواهان دفاع نوع از خوانده پاسخ در صورتی که). ق.د.م.ا 15,6 ماده. (شود
 مـاده . (شود ابالغ خوانده به باید خواهان پاسخ صورت، مفاد این در و دهد پاسخ دفاع خوانده

 هـم  اوراق سـایر  ابـالغ  در دارد وجـود  جمـالی ا مفـاد  ابالغ در که قواعدي کلیه). ق.د.م.ا15,7
  (Loughlin, 2004: 155)الرعایه است.  الزم
 یـا  سفارشی، فکس پست از طریق( ابالغ شیوه انتخاب در و نیست محدود هم ابالغ هاي شیوه
 هـاي  پرونـده  در ابـالغ  قواعـد  اهمیت. دارد وجود عمل آزادي حدودي تا) الکترونیکی پست حتی

  ) هم تأکید شده است. 2002) و چلرام علیه چلرام (2004(هانکوك  علیه روديهشت مانند دیگري
کـه   اسـت  ایـن  از حـاکی  اسـت  شده تعیین ابالغ براي ا. دم. د. ق 6 ماده در که مفصلی قواعد
. کننـد  مقابلـه هـا   آن بـا  بتوانند و شوند مطلع هم علیه خود ادعاهاي مفاد از باید خوانده و خواهان

(Loughlin, 2004: 156)  
مـورد   خسـارت  جبران خواسته، نوع ماهیت مثل مواردي باید خواهان دادخواست اجمالی مفاد  

در ( گیـرد  مـی  تعلـق  پـول  به که ، سودي)است مالی خواسته که مواردي در( خواسته تقاضا، ارزش
د خـو  علیـه  اقامه شـده  دعواي مفاد از خوانده تا دربرگیرد را) باشد معین مبلغ خواسته که مواردي
 موضوعی دعوا جهات تمام باید خواهان دادخواست تفصیلی شرح). ق.د.م.ا 16,2 ماده. (شود آگاه
باید نـوع،   دارد را خسارت یا سود مثل درخواست مواردي خواهان در صورتی که و شود شامل را

 16,4مـاده  . (کنـد  قیـد  دادخواسـت  تفصـیلی  شرح در را آن به مربوط جزئیات تمام و میزان، مبدأ
 و کنـد  انکـار مـی   را خواهـان  ادعاي کدام که کند بیان باید خود دفاعیه در خوانده متقابالً). د.م.اق.

 یکی و حذف جابه جایی یا ثالث جلب). ق.د.م.ا 16,5 ماده. (کند ذکر نیز را انکار براي خود دالیل
ق.د.م.ا). عـالوه   19, 4ماده . (شود ابالغ طرفین به باید دادگاه اجازه پساز دعوا جریان از طرفین از

بر این، طرفین ملزم به افشاي اسناد مرتبط با دعواي خود هستند. در صورتی که دادگاه به طـرفین،  
 طـرف  ضرر به .1: اند اسنادي را که ق.د.م.ا مکلف 31, 6ها مطابق ماده  دستور افشاي عادي دهد آن

 اسـناد  .4 اسـت  برازشـونده طـرف ا  نفـع  بـه  .3 است ابرازشونده طرف ضرر به .2 است ابرازکننده
تجسسِ  اند مکلف طرفین. شوند، افشا کنند ابراز باید خاص هاي دستورالعمل به موجب که دیگري
  (Loughlin, 2004: 156)). ق.د.م.ا 31,7,1 ماده. (دهند انجام اسناد این یافتن براي معقولی

اسـتثناهاي  که  این مگر کند بررسی است شده ابراز که را سندي که دارد را حق این مقابل طرف  
نشـان   هاسـت  آن ضرر به که اسنادي افشاي به دعوا تکلیف طرفین. شود محقق 31,3 و 31,2 مواد
 بتواند اسـناد  دعوا طرف که اي گونه به گیرد قرار دادگاه و طرفین اختیار در باید حقایق تمام دهد می

. کنـد  اسـتفاده  خـود  نفـع  بـه  او اسـناد  از لـزوم  صـورت  در حتـی  و کنـد  بررسـی  را طرف مقابل
(Loughlin, 2004: 157)  
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 کیفـري  هـاي  رسـیدگی  در بیشـتر  کـه  Cross-examinationسنتی  موارد، سیستم این بر عالوه  

اسـت   الزم است که تناظر شواهد دیگر الست از کامن هاي خاص نظام هاي ویژگی از و کاربرد دارد
اند:  تعریف کرده گونه این را متقابل پرسش یا Cross-examinationبه آن اندکی توضیح داده شود.  راجع
 ایـن  اهمیـت  ، در»مقابـل  طرف توسط است فراخوانده دعوا طرف یک که شاهدي از رسمی استنطاق«

 براي Cross-examinationاز  مؤثرتر اي تا به امروز وسیله«مؤلفان  از یکی قول به که بس روش، همین

   (Wellman, 1904: 8)» ه است. نیامد وجود به واقعیت از دروغ جداکردن
خود،  اثبات ادعاي براي مثالً خواهان که است صورت این به متقابل پرسش روش عملکرد نحوه  

 شاهد پاسخ از بعد. پرسد می از او خود ادعاي اثبات جهت در را سؤاالتی و خواند فرامی را شاهدي
 مرحله، نوبت خوانـده  این بلکه در نیست تمام شده شاهد ، کار)خواهان وکیل یا(خواهان  سؤال به

 مفـاد  یـا  کنـد  دار را خدشه شاهد صداقت و اعتبار یا تا 2 بپرسد شاهد از را سؤاالت خود است که
 یـک محـیط   در شاهدان باید شهادت که دهد می نشان رویه این. دهد جلوه نادرست را او شهادت
 بتوانند خوانده و هم خواهان هم به نحوي که پذیرد صورت دعوا طرف دو هر اظهارنظر و تناظري
 بیـان  را ادلـه  مربوط بـه  عمومات که 8,6 ماده ا. د. ق در. نقض کنند حتی یا نقد را شاهد اظهارات

 نامه شهادت احضار که همچنین و دادگاه طرف از شاهد احضار امکان به 3 و 2 بندهاي کند، در می
 هرچنـد . است اشاره شده Cross-examinationتشریفات  انجام جهت است داده دادگاه به مکتوب

 است، اصل اشاره شده Cross-examinationمحدودکردن  در دادگاه اختیار به ا. د. ق 32,3 ماده در
 که طرفی Cross-examinationاز  بعد. است عمل مورد و شده پذیرفته مدنی دادرسی نهاد، در این

 از را رقیب سؤاالت تا اثر کند سؤال خود شاهد زا دوباره تواند بود، می کرده احضار را شاهد ابتدائاً

 از متقابـل  هـاي  روش پرسش گفت باید کلی طور به. دارد نام Re-examinationعمل  ببرد. این بین
  (Wellman, 1904: 9). است دادرسی در دموکراسی هاي نمونه بهترین

 دعـوا  اصحاب با طهراب در تناظر هاي نمونه توان می که است ذکر بخش شایان این پایان در  
 طـرح  از قبـل  ترتیبـات . کـرد  مشـاهده  هم دعوا طرح از قبل ترتیبات در انگلیس حقوق را در

 بـه  االمکـان  حتـی  تـا  دهنـد  انجام باید دادگاه به مراجعه از قبل طرفین که است دعوا، اقداماتی
بخـش   از اول قسـمت  وولف در لرد. کند نیاز بی دادگاه به مراجعه از راها  آن که توافقی برسند

ایـن   از هـدف «کند:  می توصیف گونه این را دعوا طرح از قبل خود، ترتیبات نهایی گزارش 10
اسـت،   سـودمند  طـرف  هـردو  براي را که آگاهانه اما زودهنگام توافقات که است این ترتیبات

  (woolf, 1996: 234)». افزایش دهد
 بـر  بایـد  کـه  اصـولی «دارد:  مقرر می عواد طرح از قبل ترتیبات به مربوط دستورالعمل 6,1 ماده  
 هم با را موضوع درباره کافی . اطالعات1: باید طرفینکه  این از عبارتند باشد ... حاکم طرفین رفتار
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 و توافـق  دربـاره  بتوانند و برسند هم موضع خصوص در متقابلی فهم به که اي گونه به کنند ردوبدل
  ...». کنند  گیري تصمیم بعدي، آگاهانه اقدامات

  
  تناظر در حقوق ایران و مصادیق آن اصل. جایگاه 2ـ1

  در این قسمت به جایگاه اصل تناظر در حقوق ایران و مصادیق آن اشاره خواهیم کرد: 
  
  تناظر در حقوق ایران اصل. جایگاه 1ـ2ـ1

تواند براساس ملیت، محل اقامت، جنسیت، نژاد، زبان، مذهب، سیاسـت یـا    تبعیض ناموجه می
هـا، یـا عضـویت در یـک      تعلقات فکري، اصالت اجتماعی یا ملی، تولد یا دیگر وضعیت دیگر

اقلیت ملی ایجاد شود ولی، آن چه همواره در دادرسی حساسـیت برانگیزتـر بـوده، تابعیـت و     
محل اقامت است. تبعیض روا داشتن نسبت بـه اشخاصـی کـه داراي تـابعیتی غیـر از تابعیـت       

که اقامتگاهی در خارج از کشور مقـر دادگـاه دارنـد در دعـاوي      اینکشور مقر دادگاه هستند یا 
تر است. از این رو، یک بیگانه براي طرح دعوا علیه تبعۀ داخلی،  فراملی غامض و غیر منصفانه

نباید مکلف به ابداع تأمین یا پرداخت هزینۀ دادرسی احتمال گردد. این اصل درست بـرخالف  
بینی شـده اسـت. درایـن مـاده      آیین دادرسی مدنی ما پیش قانون 144حکمی است که در مادة 

هاي خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شـخص ثالـث وارد    اتباع دولت«خوانیم:  می
دعواگردند، بنا به درخواست طرف دعوا براي تادیه خسـارتی کـه ممکـن اسـت بابـت هزینـۀ       

این ماده که با توجه بـه  » مناسب بسپارند الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین دادرسی و حق
نیازهاي زمان تصویب آن نوشته است به نظر منصرف از مقتضیات حاکم بر دعـاوي بازرگـانی   
فراملی است. با وجود این، مبناي این مادة قانونی هـر چـه باشـد بـا اصـول دادرسـی فراملـی        

  )271: 1385ناسازگار است. (محسنی و دیگري، 
قانون آیین دادرسـی مـدنی مـا     145ل رعایت رفتار متقابل در بند یک مادة بینی اص اگرچه پیش

اصـول   30طور که نمونۀ آن را در اصـل   به منظور تعدیل حکم ابتدایی بوده است ولی، امروز همان
حاضر راجع به شناسایی و اجرا آراء خواهیم دید. حتـی رعایـت ایـن اصـل بـراي شناسـایی حـق        

نسته نشده و حاکمیت کشورها با فـراهم نمـودن امکـان آزادانـۀ و بـدون      دستیابی به دادگاه الزم دا
  )280: 1385شود. (محسنی و دیگري،  تبعیض مراجعه به دادگاه مخدوش نمی

عنوان   تحت  اصلاین  طور که گفته شد هماندرخصوص جایگاه اصل تناظر در حقوق ایران 
حال، صدر و بند  . درعـین است  نـشدهبینی  مزبور یا عنوانی مشابه، در هیچ یک از نصوص پیـش

عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در «دارد:  ق. ج. آ. د. م. مقرر می 371ماده  3
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نقـض رأي    موجـب » اي از اهـمیت باشد که رأي را از اعتبار قانونی بینـدازد  به درجه  که  صورتی
  امـا   رجام خواهی تدوین گردیـده اسـت  ف»فصل«در  مـزبور  فرجام خواسته خواهد گـردید. مـاده

نــیز الزامـی    تـجدیدنظرخواهی  توجه به آن در مقام رسیدگی به سایر طرق شکایت از آراء مانند
دادرسی و حقـوق اصـحاب دعـوا صــادر       اصول  رعایت  رأیی بدون  چه ، چنان است. در حقیقت

باشد کـه در    اهمیت  اي که باشد، و عدم رعایت مزبور به آن درجه از ، در هر مرحله بـاشد  شـده
،  آن  عـالی، پـیش شـکایت از     مرجـع   بایست در ق.ج.آ.د.م. تـصریح گردیده، می  371ماده  3بند 

  اسـت. بـا    بالمـرجح   ر نـمودن این امر به آراء قـابل فـرجام ترجیحنقض یا فسخ گردد و منحص
آن بـر    که برخی از مـواد   گردد می  احراز  به روشنی  مدنی  تدقیق در مقررات قانون آیین دادرسی

گفـت    تـوان  می  مبناي اصل تناظر و در جهت تضمین رعایت این اصل تنظیم گردیده است. پس
اســتثناء شــده،   کــه  جــز در مــواردي  هـــمواره  کـــه  اســت  اصــلی  رد حقــوق ایــران نیــز تنــاظر

 )70 : 1381(شمس، رعایت گردد. »بالفاصله«بایست می
از   یکـی   اطـالع   حال در مواردي استثنایی، قانون یـا ضـرورت، انجـام اقـداماتی بـدون      عین در  

در  نمایـد. امـا   مــجاز مـی    یـا  الزامی  را  تناظر  اصل» بالفاصله« اصحاب دعوا و بنابراین عدم رعایت
اصل تناظر، به نحوي که خواهیم دیـد، الزامـی   »بعدي«چنین مواردي نیز فراهم نمودن زمینه رعایت

نماید مــوارد اســتثناء    اصل تناظر را تضمین می»بالفاصله« است. پس از بررسی مقرراتی که اجراي
  )76: 1389(حیدري، گیرد.  مورد مطالعه قرار می

هاي حقوقی در مواردي که خواهـان از دادگـاه تقاضـاي صـدور      در برخی از نظامگفتنی است 
کند، مکلف است سپردة نقـدي یـا    اقدامات تأمینی یا موقتی نظیر تأمین خواسته یا دستور موقت می

تضمین مناسب دیگري به دادگاه ایداع کند تا خسارت احتمالی که ممکن اسـت بـه طـرف مقابـل     
قانون آیین دادرسی مـدنی)، و در برخـی    319و مادة  108مانند بند ج مادة وارد شود تأمین گردد (

دیگر از کشورها ایداع چنین تأمینی را به مالحظه رعایـت برابـري طـرفین دعـوا در دسترسـی بـه       
بینـی   این اصل براي جمع میان این دو دیدگاه پیش 3دانند بند  عدالت، مخالف با اصول دادرسی می

مینی را دست کم نسبت به طرفی که تبعـۀ بیگانـه اسـت در دادرسـی ممنـوع      لزوم سپردن چنین تأ
  )77: 1389داند. (حیدري،  می

باید دانست که مقررات ملی تعیین صالحیت محلی دادگاه، بیشتر مبتنی بر تـأمین سـهولت   
اند. با وجود این، در تـدوین ایـن مقـررات     دسترسی به دادگاه و محلی کردن دعاوي مقرر شده

هـا بـراي کسـانی کـه در مقـر دادگـاه مقـیم نیسـتند          ه این نکته توجه کردکه با اجراي آنباید ب
مشکالت نامتعارفی ایجاد نگردد. براي مثال اگر با توجه به اقامت طـرفین یـا محـل انعقـاد یـا      
اجراي قرارداد دادگاه منحل دیگـري غیـر از محـل اقامـت خوانـده بـراي رسـیدگی بـه دعـوا          
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 14و  13، 12دادگاه صالحیت رسیدگی به دعـوا را داشـته باشـد (مـواد      تر باشد، همان مناسب
  1قانون آیین دادرسی مدنی). 

 شد، یکی طور که گفته که همان Cross-examinationتوان مطرح کرد این است که آیا  سؤالی که می  
 آیـا  یعنـی  شـد؟ با جایی داشـته  هم ایران حقوق در تواند الست، می کامن در تناظر هاي نمونه بهترین از
 باشند؟ داشته راها  آن هاي نقد گفته یا کارشناس و شاهد از پرسش حق دعوا طرفین که شد قایل توان می
  )43: 1395(محمدي و قلی پور، . شد تفکیک به قایل کارشناس و شاهد بین باید مسئله این در

 بـه  اشـد، بایـد  ب شاهد خود صداقت و اعتبار خصوص در شاهد به اعتراض اگر شاهد مورد در  
 را دیگـر  طـرف  گواه تواند می طرف ق.آ.د.م هر 234 ماده مطابق. کرد مراجعه قواعد جرح وتعدیل

  . کند جرح ذکر علت با
 ممکن اما. است متقابل بررسی و خدشه شاهد، قابل و اعتبار صداقت هم ایران حقوق در بنابراین  

 در طـرف  آیـا  دید باید. باشد او شهادت مفاد به خود شاهد، بلکه شرایط به است اعتراض شخص، نه
 بـه  وادار را او یـا  بـرد  سـؤال  زیـر  را او شـهادت  از شاهد، اعتبار متقابل سؤاالت با تواند می مورد این

 ایـن بـاره   در 238 ماده آخر قسمت ولی ندارد مفصلی موردمقررات این در ق.آ.د.م کند؟ گویی تناقض
 بـه  مربـوط  که را دادگاه، سؤاالتی توسط توانند می گواهی اياد اصحاب دعوا ... پس از«دارد:  می مقرر
 انگلـیس، شـهادت   مانند هم ایران حقوق در دهد می نشان ماده این». عمل آورند به گواه از است دعوا
 مطـرح  گـواه  از را خـود  سـؤاالت  توانند می طرفین از هرکدام زیرا شود انجام به صورت تناظري باید
 از پرسـش  حـق ) مقابـل  طـرف  هم و شاهد احضارکننده شخص هم(وا دع طرف دو چون هر و کنند
گیـرد و   را در بر مـی  Re-examinationو هم  Cross-examinationماده، هم  این را دارند، مفاد شاهد

خـود   نـه  و باشـد  دادگـاه  توسط باید انگلستان، سؤاالت ایران، برخالف حقوق در که داشت البته نظر
  )45: 1395شاهد. (محمدي و قلی پور، 

در حقوق ایران بتواند هیأت دراماتیـک و جـذاب   » پرسش متقابل«بنابراین بعید است که فرایند   
Cross-examination یـا  شـاهد  و خواهان بین دیالوگ مستقیم صورت به که را انگلیسی دادرسی در 

 از متقابل شاست پرس ممکن غربی دادرسی در اما. بگیرد خود به کند می پیدا نمود شاهد و خوانده
 مـورد  کیفـري  هاي در دادرسی کارشناس، بیشتر از متقابل پرسش هرچند. گیرد انجام هم کارشناس
 در هـم  هنوز است، ولی خالف اصل انگلیس در مدنی هاي دادرسی در آن استعمال و است استفاده

                                                            
در خصـوص دادگـاه صـالح     1/8/1386-705عالی کشـور شـمارة    همچنین ر. ك: رأي وحدت رویۀ قضایی دیوان  .1

ی، ، تهـران، روزنامـۀ رسـم   1387تـا   1333رسیدگی به دعواي مطالبۀ مهریه در: آراء وحدت رویۀ حقوقی از سـال  
عالی کشور به زوجه اختیار داده که به دادگـاه محـل انعقـاد عقـد      در این رأي هیأت عمومی دیوان 543، ص 1388

   نکاح نیز جهت طرح دعوي مطالبۀ مهریه مراجعه کند.
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 رسـش متقابـل  کارشـناس، پ  از توان ایران می حقوق در آیا. دارد وجود آن از استفاده امکان مواردي
 نظـر  باید کارشناس اند گفته که حقوقدانان طور همان زیرا است منفی سؤال این نظر، پاسخ به کرد؟
  ). 328: 1390شمس، . (کند دادگاه تقدیم کتباً را خود

  
  . مصادیق رعایت اصل تناظر در حقوق ایران2ـ2ـ1
 قواعد. بگذارند احترام دیگر طرف دفاع و اطالع حق به باید خوانده و خواهان هم ایران حقوق در

 او طـرح  علیـه  کـه  دعـوایی  موضـوعی  جهات از باید خوانده که دهد می نشان دادخواست نگارش
طـرفین   بـه  بایـد  رسـیدگی  مکـان  و زمان است که این بیانگر هم ابالغ قواعد و شود آگاه شود می

قواعد ). ق.آ.د.م 51 ماده( .باشند داشته را خود از دفاع و جلسه در حضور امکان تا شود داده اطالع
کـه   شود گفته است بهتر. االجراست الزم قطعی حکم اجراي حتی و رسیدگی مراحل تمام در ابالغ
ابـالغ شـود.    بایـد  که شود می گرفته تصمیماتی و شود می صادر دادرسی، اخطارهایی از قدم هر در

  ) 342: 1، جلد 1381(متین دفتري، 
 در کنـد  هـا اسـتناد   خواهـد بـه آن   نوشت اسنادي را که مـی همچنین خوانده باید اصل و رو  
) ق.آ.د.م 96مـاده  (شـود  آگاهها  آن از دادرسی جلسه در خواهان تا نماید حاضر دادرسی جلسه

. اسـتمهال کنـد   دادگاه از خوانده اسناد رد براي حتی و دهد قرار مناقشه مورد راها  آن بتواند و
 کند، خوانـدة دعـواي   اقامه متقابل اصلی، دعواي دعواي اندةخو که مواردي در ).ق.آ.د.م 97 ماده(

 143ماده . (درخواست نماید را دادرسی جلسه خود، تأخیر ادله و پاسخ تهیه براي دارد حق متقابل
غـافلگیرکردن   رسـیدگی، حـق   اثنـاي  در خوانـده  و خواهان که شود می مالحظه بنابراین). ق.آ.د.م
خصوص  در هم را دیگري پاسخ باید کنند می مطرح که سندي یا اادع مقابل در و ندارند را دیگري

  )130: 1393موضوع بشنوند. (قلی پور و دیگران، 
 دادرسـی آیـین   قـانون  در منـدرج  مـوارد  همـان  ق.آ.د.م 233 ماده استناد به هم جرح اما موارد  

 عـدیل شـهود  جرح وت موارد باید 1392 اسالمی مجازات تصویب قانون با البته. است 1378 کیفري
 صـراحت  از کارشـناس  نظـر  کتبی بودن لزوم. کرد جستجو بعد به 191 مواد در و قانون این در را
 کنـد  نمی اعالم شفاهاً را خود نظر چون کارشناس بنابراین. پیداست به خوبی هم ق.آ.د.م 262 ماده
 فرصـتی گیـرد،   قرار طرفین گفتوگوي یا مخاطب موضوع تا نیست حاضر هم دادرسی جلسه در و
 محملـی  عمالً ایرانی دادرسی دیگر، در به عبارت. شود نمی ایجاد او از متقابل هاي پرسش براي هم
 متقابـل  پرسـش  از بتـوان  کـه  آیـد  نمـی  به وجود کارشناس و دعوا طرف بین پاسخ و پرسش براي

 کـه  دببین الزم توضیحات اداي براي را در جلسه کارشناس دادرس، حضورکه  این مگر کرد استفاده
منطقی،  لحاظ به. کنند مطرح کارشناس از خود را سؤاالت توانند می دعوا صورت، اصحاب این در
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 هـاي  گفتـه  نهاد، ارزیابی این هدف زیرا رسد نظر نمی به معقول کارشناس، چندان از متقابل پرسش
 يا عقیـده  القاعـده  علـی  کارشـناس  نظـر  است، در حالی کـه  قاضی نزد آن اعتبارکردن بی و شخص
  )131: 1393(قلی پور و دیگران، . نیست قاضی معلومات حیطه در است که تخصصی

توان با پرسـش متقابـل نظـر کارشـناس را نـزد قاضـی کـه هـیچ تخصصـی در           پس چطور می  
اعتبار کرد ولی این به معناي غیرقابل اعتـراض بـودن نظـر     خصوص موضوع کارشناسی ندارد ـ بی 

توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابـالغ وصـول    ق.آ.د.م می 260ه کارشناس نیست. طرفین مطابق ماد
نظر کارشناس، مطالب خود را درباره نظر کارشناس اظهار کنند. این اظهار مطلب، معموالً به شـکل  

شود. باید اضافه کرد که لـزوم سـوگند یـاد کـردن گـواه هـم        اعتراض و رد نظر کارشناس بیان می
هدف از تکلیف به سوگند این است که شخص بـه قـدر امکـان از     تواند مثبت تناظر باشد زیرا می

کند که اطالعات صحیح  ) یعنی سوگند گواه تضمین می9: 1321دروغگویی بازداشته شود (عرفان، 
و کامل در اختیار اصحاب دعوا قرار گیرد تا براساس آن ادعاها و دفاعیات خود را بیان کنند (مـاده  

  )132: 1393گران، ق.آ.د.م). (قلی پور و دی 230
نکتۀ دیگري که باید به عنوان رعایت مساوات میان طرفین دعوا افزوده شود این اسـت کـه در     

فرضی که خواندة دعوا فاقد اهلیت الزم براي دفـاع از خـود و پاسـخ گفـتن بـه دعـواي خواهـان        
آیـین   قـانون  103بخواهد که سرپرست قانونی خواندة محجـور را بـه دادرسـی فرابخوانـد (مـادة      

دادرسی مدنی) یا اگر براي خوانده سرپرستی معین نشده باشد بـا معرفـی او بـه داسـتان تقاضـاي      
  )223: 1383تعیین سرپرست قانونی نماید. (کاشانی، 

توان با سوء استفاده علیه طرفی که  با وجود این، باید دانست که این قبیل تدابیر حمایتی را نمی  
  فت. تابعیت بیگانه دارد به کار گر

  
  . جایگاه حق داشتن وکیل در حقوق ایران و انگلستان2

کنیم به نـوعی کـه در    در این مبحث جایگاه حق داشتن وکیل در حقوق ایران و انگلستان اشاره می
  کنیم.  پردازیم و بعد از آن موضع حقوق ایران اشاره می ابتدا به جایگاه این حق در انگلستان می

  
  ات وکیل دادگستري در حقوق انگلستان. حق برخورداري از خدم2ـ2

 اطمینان حاصل و بررسی را طرف دو هر موقعیت کند، باید می رسیدگی دعوایی به دادگاه که زمانی
 (Grainger,2000: 107). دارند قرار یکدیگر با برابر جایگاهی در دعوا طرفین که کند
 هسـتند  آن رعایت مکلف به ها هدادگا همه که است بنیادینی هم، قاعده با دعوا اصحاب برابري  

تمایز بین دو . اند داده ارائه آن از موسعی نسبتاً گذشته، تفسیر هاي سال در انگلیس هم هاي و دادگاه
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اولین حس (منفـی) اساسـا بـدان    . مفهوم حق برخورداري از وکیل یا عدم محق بودن آن مهم است
وکیـل بـاز دارد. حـس دوم (مثبـت)     تواند یک فرد را از داشتن یـک   معنی است که هیچ کس نمی

دهد که دولت موظف به ارائه یک وکیل براي فـرد بـا هزینـه خـود دولـت اسـت.        اساسا نشان می
(Grainger,2000: 107)  

کنـد   ق.د.م.ا). منعکس شده است، که تا حدودي بیان مـی  4، 1هر دو نوع این حقوق در (ماده   
و یا از طریق وکیلی کـه خـود انتخـاب کـرده     که خوانده باید در حضور خود تالش کند و شخصا 

هاي حقوقی، از این حق را ندارد؛  است به دفاع از خود بپردازد. همچنین مطلع شود که آیا او کمک
هاي حقوقی به او اختصاص داده شده است، بنابراین در هر مورد کـه عـدالت اقتضـاء     و چه کمک
اخت هزینـه آن را نداشـته باشـد. برخـورداري از     باشد که اگر او امکان کافی براي پرد دارد نیاز می

  (Grainger,2000: 108)وکیل بدون پرداخت هزینه توسط او فراهم گردد. 
اگرچه در حال حاضر به خوبی در حقوق عرفی تثبیت شده، حتی این نوع اول حقوق در واقع   

حق داشتن یک وکیل ، افراد متهم به جنایت 1836سابقه طوالنی خاصی ندارد. در انگلستان تا سال 
چـه امـروزه در حقـوق انگلسـتان و بسـیار از کشـورها        در دادگاه خود را نداشتند. با این حـال آن 

اي به رسمیت شناخته شده و در معـرض   بینیم، حق داشتن وکیل در حال حاضر به طور گسترده می
  (Grainger,2000: 107)هاي نسبتا کمی است، که در ادامه اشاره خواهیم کرد.  محدودیت

نوع دیگر حق داشتن یک وکیل در انگلستان برخورداري از وکیل با هزینه دولت اسـت کـه در     
هـاي قضـایی    حقوق انگلستان کمتر مطرح شده است. برخی حقوقدانان انگلیس در تشریح سیاست

اند باید بین حـق برخـورداري از وکیـل دادگسـتري در دعـاوي       انگلستان به داشتن حق وکیل گفته
چه دکترین کشور انگلستان در خصوص حق برخـورداري   و کیفري تفکیک قائل شد، چنان حقوقی

شناسد کـه   از وکیل در جرایم امنیتی و مهم مطرح گردیده است که قانون انگلستان به رسمیت نمی
هاي عمومی را داشته باشـد.   در دادگاه متهم به دلیل ارتکاب جرم مهم حق دریافت مشاوره با هزینه

قانون انگلستان اذعان دارد که متهم حـق محاکمـه عادالنـه را دارد، و بـر اسـاس تمـام        در عوض،
شرایط مورد خاص، عدم حضور به این معناست که متهم قادر به دریافـت یـک رسـیدگی عادالنـه     

  (Shauer,1976: 221). اي در خصوص پرونده وي صورت نگرفته است نیست و یا محاکمه عادالنه
لستان بر این باور است که امنیتی بودن جرم و جنایت به قدري مهـم اسـت   دستگاه قضایی انگ  

که اگر متهم در شرایط مطلوب دست به ارتکاب آن جرم زند، محاکمه بایـد بـدون نماینـده بـراي     
متهم بجز در موارد استثنا برگزار شود. در نقطه مقابل در خصوص دعاوي حقوقی، دکترین انگلیس 

هاي عمومی عالوه بر حـق   انگلستان حق متهم براي داشتن وکیل با هزینه معتقدند که، رویه قضایی
شناسد، زیرا بـه گفتـه ایـن دسـته از      داشتان وکیل با پرداخت هزینه شخصی خود را به رسمیت می
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دکترین حق رسیدگی عادالنه به پرونده ستون اصلی نظام عدالت حقوقی کشـور انگلسـتان اسـت. 
(Shauer,1976: 221)

ص حق برخورداري از وکیل در دادگاه در رویه قضایی انگلستان ذکـر پرونـده مـالتز    خصو در  
نمونه مناسبی است. در این پرونده، هر دو طـرف دعـوا وکیـل اختیـار کـرده       1)1999علیه لویس (

را به دادگاه معرفـی کردنـد.    silkیا  3و خوانده یک وکیل ارشد 2بودند. خواهان، یک وکیل غیرارشد
قواعـد دادرسـی مـدنی انگلـیس،      1, 1, 2رسیدگی، خواهان به استناد بند (الف) ماده  قبل از جلسه

تقاضاي منع خوانده از استفاده از وکیل ارشد را به دادگاه داد. استدالل خواهان این بود کـه مطـابق   
 طرفین دعوا باید از قدرت برابر برخوردار باشند که با وضع موجـود  1، 1، 2مقرره بند (الف) ماده 

 بـه  را تقاضا هر چند دادگاه (Grainger, 2000: 19)درباره وکالیشان این قدرت برابر وجود ندارد. 
 این دادگاه که اظهار داشت ولی کرد رد وکیل انتخاب در دعوا طرفین آزادي اصل با تعارضش دلیل
. دکنـ  محقـق  مسئله حاضـر  خصوص در را دعوا اصحاب فرعی، برابري طرق از که دارد را اختیار
. است رسیدگی و نحوه خواسته مبلغ با ارشد، غیرمتناسب وکیل از استفاده پرونده این در چون مثالً

بـه   پرداخت شده جبران مبلغ به حکم تواند می دادگاه) ق.د.م.ا 1,1,2 ماده) ج( بند مقرره به ارجاع(
 هـاي  پرونـده  بـه  توان می دعوا طرفین مالی ندهد؛ در اهمیت وضعیت ارشد وکیل الوکاله حق عنوان
  (Grainger, 2000: 19). کرد استناد هم 4شرکت پاول علیه مانند مشابهی

 قاعـده  مجموعـاَ  دارد، امـا  نظر دعوا طرفین تساوي مالی جنبه به بیشتر ها پرونده این هرچند  
 همـه  در بایـد  دعـوا  طـرفین  کـه  است اصل این بیانگر  انگلیس دادرسی قواعد 1 ماده مندرج در

 بـه  شـان  دسترسـی  میـزان  در حتـی  مدنی دعواي طرفین وقتی. باشند برابر هم گی بارسید شئون
 را یـک دعـوا   حل و فصـل  توان می زمانی به طریق اولی باشند هم برابر با باید خدمات حقوقی

 راهـا   آن مناقشـه  فرصـت  و شـوند  مطلـع  هم ادعاهاي و از ادله طرفین که کرد توصیف عادالنه
 حقـوق  انجمـن  بـا  همکـاري  در رم خصوصی مؤسسه حقوق که اي عهمجمو در همچنین. بیابند
 حق و 5دعوا طرفین تساوي اصل است، دو منتشر کرده دادرسی بنیادین اصول موضوع در آمریکا
. اسـت  بـرده  اسـتنام  محتـرم  دنیـا  هـاي دادرسـی   نظـام  همـه  در کـه  اصولی به عنوان را 6استماع

(Grainger, 2000: 20)

1. Maltez v lewis [1999] 
2. Junior counsel 
3. Senior Counsel 
4. Powell v Pallisers of Hereford Ltd and Others [2002]
5. ProceduralEquality of the parties
6. The right to be heard
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  حقوق ایران خدمات وکیل دادگستري در  حق برخورداري از .3ـ2
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران دربارة اصل استفاده ازاین حـق چنـین مقـرر داشـته      35اصل 

ها، طرفین دعوا حق دارند براي خود وکیـل انتخـاب نماینـد و اگـر توانـایی       در همه دادگاه«است: 
و مجمع تشخیص » تعیین وکیل فراهم گردد ها امکانات انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براي آن

خـود   1370/ 11/7گونه شائبه دربارة این حق در مصوبه مـورخ   مصلحت نظم نیز به منظور دفع هر
اصـحاب دعـوا حـق انتخـاب     «بر لزوم برخورداري از این حق بدین شرح تأکید ورزیده است کـه  

شـوند مکلـف بـه پـذیرش وکیـل       هایی که به موجب قانون تشـکیل مـی   وکیل دارند و کلیۀ دادگاه
  )101: 1382حبیبی، (». باشند می

با توجه به مطالب فوق باید دانست حق برخورداري از وکیل مسـتلزم آزادي طـرفین دعـوا در      
انتخاب وکیل است به نحوي که هیچ یک از آنان را نباید از این آزادي محروم کرد. آزادي انتخـاب  

جمله هنگامی که وکیل منتخب بـه واسـطه نسـبتی کـه بـا      وکیل در مواردي محدود شده است. از 
کـه وکیـل تسـخیري اسـت و      قاضی دارد از پذیرش وکالت در دعواي معین ممنوع است و یا ایـن 

الیحه استقالل کـانون وکـالي دادگسـتري     12اند. همچنین مادة  موکل در انتخاب وي نقش نداشته
کیل دادگسـتري یـا زوجـۀ او بـا دادرسـی یـا       در صورتی که و«دربارة مورد اول مقرر داشته است: 

دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ سوم از طبقه دوم داشته باشد، مستقمیاً یا 
(محسـنی  ». با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است

  )282: 1385و دیگري، 
 دعـاوي، مسـائل   در وکالـت  دوم باب مدنی دادرسیآیین  قانون ه ذکر است درهمچنین الزم ب  
هـا   دادگـاه  در مصـطلح  و دادرسی امر در مطروحه وکالت. است شده دعاوي مطرح در وکالت کلی
 حتی آن مقررات و قواعد از بسیاري که است مدنی دادرسیآیین  قانون مهمش جمله منابع از یکی

آیـین   قـوانین  در اگـر  یعنـی  کنـد  مـی  حکومـت  هم کیفريهاي  درسیدا در وکیل حضور بر موارد
 نقـص  نداشت یا وجود وکیل) حضور و (دخالت مورد این در نصی قوانین سایر یا کیفري دادرسی

بـه  . کـرد  قانون اسـتفاده  این از توان می گذار قانون نظر و قوانین روح مطابق بود ابهامی و اجمال و
 توانند تا خواهان و خوانده در محاکم حقوقی حداکثر می درسی مدنیقانون آیین دا 31 مادهموجب 

  )253: 1389. (شمس، باشند   نفر وکیل داشته 2
باشد که به موجب  در شوراي حل اختالف می حق داشتن وکیلتنها بحث قابل طرح، در مورد   
یـین دادرسـی   قانون شوراي حل اختالف، مقررات وکالت تابع مقـرارات قـانون آ   20 ماده 2 تبصره
یا در شوراي حل اختالف در مورد تعـدد  آگردد که  باشد و این مسئله باعث ایجاد تشکیک می نمی

تبعیـت از   نگارنـده قانون آیین دادرسی مدنی جایگاه دارد یا خیر کـه بـه نظـر     31ي  وکیل نیز ماده
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تـر اسـت نزدیـک گذاري و نظم حاکم در دادرسی  قانون آیین دادرسی در این مسئله با اصول قانون
  )172 : 1381. (متین دفتري، رسد هرچند نظر مخالف هم قابل احترام به نظر می

گردد نیز متابعت از قـانون   در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که ضمن دادرسی کیفري مطرح می  
و همچنـین وکالـت در دیـوان     قانون آیـین دادرسـی کیفـري    11 آیین دادرسی الزم است مستند ماده

قانون دیوان عدالت مطابق آیین دادرسی مدنی بوده و محدودیت  23 ت اداري نیز به موجب مادهعدال
هـاي حـل اخـتالف و تشـخیص و      در مـورد سـایر مراجـع مثـل هیـأت      وکیـل  2 دارد یعنی حداکثر

قـانونی از جهـت آیـین     عمل به قانون آیین دادرسی مدنی، بهتر از بی نگارندهبه نظر  ... ها و کمیسیون
وکیـل   2لذا بهتر اسـت بگـوییم حـداکثر     ي دکتر شمس هم هست) (البته این عقیده باشد رسی میداد

)172 : 1381. (متین دفتري، رسد تر به نظر می کند هرچند نظر مخالف قوي کفایت می
 و بـا آزادي  وکیـل  داشـتن  حـق  آیـا  کـه  اسـت  ایـن  یابد می طرح مجال مقام این در که سؤالی  

 تعیـین  امکانـات : اوالً کـه  چرا است منفی سؤال این جواب ندارد؟ منافات عهجام در افراد مساوات
. اسـت  نشده منع وکیل مراجعه به از کس هیچ و است یکسان جامعه آحاد و مردم همه براي وکیل
 بـه  معرفـی  و یکل و انتخاب که امکان کسانی براي تسخیري وکالت و قضایی معاضدت باب: ثانیاً

 افراد، صـالح  که موردي هر در حال هر و به است باز ندارند اقتصادي و مالی هاي جنبه از را دادگاه
 وکـالي  و دارد ضـرورت هـا   آن بـر  والیـت جامعـه   نباشـند  خودشـان  حقوق از دفاع براي قادر یا

 ایـن  و پردازند می بضاعت بی افراد از دفاع حاکم به دستگاه و جامعه سوي از تسخیري و معاضدتی
 مبحث این پایان در. شوند می جبران مذکور حقوقیهاي  تأسیس با اقتصادي دبع از اجتماعی نقیصه
 و اشـخاص  و افـراد  بـراي  خصوصـی  صـد  در صد یک حق وکیل داشتن حق که نمود اذعان باید

 و شـده  وارد عمـومی  حقـوق  به ماهیتی چنین یک با و عمومی بوده و خصوصی از اعمها  جمعیت
 عمـومی هاي  آزادي به نظر باب از است بهتر که حالی در استنموده  اي پیدا گسترده حمایتی جنبه
) 173 : 1381(متـین دفتـري،   . بـدانیم  جامعه یک حقوقی یا اشخاص حقیقی عمومی حق کی را آن
 عمومی، اخـالق  آن، نظم به خللی شدن هرگونه وارد صورت در و است آمره قواعد جزء حق این

. خورد خواهد هم به اجتماع انتظام و حسنه

ضمانت اجراي عدم رعایت اصل تناظر و حق برخورداري از وکیـل در  .3
  حقوق ایران و انگلیس

 شمار به اصول دادرسی از انگلیس حقوق در هم و ایران حقوق در هم که است اي قاعده بنابراین، تناظر
 مصداق تناظر، عدم رعایت پس. است الزم دعوا طرفین هم و دادگاه جانب از رعایت آن، هم و رود می
موجب  م.د.آ.ق 371 ماده 3بند  به صراحت که بود خواهد طرفین حقوق و دادرسی اصول رعایت عدم
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مبحـث   در ق.آ.د.م 371 مـاده  3 بنـد  انـد  شـده  متـذکر  هـم  حقوقـدانان  کـه  طور همان. شود نقض رأي می
  )69: 1389شمس، آرا نیز الزامی است. ( شکایت از طرق سایر در آن به توجه است اما آمده خواهی فرجام
مرجع تجدیدنظر یا  52, 11, 3همچنین گفتنی است در ق.آ.د.م. هم مطابق قسمت (ب) از ماده   

پژوهش در صورتی تجدیدنظر را تجویز خواهد کرد که رأي دادگاه تالی اشتباه باشد یا بـه واسـطه   
یهی است دادگـاه  عدم رعایت جدي قواعد آیینی (اصول دادرسی) یا قواعد دیگر ناعادالنه باشد. بد

تواند رأي را نقـض کنـد یـا تغییـر دهـد. رویـه قضـایی         بعد از احراز عدم رعایت قواعد آیینی می
اي در این باره اظهارنظر کرده است: در این مورد از قاضی تولسون سـؤال شـده    انگلیس در پرونده

است یا خیر؟ قاضی بود که آیا دستور ندادن داور به افشاي اسناد، مصداق نقض جدي قواعد آیینی 
اعالم کرد افشاي اسناد براي رسیدن به یک تصمیم عادالنه الزم بوده است و در نتیجه، عـدم اقـدام   

(Woolf,1996: 315)شود.  داور براي افشاي اسناد، نقض قواعد آیینی محسوب می

 عـدم  اسـت کـه   تناظر اسناد، از مصادیق جهت افشاي در طرفین شد، وظیفه ذکر که طور همان  
  . است دادرسی انگلیسی، نقض اصول قاضی نظر به رعایت آن

 نظـام  قواعـد  امـا  ندارند تناظر اصل خصوص در قانونی انگلیس، تصریح و ایران نتیجه حقوق  
 حقوق در. کند می تضمین را رسیدگی در خودکار، تناظر به طور که است اي گونه ترافعی انگلیس به

آیین  مقررات در. است تناظر قبول مستلزم آن قبول که دارد اي وجود آمره قواعد و اصول ایران هم
وجـود   دادرس و دعـوا  اصـحاب  با رابطه در تناظر از متعددي هاي نمونه هم کشور دو هر دادرسی
 تنـاظر و ممانعـت از برخـورداري از وکیـل، مصـداق      رعایـت  نظام، عدم دو هر در همچنین. دارد
هـا   شـباهت  ایـن . شـود رأي  نقض موجب تواند می که شود محسوب می آیینی قواعد به توجهی بی

 حقـوق  مثـل (نوشته  حقوق هاي نظام با ال کامن نظام که هایی تمام تفاوت رغم علی که دهد می نشان
. تقویت کرد را آن یافت و نظام دو این بین متعددي هاي همگرایی زمینه توان می دارد) ایران

  نتیجه
اصل تناظر و حق برخورداري از وکیل در حقوق ایران و  پژوهش حاضر با موضوع بررسی تطبیقی

انگلیس مورد بررسی قرار گرفت و پس از قلم فرسایی در باب این موضوع اینک شایسته است بـه  
  خالصه نتایج حاصل از انجام این پژوهش اشاره کنیم: 

رابـري  در خصوص جایگاه اصل تناظر در حقوق انگلستان گفتیم کـه در ایـن کشـور نیـز بـه ب       .1
کننده یا همان همان اصول اداره کنندة حاکم بر قانون آیین  طرفین تأکید شده و از اهداف تعیین

شود. با وجود این، در ایـن کشـور    محسوب می 1998دادرسی مدنی جدید این کشور مصوب 
تواند با توجه به اختیارات منصوص در مادة یک این قانون به ایجاد برابري و تعادل  دادرسی می
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آیینی میان طرفین نیز دست بزند. در واقع، در کشور انگلستان قدر تنظیم پرونده به نحوي اجرا 
خواهد شد که تا حد امکان موجب تضمین این نکته شود که هنگامی کـه طـرفین از ابزارهـاي    

هایی که به نحو غیر معقول و غیر متعارف بر طرف ضعیفتر  کنند، هزینه مالی مختلفی استفاده می
  شود در هر شرایط از سوي طرف متمکن پرداخت شود.  می بار

عنوان مزبور یا   تحت  اصلدر خصوص جایگاه اصل تناظر در حقوق ایران اشاره کردیم که این   .2
حـال، صـدر و    . درعـین است  بینی نـشده پیـش قانون ما عنوانی مشابه، در هیچ یک از نصوص

عدم رعایت اصـول دادرسـی و حقـوق اصـحاب     «دارد:  ق. ج. آ. د. م. مقرر می 371ماده  3بند 
  موجـب  » اي از اهـمیت باشد که رأي را از اعتبار قـانونی بینـدازد   به درجه  که  دعوا در صورتی

اصـل تنـاظر در حقـوق ایـران از چنـان        در حقیقت. نقض رأي فرجام خواسته خواهد گـردید
دادرسی و حقوق اصحاب دعـوا    صولا  رعایت  رأیی بدون جایگاهی برخوردار است که هرگاه

  قابلیت نقض رأي در مرحله باالتر را دارد.  اي که باشد ، در هر مرحله بـاشد  صـادر شـده
 حقـوق  درخصوص مصادیق لزوم رعایت اصل تناظر در حقوق انگلسـتان بایـد گفـت کـه در      .3

 اجمـالی دادخواسـت   مفـاد . هستند تناظر مفاد به پایبندي به خوانده، مکلف و انگلیس، خواهان

و دادخواسـت  تفصـیلی  شـرح . شود ابالغ خوانده به صدور تاریخ از ماه 4 ظرف باید خواهان
روز پس از آن بـه خوانـده ابـالغ     14 ظرف یا اجمالی مفاد با همراه باید مدارك مربوطه و اسناد

 اع خواندهدف به تواند می باشد، خواهان دفاع نوع از خوانده پاسخ شود، همچنین در صورتی که
 کـه  قواعـدي  شود وکلیه ابالغ خوانده به باید خواهان پاسخ صورت، مفاد این در و دهد پاسخ
الرعایـه اسـت. و برخـی مسـائل      الزم هم اوراق سایر ابالغ در دارد وجود اجمالی مفاد ابالغ در

 دیگر که مبین اهمیت اصل تناظر در سیستم حقوقی انگلستان است؛ در نقطه مقابـل در حقـوق  
توان بـه   شود که به عنوان مثال می کشور ایران نیز مصادیقی از لزوم رعایت اصل تناظر دیده می

ضـرورت  ، قطعـی  حکـم  اجراي حتی و رسیدگی مراحل تمام در ضرورت رعایت قواعد ابالغ
 کنـد  ها استناد خواهد به آن حاضر نمودن اصل و رونوشت اسناد در دادگاه توسط طرفی که می

که خواندة دعوا فاقد اهلیت الزم براي دفاع از خود و پاسـخ گفـتن بـه دعـواي     و یا در فرضی 
  خواهان بخواهد که سرپرست قانونی خواندة محجور را به دادرسی فرابخواند، اشاره نمود. 

 در زمینه حق برخورداري از خدمات وکیل دادگستري در حقوق انگلسـتان بایـد گفـت قاعـده      .4
 همـه  در بایـد  دعـوا  طرفین که است اصل این بیانگر  انگلیس سیدادر قواعد 1 ماده مندرج در

 بـه  شـان  دسترسـی  میـزان  در حتی مدنی دعواي طرفین وقتی. باشند برابر هم رسیدگی با شئون
یـک   حل و فصل توان می زمانی به طریق اولی باشند هم برابر با باید خدمات وکیل دادگستري

 مناقشـه  فرصـت  و شـوند  مطلـع  هم ادعاهاي و ادلهاز  طرفین که کرد توصیف عادالنه را دعوا
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الزم به ذکر است که در حقوق انگلستان دو نوع حق دسترسی به وکیل شناسایی . بیابند راها  آن
منـد   شده است حالت اول زمانی که شخص با هزینه شخصی از خدمات وکیل دادسگتري بهره

کل مـالی دسترسـی بـه وکیـل     شود و در حالت دوم زمانی که بنا بـه دالیلـی همچـون مشـ     می
قـانون اساسـی    35دادگستري با هزینه عمومی دولت خواهد بود. در حقـوق ایـران نیـز اصـل     

در همـه  «جمهوري اسالمی ایران دربارة لزوم برخورداري از وکیل چنـین مقـرر داشـته اسـت:     
اب وکیل را ها، طرفین دعوا حق دارند براي خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخ دادگاه

عالوه بر اصول مسـلم قـانونی   » ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد نداشته باشند باید براي آن
خواهـان و خوانـده در    قانون آیین دادرسی مدنی 31 مادهاساسی، الزم به ذکر است به موجب 

  . نفر وکیل داشته باشند 2 توانند تا محاکم حقوقی حداکثر می
نتیجه کلی و ذکر ضمانت اجراي عدم رعایت اصل تناظر و حق برخـورداري  در پایان به عنوان   .5

 در قـانونی  انگلـیس، تصـریح   و ایـران  توان گفت که اگر چـه حقـوق   از وکیل به صراحت می
خودکار،  به طور که است اي گونه ترافعی انگلیس به نظام قواعد اما ندارند تناظر اصل خصوص
 که دارد اي وجود آمره قواعد و اصول ایران هم حقوق در. کند می تضمین را رسیدگی در تناظر
 هـاي  نمونـه  هـم  کشـور  دو هـر  دادرسـی آیـین   مقررات در. است تناظر قبول مستلزم آن قبول

 نظام، عدم دو هر در همچنین. وجود دارد دادرس و دعوا اصحاب با رابطه در تناظر از متعددي
 نقـض  موجـب  توانـد  می که شود حسوب میم آیینی قواعد به توجهی بی تناظر، مصداق رعایت

 بـا  کـامن ال  نظـام  کـه  هـایی  تمـام تفـاوت   رغم علی که دهد می ها نشان شباهت این. شودرأي 
 دو این بین متعددي هاي همگرایی زمینه توان می دارد) ایران حقوق مثل(نوشته حقوق هاي نظام
نیز در کشورهاي ایـران  در خصوص برخورداري از حق وکیل . تقویت کرد را آن یافت و نظام

و انگلیس به این حق تصریح شده است و در دعاوي مدنی هیچ مقامی حق ندارد خواهـان یـا   
خوانده را از حق برخورداري از وکیل محروم نماید، در غـر ایـن صـورت چنـین ممـانعتی را      

توان نقض آشکار قواعد دادرسی عادالنه و از موجبات حق درخواست نقض رأي در حقوق  می
  یران و انگلستان محسوب نمود. ا
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  دانشجوي مقطع دکتري حقوق خصوصی هادي قائمی

  چکیده
ــوانین یکــی از ــارض ق موضــوع تع

الملـل ترین مباحث حقوق بین اصلی
خصوصی است. عوامل متعـددي در
ــل ــوانین دخی ــارض ق ــدایش تع پی
هستند. براي حـل تعـارض قـوانین

ــی ــیف و مـ ــدواً توصـ ــت بـ بایسـ

بندي صـورت گیـرد. از جملـه دسته
هاي شناخته شده، دسته امـوال دسته
ـ   می ا غیـرباشد. اموال یا منقـول و ی

باشند که به طور کلی تابع  منقول می
قانون حـاکم بـر محـل وقـوع مـال

باشند. امـا بعضـی از امـوال غیـر می

منقول به دلیل تحرك زیاد در زمـان
تواننـد تـابع قـانون حمل و نقل نمی

محل وقوع خود باشـند. بنـابر ایـن،
براي این اموال قانون پـرچم، قـانون

م در مقصد و ... به عنوان قانون حاک
  نظر گرفته شده است.

  تعارض قوانین، تعارض متحرك، قانون حاکم، قانون محل وقوع مال، قانون پرچمواژگان کلیدي: 

  مقدمه
باشد. به طوري که امروزه حجـم وسـیعی از    هاي زندگی مدرن می توسعه تجارت یکی از مشخصه

نتوانسته مانع این تبادالت و  شود. و دوري راه هم مبادالت تجاري بین کشورهاي گوناگون دیده می
اي براي کشـورها   المللی به اندازه ها شود. در حال حاضر مبادالت تجاري بین توسعه روز افزون آن

تواند خود را در انزواي تجاري قرار داده و خود را مسـتغنی از   ضروري است که هیچ کشوري نمی
  المللی بداند.  مراودات تجاري بین

باشـند. بـه نحـوي کـه وجـود       ل و نقل از اهمیت بسزایی برخوردار میدر این میان وسایل حم
باشد. هـر   المللی ـ بدون وسایل حمل و نقل متصور نمی  مبادالت تجاري ـ مخصوصاً در سطح بین 

کشوري فراخور وضعیت جغرافیایی و ژئوپولتیکی خود، امکانات ترانزیتی متناسبی تدارك دیـده و  
تر شـدن   برد. از طرف دیگر توسعه تکنولوژي باعث متنوع ها بهره می در این مبادالت گسترده از آن

این وسایل حمل و نقل شده به طوري که زمین، دریا و هوا در تسخیر وسایل حمل و نقل در آمده 
  کنند.  و تجار متناسب با نیاز و توان خود از این وسایل استفاده می
شود این وسایل نقلیه تا رسـیدن بـه    یدور بودن مسیرهاي حمل و نقل کاالهاي تجاري سبب م

القاعـده ـ هـر کشـوري داراي      مقصد از کشورهاي مختلف عبور نمایند. با توجه به این کـه ـ علـی   

انون پرچم در اجراي قانون محل وقوع مالبررسی ق
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باشد، لذا موضوع قانون حـاکم بـر ایـن وسـایل حمـل و نقـل و        قوانین و مقررات خاص خود می
المللـی و حقـوق دانـان     ت بینها بسیار مهم بوده و مورد توجه دست اندرکاران تجار محموالت آن

  نفعان انجام شده است.  قرار گرفته و مطالعات زیادي براي تمهید قواعد قابل استفاده براي همه ذي
الملل، موضوع تعارض متحرك همواره مورد توجه حقوق دانان بـوده و بـه    در نظام حقوق بین

بر اموال، قانون محل وقوع مـال   که اصل اولیه در خصوص قانون حاکم اند. با وجود این آن پرداخته
باشد و رویه حقوقی جهانی بر این است که در رسیدگی به مسائل مطرح شده با مبنا قـرار دادن   می

حل مقتضی پیدا کننـد امـا عـدم ثبـات و      قانون محل وقوع مال به تحلیل موضوعات پرداخته و راه
خصوص بعضی از اموال منقـول  تحرك باالي برخی از اموال منقول موجب شده این اصل کلی در 

هـاي گونـاگونی    حـل  قابلیت اعمال نداشته باشد. لذا این اصل کلی در این موارد تعدیل شـده و راه 
  مانند قانون مبدأ، قانون مقصد، قانون پرچم و غیره ارائه شده است. 

طـی  رسـند و در   ها مطابق قوانین در کشور خاص به ثبت مـی  ها و هواپیما که کشتی نظر به این
کنند، لذا این موضوع مورد توجه قرار گرفته و قانون پرچم  طریق خود از پرچم کشوري استفاده می

به عنوان یکی از استثنائات قانون حاکم بر محل وقوع مال محسوب شده است. در تحقیـق حاضـر   
تالش بر این است در سه فصل این موضوع به طور خاص مورد مطالعه قرار گیرد. 

  یاتفصل اول: کل
گیرنـد. بررسـی و شـناخت ایـن      در این فصل مسائل کلی مرتبط با موضوع مورد رسیدگی قرار می

مسائل مبنایی براي رسیدگی به موضوع اصلی این پژوهش بوده و ضروري است به اجمال مطـرح  
  شوند. 

  بخش اول: مفهوم تعارض قوانین
باشـد، موضـوع تعـارض     مـی  الملل خصوصـی مطـرح   ترین مباحثی که در حقوق بین یکی از اصلی

شود که یک رابطه حقوق خصوصـی بـه واسـطه     قوانین است. مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می
کند. در چنین مواردي باید دانست  دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می

با توجه بـه مطلـب فـوق     1رد.قانون کدام یک از کشورها بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد ک
توان گفت علت بروز تعارض قوانین وجود یک یا چند عامل خارجی بوده و در صورتی کـه عامـل    می

در یک دعواي  شود. بنابراین [به عنوان مثال] خارجی وجود نداشته باشد تعارض قوانین هم مطرح نمی

17، ص93الملل خصوصی، نشر میزان، چاپ چهاردهم، زمستان  نجاد علی الماسی، حقوق بین  .1
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ود و محـل انعقـاد و اجـراي آنشـ  مربوط به یک قرارداد داخلی که بین اتباع یک کشور منعقد مـی 
هـاي ایـن کشـور قرارداد در همان کشور است، آشکار است که مسئله تعـارض قـوانین در دادگـاه   

وجود نخواهد داشت، بلکه قواعد قراردادهاي سیستم حقـوقی همـان کشـور بـر چنـین قـراردادي
  1اعمال خواهند گردید. 

قوانین تنها در مرحله اعمال و اجراي حق  اي که باید تذکر داد این است که مسئله تعارض نکته
گونـه کـه مسـئله     شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتـع اسـت همـان    مطرح می

الملـل از   اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است. بنابراین چنان چه شخصـی در روابـط بـین   
شد، زیرا تعـارض قـوانین هنگـامی بـه     تمتع حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد 

المللی داراي حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حـاکم بـر    آید که فردي در زندگی بین وجود می
  2آن باشد. 

  بخش دوم: عوامل پیدایش تعارض قوانین
  باشد:  ها بدین شرح می ترین آن براي ایجاد تعارض قوانین عوامل گوناگونی احصا شده است که مهم

در دورانی که افراد بیشتر در چهـار دیـواري کشـور خـودالمللی:  توسعه روابط و مبادالت بین )فال
شد اما همـین کـه امکـان گسـترش      محصور بودند مسئله تعارض قوانین به ندرت مطرح می

ها نیز بـه توسـعه مبـادالت     المللی به وجود آمد و دولت روابط خصوصی افراد در زندگی بین
  3پذیر شد.  رت کردند پیدایش و توسعه تعارض قوانین امکانالمللی مباد بین

شرط ضروري دیگر براي وجود تعـارض  گذار ملی و امکان اجراي قانون خارجی:  اغماض قانون )ب
اي  گذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پـاره  قوانین آن است که قانون

  4را در خاك خود اجرا نمایند.  از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگري
از دیگر عوامل پیدایش تعارض قوانین متفـاوت بـودن   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها:  )ج

قوانین داخلی کشورهاست. در صورتی که قوانین داخلی کشورها یکسان باشـد دیگـر تفـاوتی    
شـورهاي مختلـف   کند که قانون کدام کشور اجرا شود. وجود تفاوت در حقـوق داخلـی ک   نمی

  5باشد.  یکی از شرایط اساس پیدایش تعارض قوانین می

حمیدرضا نیک بخت، تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادي و اصل حاکمیت اراده) مجله   .1
  )32المللی جمهوري اسالمی ایران، شماره  حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوق بین

  19 -20نجاد علی عباسی، همان، صص   .2
  7، ص94نجادعلی الماسی، تعارض قوانین، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ بیست و هشتم، سال   .3
  21الملل خصوصی، همان، ص  نجادعلی الماسی، حقوق بین  .4
  7تعارض قوانین، همان، ص نجادعلی الماسی،  .5



  1397سال دهم، شماره بیستم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

107 

  هاي ارتباط بخش سوم: دسته
المللی معموالً مسائل مشخص و خاصی هستند و قواعد  از آن جا که مسائل مطروحه در روابط بین

حل تعارض ناظر بر مفاهیم کلی است، بنابراین در علم تعارض قـوانین بـه منظـور طـرح درسـت      
کننـد.   هاي ارتباط تقسیم می ها روابط حقوقی متجانس را در دسته حل صحیح آن ل و یافتن راهمسائ

اي  هاي ارتباط نام دارند. زیرا هـر دسـته   مثالً مفاهیمی مانند احوال شخصیه، اموال و قراردادها دسته
رتباط پیـدا  هاي ارتباط با قانون خاصی که به وسیله قواعد تعارض قوانین معین شده است ا از دسته

هاي ارتباط از آن جهت اهمیت دارد که مسـائل حقـوقی مطروحـه، مسـائل      کند. اصطالح دسته می
اي را در  ها را به طور صحیح حل کند که هر مسئله تواند آن شخصی هستند و قاضی در صورتی می

وان گفت: در ت در مجموع می1یک دسته ارتباط داخل کند تا بتواند قانون حاکم بر آن را تعیین کند. 
اند که به نام  هر کشوري براي تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی در مورد روابط حقوقی قائل شده

  2شوند.  هاي ارتباط نامیده می دسته
  

  ها بخش چهارم: مسئله توصیف
تعیین قانون قابل اعمال درباره هر قضیه مستلزم شناخت وصـف حقـوقی آن قضـیه اسـت، خـواه      

بـراي حـل    3المللـی خصوصـی.    حقوق داخلی باشد یا مربوط بـه حقـوق بـین   اي مربوط به  قضیه
تعارض قوانین باید ابتدا رابطه حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تشخیص دهـیم کـه ایـن    

بنابراین توصیف عبارت از تعیین نوع امـر  4باشد.  رابطه حقوقی جز کدام دسته از قواعد حقوقی می
بایـد متوجـه   5الملل خصوصی باید نسبت به آن اجرا گردد.  وق بینحقوقی است که یک قاعده حق

  باشد.  باشیم که مسئله توصیف مقدم بر مسئله اعمال قاعده حل تعارض می
الملـل خصوصـی    از مسائل بسیار غامض حقوق بـین  )qualification(مسئله توصیف حقوقی   

کـه یـک    زیرا بر حسـب ایـن  ترین مطلب براي حل تعارض است.  است، ولی در عین حال، اساسی
رابطه حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که در مورد آن اجرا خواهـد شـد متفـاوت خواهـد     

  6بود. 
  

                                                            
  33پیشین، ص   .1
  93، ص 1376، انتشارات بهتاب، چاپ دوم، 2الملل خصوصی، ج بهشید ارفع نیا، حقوق بین  .2
  106، ص1385، نشر میزان، چاپ سوم، بهار 2الملل خصوصی، ج محمود سلجوقی، حقوق بین  .3
  93بهشید ارفع نیا، همان، ص  .4
  103الملل خصوصی، همان، ص نجاد علی الماسی، حقوق بین  .5
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  فصل دوم: قانون محل وقوع مال
الملـل   تعیین قانون محل وقوع مال به عنوان قانون حاکم، از قواعـد شـناخته شـده در حقـوق بـین     

موارد نادري است که در تمـام ادوار تـاریخی نسـبت بـه آن     باشد. این مسئله یکی از  خصوصی می
قانون مدنی کشورمان نیز این تأسیس حقوقی را به رسمیت شـناخته اسـت.    1اتفاق نظر بوده است.

بنا بر این قاعده قانون محل وقوع مال در نظام حقوقی ایران جـز قواعـد شـناخته شـده محسـوب      
که با موضوع تحقیق سـنخیت و   مسائل مرتبط به آنگردد. در فصل پیش رو موضوع یاد شده و  می

تـر مسـائل مطـرح     گیرند. نتیجه این مطالعه مختصر، تفهیم آسـان  ارتباط دارند مورد مطالعه قرار می
  شده در فصل سوم خواهد بود. 

  بخش اول: دسته اموال
امـوال  مطالعه اموال در حقوق داخلی از این ضرورت سرچشمه گرفته که موضوع حقوق عینـی را  

واسطه دیگري نسبت بـه مـالی معـین دارا اسـت. ایـن       دهد. یعنی حقوقی که شخص بی تشکیل می
الملل خصوصی، افزون بر جهت یاد شده، از این رو ضروري است کـه بـراي    مطالعه در حقوق بین

شود. به این معنـی کـه    مال به عنوان موضوع حق در زمینه تعیین قانون صالح نقش اساسی دیده می
توان به تعیین جایگاه حقوق راجع به آن و در نتیجـه بـه تعیـین قـانون      تعیین محل وقوع مال میبا 

  2صالح دست یافت. 
و از ) Bien incorporalو اموال غیر مـادي ( ) Bein corporalاموال از یک سو به اموال مادي(

موالی هستند که وجـود  اند. اموال مادي ا سوي دیگر، به اموال منقول و اموال غیر منقول تقسیم شده
خارجی و پایگاه مادي دارند در حالی که اموال غیر مادي اموالی هستند که وجود خارجی و پایگاه 
مادي ندارند ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شـناخته اسـت. امـوال منقـول     

اموال غیـر منقـول اشـیایی     اشیایی هستندکه نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد و بالعکس،
کـه مـالی    با توجه به مطالب فوق بر حسب ایـن  3هستند که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود.

منقول یا غیر منقول، مادي یا غیرمادي و ... باشد ممکن است قانون حاکم بـر آن متفـاوت باشـد و    
ق در ادامه این موضوع مـورد  انتخاب قانون حاکم داراي قواعد خاص خود باشد. فراخور این تحقی

گیرد.  رسیدگی قرار می

  91، شماره 1343اسداهللا آخوندي، صالحیت قانون محل وقوع شیء، مجله کانون وکال، مرداد و شهریور   .1
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  اموال غیر منقول )الف
االیام  حکومت قانون محل وقوع اموال غیر منقول بر رژیم مالکیت و نقل و انتقال این اموال از قدیم

گونـه کـه سـاوینیی حقـوق دان      پذیرفته شده و هیچ گاه مورد تردید قرار نگرفته است. چـه همـان  
ی گفته است پایگاه و مرکز ثقل طبیعی اموال غیر منقول محلی است که اموال در آنجا معروف آلمان

واقع است. به همین جهت تقریباً تمام کشورها اعمال قانون درون مرزي نسبت به اموال غیر منقول 
 هاي نادري است که مورد اتفاق اکثـر قـوانین   حل حل یکی از راه اند و در واقع این راه را قبول کرده

  1دنیاست.
نظم داخلی هر کشور، مستلزم حاکمیت قانون آن کشور نسبت به امـوال منقـول و غیـر منقـول       

واقع در آن کشور است. این حاکمیت اصوالً شامل حصول مالکیت و آثار آن و انتقال مالکیت ایـن  
  باشد.  ها می اموال و تعهدات مربوط به آن

حل وقوع آن و نظم داخلی آن کشور روشن اسـت.  ارتباط اموال غیر منقول با مقررات کشور م  
اموال غیر منقول قسمتی از قلمرو سرزمین حکومت موجود در کشور محل وقوع آن امـوال اسـت   

ها ایجاب  که این امر خود حاکمیت قانون آن حکومت را نسبت به این اموال و حقوق مربوط به آن
  2کند.  می

  اموال منقول )ب
هاي  باشد. لذا از این جهت تفاوت ول نیز، حاکمیت قانون محل وقوع مال میقاعده حاکم بر اموال منق

زیادي بین این دو دسته از اموال وجود ندارد. ویژگی اصلی اموال منقول قابلیت جابـه جـایی و نقـل    
باشد. اما شدت تغییرپذیري محل انواع اموال منقول یکسان نیست. به عنوان مثـال،   مکان این اموال می

یابند چه بسا با  یر محل کاالهایی که با انواع وسایل نقلیه از یک کشور به کشور دیگر انتقال میاگر تغی
رسـانند   ها را از مبدأ به مقصد می اي که آن پذیرد، تغییر محل وسایل نقلیه همان یک بار انتقال پایان می

هـا   ختراع و سـاخت انـواع آن  یابد. چنان که هدف از ا هم چنان با نقل و انتقال کاالهاي دیگر ادامه می
ها بتوان بارها و بارها به نقل و انتقال مسافر و کاال از یک نقطه گیتی بـه نقطـه    نیز همین بوده که با آن

دیگر آن پرداخت. چنین تفاوتی میان این دو نوع اموال منقـول سـبب گردیـده، اگـر در مـورد امـوال       
ا و با اجراي قاعده محل وقوع مـال بـه تعیـین    ه منقول نوع اول بتوان با جست و جوي محل عینی آن

ها را تمسک به نظریه تعارض  ها توفیق یافت و دشواري ناشی از تغییر محل آن قانون صالح درباره آن

  282-283پیشین، صص  .1
المللـی خصوصـی، مجلـه تحقیقـات حقـوقی، شهیدي، قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهاي بـین مهدي   .2
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هـا و یـا قـانون     ها را یا بر اساس قانون محل پیشین آن متحرك بر طرف ساخت و حقوق راجع به آن
ها در هر حال در هر  که آن مورد اموال منقول نوع دوم، با آنها مورد حکم قرار داد، در  محل کنونی آن

ها را در سـرزمینی معـین بـه     زمان در سرزمین معین درحال حرکت یا توقف اند، نتوان محل عینی آن
ها در ایـن لحظـه در ایـن     ها در نظر گرفت، زیرا اگر آن کننده قانون صالح درباره آن عنوان عامل تعیین

توان در سـرزمینی دیگـر از    ها را می شوند، زمانی کوتاه پس از آن آن ن دیده میمحل و در این سرزمی
ها بـر   کند براي آن ها یافت. از این رو ضرورت ایجاب می جمله در سرزمینی بیرون از حاکمیت دولت

هـا همـواره بـه آن محـل      المللی محلی ثابت فـرض و آن  اي قابل پذیرش در جامعه بین اساس ضابطه
  1ها قابل اجرا دانست.  و قانون همان محل را درباره آنمنتسب کرد 

  اموال غیر مادي )ج
اموال غیر مادي اموالی هستند که وجود خارجی و پایگاه مادي ندارنـد، ولـی جامعـه آن را اعتبـار     

گونه  نموده و قانون هم آن را شناخته است و به این خاطر بایستی براي جبران ویژگی غیرمادي این
  ها یافت.  گزیر محلی را براي آناموال، نا

گـذاران   شود و بر اساس اراده قانون تعیین محل معینی براي این قبیل از اموال به سهولت انجام نمی  
ها را پیرو قانون محل معینی نمود. از آن جـایی کـه اجـراي قـانون      توان به انحا مختلف، آن کشورها می

باشد، حقوقدانان بر اساس انواع امـوال غیـر مـادي و     نمیپذیر  محل وقوع مال بر اموال غیر مادي تحقق
  اند.  حلی براي یافتن قوانینی مناسب شده ها به اموال منقول یا غیر منقول به دنبال راه تعلق آن

توان بـه حقـوق عینـی اعـم از حـق انتفـاع، ارتفـاق، دیـون،          از لحاظ انواع اموال غیر مادي می  
  2اشاره نمود. سرقفلی، حقوق معنوي و حقوق دینی 

الملل خصوصی، قانون محل وقوع مال بـر حقـوق عینـی اصـلی و تبعـی حـاکم        در حقوق بین  
کند و اگر موضوع حـق ارتفـاق    باشد. حق ارتفاق از قانون محل وقوع مال غیر منقول تبعیت می می

میان دو ملک مجاور در مرز دو کشور مطرح باشد؛ در این صورت حق ارتفـاق تـابع قـانون محـل     
  ملک مورد حق ارتفاق است. 

گونه اموال حاکمیت دارد. همچنین  در مورد حقوق عینی تبعی نیز قاعده محل وقوع مال بر این  
حق سرقفلی نیز تابع قانون محل کسب و تجارت اسـت و در صـورت وجـود شـعب مختلفـی از      

  3تجارتخانه، حق سرقفلی به نحو متمایز، تابع قانون محل استقرار هر شعبه است. 

  327-328محمود سلجوقی، همان، صص   .1
  الملل خصوصی االسالمی، بررسی قانون حاکم بر دسته ارتباطی اموال در حقوق بین سید محسن شیخ  .2
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  بخش دوم: بررسی قاعده قانون حاکم بر محل وقوع مال
با عنایت به مطالبی که شرح آن گذشت، در رسیدگی به تعارض قوانین، قـانون محـل وقـوع مـال     

باشـند.   اموال تابع قانون محل وقوع خود می Lex rei sitacباشد. مطابق قاعده  کننده می بسیار تعیین
االیـام پذیرفتـه شـده و     یم مالکیت و نقل و انتقـال از قـدیم  حکومت قانون محل وقوع اموال بر رژ

  گاه مورد تردید قرار نگرفته است.  هیچ
باشند. احترام به حقـوق   قانون مدنی در بر دارنده قاعده فوق می 966و  8در حقوق ایران مواد   

عی مالکین خصوصی، اطمینان در مورد تحصیل مالکیت و ایجاد حقوق عینی و رعایت نظم اجتمـا 
کند.  کند که اموال به طور کلی از این قاعده تبعیت می ایجاب می

  بخش سوم: ماهیت صالحیت قانون محل وقوع مال
در مورد ماهیت صالحیت قانون محل وقوع شی دو نظر وجود دارد. بعضی قانون محل وقوع شـی  

ا، قانون طبیعـی قابـل   دانند. و بعضی دیگر این قانون ر را از جمله قوانین مربوط به نظم عمومی می
دانند. به هر حال قانون محل وقوع شی چه مربوط به نظم عمومی باشد چه  اجرا نسبت به اموال می

  1باشد. نباشد، باید اذعان کرد که تنها قانونی است که عمالً اجراي آن مقدور می
آن دسـته  الملل خصوصی قوانین مربوط به نظم عمومی عبارت از  اگر قبول کنیم در حقوق بین  

کنـد جلـوگیري    از قوانینی هستند که از اعمال یک قانون خارجی که اجراي آن ایجاد نـاراحتی مـی  
نمایند، نتیجه منطقی این طرز تفکر این است که قوانین مربوط به اموال جز قـوانین مربـوط بـه     می

از این نظر اسـت  نه  Lex rei siaticباشند. و [لذا] قابل اجرا و صحیح بودن قاعده  نظم عمومی نمی
باشند بلکه از این لحاظ اسـت   که قوانین مربوط به اموال از جمله قوانین مربوط به نظم عمومی می

باشد. قوانین مربوط به اموال قوانین عینی  که تنها قانون مناسب و طبیعی قابل اجرا در این مورد می
به نظم عمومی باشـد، یـا نباشـد     که قانون محل وقوع شی مربوط هستند ... به هر تقدیر اعم از این

  2باشد. باید به موقع اجرا گذاشته شود زیرا تنها قانونی است که عمالً اجراي آن مقدور می

  بخش چهارم: حدود صالحیت قانون محل وقوع شیء
لذا کلیه روابط حقوقی که موضوع آن  3در اجراي این قانون از هدف اجتماعی آن نباید تجاوز کرد.

  4باشند. اراً تابع قانون محل وقوع شیء نمیمال است، اجب
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  اسداهللا آخوندي، همان  .2
  پیشین  .3
  65بهشید ارفع نیا، همان، ص  .4
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در مواردي مانند اهلیت، شکل تنظیم سند، فقد قانون محلی و حقـوق مکتسـب اجـراي قـانون       
محل وقوع شیء منتفی است. از همین رو در زمینه مسائل مربوط به ارث و وصیت چون موضـوع  

قـانون مـدنی در    967کند ماده  ا میاز طرفی به اموال و از طرف دیگر به احوال شخصیه ارتباط پید
ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع «نماید:  قانون مدنی اعالم می 7توضیح ماده 

هـا و   االرث آن است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوط به تعیین وارث و مقدار سهم
جب وصیت تملـک نمایـد، تـابع قـانون دولـت      توانسته است به مو تشخیص قسمتی که متوفی می

توان استنباط کرد، بعضی از اموري که  گونه که از متن این ماده می همان 1»متبوع متوفی خواهد بود. 
  باشند.  باشند تابع قانون محل وقوع شیء نمی که داراي آثار حقوقی ... اموال می

پذیرد تا موضوعات مختلف در واقع در این موارد باید توصیف حقوقی با دقت خاص صورت   
که باید تابع قوانین متعدد باشند، تحت حکومت یک قانون قرار نگیرند و هر قانون در موردي کـه  

  2صالحیت دارد اجرا گردد. 

  فصل سوم: قانون پرچم
قانون پرچم از موضوعاتی است که مطالعه خاصی را در حقوق ایـران بـه خـود اختصـاص نـداده      

ون پرچم عبـارت اسـت از حـاکم دانسـتن قـانون کشـور صـاحب پـرچم         توان گفت: قان است. می
ها و هواپیماها در هنگام جا به جایی برابـر   ها و هواپیماها بر این اموال. به عبارت بهتر کشتی کشتی

بایست از پرچم یک کشور استفاده نمایند. نتیجه استفاده از پرچم هر کشـوري تحمیـل    مقررات می
باشد. قانون پرچم به عنوان یکی از استثنائات قانون  سایل حمل و نقل میقوانین آن کشور بر این و

  محل وقوع مال است. در فصل سوم تحقیق، استثناي مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

  بخش اول: قوانین درون مرزي و برون مرزي
تمـام افـرادي    مراد از قانون درون مرزي یا محلی قانونی است که در سرزمین یک کشور نسبت به

که تبعه داخلی باشند یا خارجه) و هم چنـین نسـبت بـه     که در آن کشور سکونت دارند(اعم از این
مانند قوانین مربـوط بـه امـور مالیـاتی یـا      3تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا شود. 

یچ وجه قوه اجرایی قوانین جزایی. این قوانین در خارج از قلمرو کشوري که آن را وضع کرده به ه
هـا   رودکه از یک سو دامنه اجـراي آن  ندارند. این اصطالح به طور معمول درباره قوانینی به کار می

  65پیشین، ص  .1
  66پیشین، ص  .2
  19نجاد علی الماسی، تعارض قوانین، همان، ص  .3
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محدود به مرزهاي کشور واضع آن قوانین است. از سوي دیگر در درون مرزهاي هر کشور نسـبت
  1رند. گردند از جمله بیگانگان شمول دا به عموم کسانی که در قلمرو آن واقع می

توان گفت قوانینی هسـتند کـه در    با توجه به تعریف فوق، در خصوص قوانین برون مرزي می  
شوند. مانند قوانین مربوط به احوال شخصـیه.   خارج از خاك کشوري که آن را وضع کرده اجرا می

ق و دارند: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکـاح و طـال   قانون مدنی ایران مقرر می 6مواد 
که مقیم خارج باشند مجري خواهد بود.  اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این

  بخش دوم: مسئله تعارض متحرك
طور که حقوق  باشند لذا همان که اموال غیر منقول از هر جهت تابع قانون محل وقوع خود می نظر به این
ها باید مطابق  ه جود آید حقوق ایجاد شده نیز در مورد آنها باید مطابق قانون محل وقوع ب مربوط به آن

همان قانون محترم شمرده شود. به عبارت دیگر به علت عدم قابلیت نقل اموال غیر منقـول از کشـوري   
گذاري حق در مورد  به کشور دیگر مسئله تعارض متحرك و تفکیک بین مرحله ایجاد حق و مرحله اثر

چون اموال منقول عموماً در معرض تغییر مکان هستند و ممکـن اسـت از   شود و لیکن  ها مطرح نمی آن
گـردد و   ها مسئله تعارض متحـرك مطـرح مـی    کشوري به کشور دیگر جا به جا شوند، لذا در مورد آن

ها در مرحله ایجاد حق مفید و ضروري  اعمال قانون درون مرزي (قانون محل وقوع شیء) نسبت به آن
ها خواهد شد زیرا قانون قابل اعمال  ي حق باعث متزلزل شدن رژیم حقوقی آنگذار است در مرحله اثر

  2شود تغییر خواهد کرد.  وقتی که مال از کشوري به کشور دیگر حمل می

  ها ها و اموال موجود در آن ها، هواپیما بخش سوم: حقوق حاکم بر کشتی
هـا و واپیماهـا و کشـتی  شود، موضوع ه ترین بحثی که مطرح می در خصوص تعارض متحرك مهم

باشد. از سوي دیگر موضوع پرچم و کشور صاحب پـرچم عمـدتاً بـراي ها می اموال موجود در آن
االصـول مطـرح شود و در خصوص سایر وسایل حمل و نقل علـی  ها و هواپیماها مطرح می کشتی
  شود.  شود. لذا در این بخش به این موضوع رسیدگی می نمی

  ها تابعیت آنها و  پرچم کشتی )الف
اي مکلف هستند وسیله نقلیـه خـود را بـه ثبـت طوري که مالکین وسایل نقلیه موتوري جاده همان

ها را تعقیب کنند یا در صورت تصادم و وارد  برسانند تا مقامات انتظامی در صورت لزوم بتوانند آن

  72محمود سلجوقی، همان، ص  .1
  289الملل خصوصی، همان، ص  نجاد علی الماسی، حقوق بین  .2
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هنـد، اداره ثبـت و   ساختن خسارت به افراد و اموال دیگران، آنان را تحـت پیگـرد قـانونی قـرار د    
بازرسی شناوران در کلیه بنادر وظیفه اجراي قوانین مرتبط با ثبت شناورها را به عهـده دارنـد. هـر    
شناوري براي شروع فعالیت و حرکت به طرف دریا نیازمنـد داشـتن تابعیـت یکـی از کشـورهاي      

اسایی باشـد.  جهان است تا هویت آن مشخص و براي کلیه کشورها در تمامی نقاط جهان قابل شن
گردد و هـم چنـین ملـزم بـه      به تبع آن مشول مقرراتی نیز که تابعیت آن کشور را پذیرفته است می

گردد. به بیـان دیگـر وقتـی     باشد می المللی که آن کشور پذیرفته و عضو آن می رعایت مقررات بین
خـود   آورد و بـر روي شـناور   مالک شناور، هرگاه شـناور خـود را تحـت پـرچم کشـوري در مـی      

باشد و بایـد بـه آن عمـل     افرازد، در واقع مقررات آن کشور را پذیرفته و ملزم به رعایت آن می می
  1نماید.

 2شود از اهمیـت بسـیاري برخـوردار اسـت.     ها، پرچمی که روي آن نصب می در تابعیت کشتی  
رزمینی آن باشد و تابع قـوانین سـ   کشتی داراي تابعیت، داراي حقوق ناشی از دولت متبوع خود می

شود. به طور مثال حق برافراشتن پرچم دولـت متبـوع خـود را دارد، از تمـام تسـهیالت       کشور می
  3شود.  مند می دولت متبوع خود بهره

ماده قانون دریایی ایران شرایط کسب تابعیت کشتی عبارتند از:  1به موجب بند 
ا اگر به شخص حقـوقی تعلـق   کشتی به اشخاص تابع ایران تعلق داشته باشد. (شخص حقیقی ی  ـ

  دارد پنجاه و یک درصد سهام آن به شخص ایرانی تعلق داشته باشد)
تنی یا باالتر از آن باشد که این مورد در رابطـه   25باید در ایران به ثبت رسیده و داراي ظرفیت   ـ

  هاي حامل نفت استثنا شده است.  با کشتی
تن  25شود و ظرفیت آن حداقل  ایران ساخته میقانون دریایی هر کشتی که در  5همچنین ماده   

  4شود.  باشد، تا سازنده کشتی آن را تحویل نداده است، کشتی ایرانی تلقی می
ها را نسبت به در نظـر گـرفتن شـرایط وضـع مقـررات       که سازمان ملل متحد، همه دولت با آن  

هـا از ایـن آزادي سـوء     ولتکه بعضی از د مربوط به اعطاي تابعیت آزاد گذاشته است و نظر به این
هـاي خـارجی    گونه شرط و قیدي، تابعیت خود را به کشتی کنند و گاه بدون اعمال هیچ استفاده می
اند که دراعطاي تابعیت، باید رابطه واقعی بـین کشـتی و    المللی مقرر کرده کنند، جوامع بین اعطا می

ها در اقتصاد و حمل و نقل  مهدي نژاد، مجید دهقان، نازنین لک، الهام قاسمی، بررسی آثار تغییر پرچم کشتیمهدي   .1
  دریایی ایران

http: //www. aria-law. comها، قابل دسترس در  مؤسسه حقوق خانه آریا، قواعد حقوقی تابعیت کشتی  .2
 .http: //daryabaryآن، دادگستر جوان، قابـل دسـترس در   هاي حقوقی  سید محمد زمان دریاباري، کشتی و ویژگی  .3

personblog. ir/tag
http: //www. hrm. irمعاونت حقوقی و امور مجلس، وضعیت حقوقی تابعیت کشتی، قابل دسترس در  .4
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اشد و بخصوص دولت یـاد شـده، بایـد    کند، وجود داشته ب دولتی که تابعیت خود را به آن اعطا می
هاي خود اعمال حاکمیت کند و در موضوعات اداري، فنـی و   به نحو مؤثري بتواند نسبت به کشتی

  1ها را به کنترل خود درآورد.  اجتماعی آن کشتی
شـود، آن   باشد این است که وقتی پرچمی روي کشتی نصـب مـی   به هر تقدیر آن چه مسلم می  

کننـده پـرچم،    کشور پرچم خواهد بود. وجود رابطه بین کشتی و کشور اعطـا کشتی داراي تابعیت 
ژنو راجع به دریاهاي آزاد مطرح شد. بعدها ایـن مسـئله در    1958کنوانسیون  5ماده  1ابتدا در بند 

حقوق دریاها مطرح و مطابق این کنوانسیون هر کشور اعم از کشورهاي  1982کنوانسیون  90ماده 
اي آزاد راه داشته و یا کشورهایی که در خشکی محصور هستند حق دارنـد کـه   ه ساحلی که به آب

این کنوانسیون قید  91هاي آزاد به کشتی اعطا نمایند. در ماده  پرچم خود را براي برافراشتن در آب
کننده پرچم را داشته و براي کسب این تابعیت بایـد طبـق قـانون آن     شده کشتی تابعیت کشور اعطا

اید. کشور عمل نم

  پرچم و تابعیت هواپیماها )ب
المللی مطرح شده است. تالش حقوقدانان  موضوع ثبت و تابعیت هواپیما و بعضی از معاهدات بین

الملل هـوایی، منجـر بـه وضـع مقرراتـی در زمینـه تابعیـت هواپیماهـا در          براي تنظیم مقررات بین
اپیما، تابع کشوري است کـه در آن بـه   کنوانسیون پاریس، هو 6کنوانسیون پاریس گردید. طبق ماده 

 2شـود.  ) دیده مـی 2 کنوانسیون ایبرو امریکن (مادرید 6ثبت رسیده است. مقررات مشابهی در ماده 
کشتی یا هواپیما در دریاهاي آزاد، به مثابه بخشی 3رم 1952از بخش دوم کنوانسیون  23مطابق ماده 

  شود.  قی میاز سرزمین کشوري که در آن به ثبت رسیده است، تل
هاي پاریس، مادرید و هاوانا شد. مفهوم  کنوانسیون شیکاگو جایگزین کنوانسیون 1944در سال   

بر 4تابعیت، جایگاه خاصی در کنوانسیون شیکاگو داشته و جوانب آن مورد بحث قرار گرفته است. 
ثبت رسیده اسـت.  این کنوانسیون هر هواپیما تابعیت کشوري را دارد که در آن جا به  17طبق ماده 

توان در بیش از یـک کشـور بـه     کنوانسیون موصوف هیچ هواپیمایی را نمی 18هم چنین طبق ماده 
کنوانسیون  19ثبت رسانید، لیکن ثبت آن ممکن است از یک کشور به کشور دیگر تغییر یابد. ماده 

  مهدي مهدي نژاد، مجید دهقان، نازنین لک، الهام قاسمی، همان  .1
2. madrid: Ibro-American convention on Air Navigation
3. Rome 1952 convention

، شـماره1384منصور جباري، مطالعه تطبیقی ثبت و تابعیت هواپیما، مجله پژوهش حقوق عمومی، پاییز و زمستان   .4
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انین و مقـررات آن  ثبت یا انتقال ثبت هواپیما در هر کشور متعاهد طبق قو«دارد:  موصوف مقرر می
کنوانسـیون مـورد بحـث: هـر هواپیمـایی کـه در        20و مطـابق مـاده   » کشور انجام خواهد گرفت. 

  المللی اشتغال دارد، باید داراي عالیم تابعیت کشور متبوع خود باشد.  هاي هوانوردي بین سرویس
و مطابق آن، بـراي  قانون هواپیمایی کشوري ایران مقرراتی در زمینه ثبت و تابعیت هوایی دارد   
که هواپیمایی به تابعیت ایرانی شناخته شـود، بایـد در دفتـر ثبـت هواپیماهـا کـه در اداره کـل         این

شود به ثبت برسد. اگر هواپیمایی در کشور دیگري به ثبت رسـیده   هواپیمایی کشوري نگهداري می
خارج شده باشـد. ضـمناً    تواند در ایران به ثبت برسد، که از ثبت کشور مزبور باشد، در صورتی می

هواپیما باید به شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی تعلق داشته باشد. اگر هواپیما به شرکتی غیر ایرانی 
تعلق داشته باشد، در صورتی در ایران قابل ثبت خواهد بود که اوالً اقامتگـاه آن شـرکت در ایـران    

  . 1اتباع ایرانی تعلق داشته باشدباشد و ثانیاً آن شرکت با نام بوده و اکثریت سهام آن به 
سازمان هواپیمایی کشور ایران مجـاز   24/11/1343نامه ثبت هواپیما مصوب  آیین 4مطابق ماده   

نامـه ثبـت و    است، در موارد خاص به هواپیماهاي خارجی اجازه دهد که بدون دارا بـودن گـواهی  
ر این قبیـل مـوارد سـازمان هواپیمـایی     تابعیت و عالیم ثبت ایرانی، در فضاي ایران پرواز نمایند. د

کشوري براي هواپیماهاي مزبور، مجوز موقت صادر و آن را در دفتر مخصوص ثبت هواپیمـا، کـه   
  2در سازمان هواپیمایی کشوري موجود است، ثبت خواهد نمود. 

بخش چهارم: بررسی قاعده حاکمیت قانون محل وقوع مـال درخصـوص محمـوالت
  ها و هواپیماها کشتی
کـه دائمـاً در    گونه که شرح آن گذشت، تعیین محل وقوع بعضی از اموال منقول به دلیـل ایـن   همان

گونه اموال منقـول   پذیر نیست، لذا الزم است این حال جا به جایی هستند، چندان به سهولت امکان
یل نقلیـه  هـا، هواپیماهـا، وسـا    توان به کشـتی  را تابع قوانینی خاص قرار داد. از جمله این اموال می

ها و مراسالت هوایی، زمینی و دریایی اشاره نمود. این مـوارد تـابع رژیـم حقـوقی      زمینی، محموله
  باشند:  اي به شرح ذیل می ویژه
گونـه کـه    باشند. همان ها جز اموال منقول می قانون مدنی انواع کشتی 21مطابق ماده : ها کشتی )الف

هـا در حکـم خـاك کشـور متبـوع و       م کشتیالمللی حاک شرح آن گذشت مطابق مقررات بین
هـا قـانون کشـور متبـوع و      شوند. لذا قانون حاکم بر کشـتی  صاحب پرچم خود محسوب می

ها هست. با این وصف؛ مثالًچنان چه اختالفی در خصـوص مالکیـت یـک     صاحب پرچم آن

  پیشین  .1
  پیشین  .2
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، قانون کشتی داراي پرچم و تابعیت آمریکایی که در بندري در هلند پهلو گرفته به وجود آید
ها قانون  حاکم براي رفع اختالف قانون کشور آمریکا خواهد بود. بنابراین در خصوص کشتی

باشد. به طور کلی به موجـب اصـل حاکمیـت انحصـاري دولـت       محل وقوع مال حاکم نمی
شود هـر کشـتی در دریـا تحـت حاکمیـت       صاحب پرچم که از اصل آزادي دریاها ناشی می

  1باشد.  دولت صاحب پرچم می
هواپیماها هم از نظر قابلیت نقل و انتقـال و امکـان حرکـت و جـا بـه جـایی شـبیه        هواپیماها:  )ب

هـا   ها هستند. حتی وضع هواپیماها در خصـوص عبـور از کشـورهاي متعـدد از کشـتی      کشتی
هـاي سـرزمینی    باشد. بدین نحو که یک کشتی ممکن است پس از خـروج از آب  تر می پیچیده

هاي سرزمینی کشور دیگري شود. امـا یـک    ي آزاد و بعد از آن وارد آبها یک کشور وارد آب
هواپیما ممکن است در مسیر عبور خود از چندین کشور عبور کند که هر کـدام داراي قواعـد   

گونه که شرح آن گذشت،  حقوقی خاص خود باشند. با این وصف در مورد هواپیماها هم همان
  باشد.  ثبت هواپیما و کشور صاحب پرچم می ها، قانون حاکم قانون محل مانند کشتی

هـا و هواپیماهـا بـه وجـود      تعهداتی که نسبت بـه کشـتی  ها و هواپیماها:  تعهدات راجع به کشتی )ج
آید تابع قانون کشوري است که تعهد در قلمرو آن صورت گرفته است و آثار ناشی از ایـن   می

به امضا رسیده است. اما به هـر حـال    تعهدات نیز تابع قانون کشوري است که تعهد در آن جا
  2مقررات قانون محل پرداخت نیز ممکن است جاري باشد. 

این نوع وسایل نقلیه نیز مانند وسایل نقلیه هوایی و دریایی در حمـل  وسایل حمل و نقل زمینی:  )د
ا هـ  هـاي مـادي آن   هاي مختلف بسیار مؤثر و پرارزشند و ارزش و نقل مسافر و بار میان سرزمین

ها از یک کشور به کشور دیگر و ضـرورت   نیز کم و بیش قابل توجه است. تغییر پیاپی محل آن
ها نیز محلی ثابت فرض شـود   کند براي آن ها ایجاب می تمرکز و ثبات حقوق عینی راجع به آن

هـا   ها را همواره به آن محل مربوط و قاعده محل مال را درباره حقـوق راجـع بـه آن    تا بتوان آن
هـا   ل اجرا دانست. این محل بر اساس رویه جـاري در کشـورهاي مختلـف دربـاره ثبـت آن     قاب
ها از سوي مراجع عمومی صـالح   تواند همان محلی باشد که در آن جا به ثبت مشخصات آن می

  3در این باره مبادرت شده است.
قـوانین هـر    اما اگر به موجب قانون هر کشور قرار باشد که وسایط حمل و نقل زمینی بر اساس  

الملل خصوصـی پدیـدار    محلی به ثبت رسد، در این صورت تعارض قوانین ثبتی در حقوق بین

  66-67بهشید ارفع نیا، همان، صص  .1
  االسالمی، همان سید محسن شیخ  .2
  330محمود سلجوقی، همان، ص  .3
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حل اجراي آخرین قانون محلـی اسـت کـه ایـن ترین راه شود و براي رفع این معضل مناسب می
  1اند. نوع اموال منقول در آن جا به ثبت رسیده

تر از حد متعارف در کشور دیگـر متوقـف و    نیاي براي مدتی طوال با این حال اگر چنین وسیله  
توان گفت رابطه  ها از آن در همان جا بهره برداري گردد می در آن جا تعمیر و از سوي مالک آن

  2آن با کشور پیشین محل ثبت قطع و با این کشور برقرار گردیده است. 
ی هسـتند کـه دارايمحمـوالت اشـیاي منقـول   ها و مراسالت زمینی، هوایی و دریایی:  محموله ه)

ها از مبـدأ تـا مقصـد حرکـت از باشند ولی مثل آن ها و هواپیماها نمی شخصیتی نظیر کشتی
ها از جمله امـوال منقـولی محسـوب این قبیل از محموله 3گذرند.  هاي مختلف می حاکمیت

شوند که درحال تغییر مکان هستند و تعیین محل وقوع ثابـت بـراي ایـن نـوع از امـوال می
باشد. برخی از حقوقـدانان محمـوالتی را کـه در حـال پذیر نمی ول در حال حمل امکانمنق

امـا بعضـی دیگـر معتقدنـد کـه کاالهـا و 4دانند.  باشند را تابع قانون مقصد می ترانزیت می
اموالی که در داخل کشتی یا هواپیما قرار دارند مانند خـود کشـتی یـا هواپیمـا تـابع قـانون

  5پرچم هستند.
راجع به قانون قابل اجرا درباره انتقال مالکیـت در   1958آوریل  15کنوانسیون مورخ  6ماده در   

المللی نیز براي قانون مقصد به عنـوان [قـانون] قابـل اجـرا      بیع اشیا منقول مادي داراي وصف بین
  اولویت شناخته شده است. 

ل حمل بـا وسـایل نقلیـههاي گوناگون که در مورد محل اموال منقول در حا حل از میان راه  
کنوانسیون یاد شـده یعنـی قـانون 6حل منعکس در ماده  توان راه المللی مطرح گردیده، می بین

هـاي زیـر حاکمیـت مقصد را، چه در دورانی که وسیله نقلیه حامل مال مورد نظر در سـرزمین 
هـا ها در حال حرکت بـوده و چـه در دوران حرکـت در منـاطق بیـرون از حاکمیـت آن       دولت
تر دانست. زیرا چنین اموالی پس از ارسال از مبدأ تنها در مقصد است کـه بـا تخلیـه از مناسب

وسایل نقلیه حامل خود وضعیتی به نسبت ثابت یافته در شمار اموال منقول واقع در سـرزمینی
  6گردند. معین قلمداد می

  االسالمی، همان سید محسن شیخ  .1
  331محمود سلجوقی، همان، ص  .2
  اسداهللا آخوندي، همان  .3
  االسالمی، همان و سید محسن شیخ 68بهشید ارفع نیا، همان، ص   .4
  االسالمی، همان و سید محسن شیخ 288 -289نجاد علی الماسی، همان، صص   .5
  332محمود سلجوقی، همان، ص   .6
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  ها یافته
لل خصوصی است که عوامل متعـددي  الم ترین مباحث حقوق بین تعارض قوانین یکی از اصلی  .1

گـذار ملـی و امکـان اجـراي قـانون       المللی، اغمـاض قـانون   مانند توسعه روابط و مبادالت بین
خارجی، وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها و ... باعث به وجود آمـدن تعـارض قـوانین    

  شوند.  می
الملل خصوصی،  طح حقوق بینها در س حل صحیح آن به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه  .2

بندي کرد. بـراي تعیـین قـانون قابـل      هاي ارتباط تقسیم باید روابط حقوقی متجانس را در دسته
اي ضروري است بدواً ضمن توصیف موضوع تشخیص داده شود که رابطـه   اعمال درباره قضیه

  باشد.  حقوقی مورد نظر جز کدام دسته از قواعد حقوقی می
باشـد. در ایـن    اي مهم قابل تشخیص در علم تعارض قوانین، دسته امـوال مـی  ه از جمله دسته  .3

  شوند.  دسته؛ اموال به مادي و غیر مادي، منقول و غیر منقول و ... تقسیم می
باشد. قانون محل وقوع مال تنها  کننده می محل وقوع مال در تشخیص قانون حاکم بسیار تعیین  .4

باشد. همچنین، تنها قانونی است کـه عمـالً    ر مورد اموال میقانون مناسب و طبیعی قابل اجرا د
  اجراي آن براي اموال مقدور است. 

باشند. اموال  باشند تابع قانون محل وقوع شیء نمی بعضی از مواردي که داراي آثار حقوقی اموال می  .5
ـ     ه جـا  منقول عموماً در معرض تغییر مکان هستند و ممکن است از کشوري به کشـور دیگـر جـا ب

گردد و اعمال قانون محـل وقـوع شـیء     ها مسئله تعارض متحرك مطرح می شوند. لذا در مورد آن
ها خواهـد شـد. زیـرا     گذاري حق باعث متزلزل شدن رژیم حقوقی آن ها در مرحله اثر نسبت به آن

  شود تغییر خواهد کرد.  قانون قابل اعمال وقتی که مال از کشوري به کشور دیگر حمل می
باشـد و تـابع قـوانین     هاي داراي تابعیت، داراي حقوق ناشی از دولت متبـوع خـود مـی    تیکش  .6

شـود از   هـا نصـب مـی    ها، پرچمـی کـه روي آن   باشد. در تابعیت کشتی سرزمینی آن کشور می
اهمیت بسیاري برخوردار است. به طور کلی؛ بـه موجـب اصـل حاکمیـت انحصـاري دولـت       

  باشد.  اکمیت دولت صاحب پرچم میصاحب پرچم هر کشتی در دریا تحت ح
هر هواپیما تابعیت کشوري را دارد که در آن جـا بـه ثبـت رسـیده اسـت. هـیچ هواپیمـایی را          .7

توان در بیش از یک کشور به ثبت رساند. هواپیماها داراي پرچم کشور محـل ثبـت خـود     نمی
  باشند.  بوده و تابع قانون کشور صاحب پرچم می

مینی تابع قانون کشوري هستند که در آن جا طبق رویه جاري کشورها به وسایل حمل و نقل ز  .8
کنند. لذا قـانون پـرچم    اند. این وسایل در حمل و نقل از پرچم خاصی استفاده نمی ثبت رسیده

باشد.  ها می ها صادق نبوده لیکن قانون محل ثبت حاکم بر آن در خصوص آن
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که پس از ارسال از مبدأ تنها در  لیه زمینی به دلیل اینها و وسایل نق محموالت هواپیماها، کشتی  .9
مقصد است که با تخلیه از وسایل حامل خود وضعیتی به نسبت ثابت یافته و در شـمار امـوال   

  باشند.  گردند، تابع قانون مقصد می منقول واقع در سرزمینی معین قلمداد می
آید تابع قانون کشوري است که تعهد در  میها و هواپیماها به وجود  تعهداتی که راجع به کشتی  .10

قلمرو آن صورت گرفته است و آثار ناشی از این تعهدات نیز تـابع قـانون کشـوري اسـت کـه      
تعهد در آن جا به امضا رسیده است. 

و مآخذ منابع
  91، شماره 1343، مجله کانون وکال، مرداد و شهریور صالحیت قانون محل وقوع شیءآخوندي، اسداهللا،   .1
  93، نشر میزان، چاپ چهاردهم، زمستان الملل خصوصی حقوق بینالماسی، نجاد علی،   .2
  94، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ بیست و هشتم، سال تعارض قوانینالماسی، نجاد علی،   .3
  1376، انتشارات بهتاب، چاپ دوم، 2، جالملل خصوصی حقوق بیننیا، بهشید،  ارفع  .4
، شـماره1384، مجله پژوهش حقوق عمومی، پاییز و زمستان مطالعه تطبیقی ثبت و تابعیت هواپیمار، جباري، منصو  .5

  16و  15
 :http، دادگســتر جــوان، قابــل دســترس در هــاي حقــوقی آن کشــتی و ویژگــیدریابــاري، ســید محمــد زمــان،   .6

//daryabary.personblog.ir/tag
  1385، نشر میزان، چاپ سوم، بهار2ج، الملل خصوصی حقوق بینمحمود، سلجوقی،   .7
، مجله تحقیقات حقوقی، زمستان المللی خصوصی قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهاي بینشهیدي، مهدي،   .8

  22و  21، شماره 77تا تابستان  76
  وصیملل خصلا بررسی قانون حاکم بر دسته ارتباطی اموال در حقوق بیناالسالمی، سید محسن،  شیخ  .9

هـا در اقتصـاد و حمـل و بررسی آثار تغییر پرچم کشتینژاد، مهدي، دهقان، مجید، لک، نازنین، قاسمی، الهام،  مهدي  .10
  نقل دریایی ایران

  http: //www.aria-law.com، قابل دسترس در ها قواعد حقوقی تابعیت کشتیمؤسسه حقوق خانه آریا،   .11
  http: //www.hrm.ir ، قابل دسترس درت حقوقی تابعیت کشتیوضعیمعاونت حقوقی و امور مجلس،   .12
مجلـهتعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادي و اصـل حاکمیـت اراده)   بخت، حمیدرضا،  نیک  .13

  32المللی جمهوري اسالمی ایران، شماره  حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوق بین
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  کتري حقوق خصوصی و وکیل پایه دادگستري (کانون گیالن)د ابوذر علی اکبري

  چکیده
آنجا کـه هـدف از وضـع قواعـد از

 حقوقی درحقوق خصوصی تنظیم و
باشد  تنسیق روابط شخصی افراد می

کند جهـت نیـل عقل سلیم حکم می
به این مقصود دروضع قواعد مربوط 
بــه ایــن حیطــه بــه روش و ســلوك 

 ه ومستمر میـان مـردم توجـه نمـود    
مقرراتی وضع گردد کـه برگرفتـه از
نیازها و مقتضیات زندگی اجتمـاعی

ــد    و ــه باش ــاکم برجامع ــرف ح . ع
هرچند در همه مباحث مطروحه در 

ــه  ــدنی درمرحل ــوق م ــع  حق ي وض
قواعد حقوقی مقنن به عرف توجـه

هـا عـرف و داشته منتهی در همه آن
عادات از جایگاه یکسانی برخوردار 

عد حقوقی به باشد. دربرخی قوا نمی
لحاظ برخوردي که بـانظم عمـومی
ــرف ــود ع ــورت وج ــد درص دارن

ها حکم عرف اعتباري  مخالف با آن
نداشته و قانون بر آن مقدم است. در 

اي دیگر ازمباحث از جملـه در دسته
حقــوق قراردادهــا عــرف ازجایگــاه 
خاصــی برخــوردار بــوده و قــوانین 
موجود دراین حیطه جملگی بایستی 

درواقع مقنن . عرف باشند برگرفته از
دراین حیطه تنها قواعد موجود بـین

مــردم را شناســایی نمــوده و مــدون 
نمایــد و موظــف اســت قواعــد  مــی

مربوط به آن را با تحـوالت جامعـه
مقاله حاضـر بـر آن. هماهنگ نماید

است تا نقش و جایگاه عـرف را در
حقوق قراردادها مورد بررسی قـرار

موجـود درداده و با توجه بـه مـواد   
گـذار قانون مدنی میزان توجه قانون

به قواعد عرفـی و دالیـل و چرایـی
کنکـاش اهمیت این توجه را مـورد 

  .دهد قرار

  عرف، حقوق قراردادها، نظم عمومی، قوانین آمري، قوانین تکمیلیواژگان کلیدي: 

  مقدمه
مرسـوم گردیـده و    ل وعرف به معناي رسوم و عاداتی که منشاء عقالیی داشته و بین مـردم معمـو  

. دانند در وضع قواعد حقوقی باید مورد توجـه قـرار گیـرد    ملزم به پیروي از آن می همگان خود را
چرا که وضع قانون بدون توجه به رسومی که با زندگی مردم آمیختـه و پیونـدي ناگسسـتنی یافتـه     

ن قواعـد حقـوق   این ضرورت در تدوی. پیش نخواهد برد کاري از است محکوم به شکست بوده و
مفهـومی عرفـی دارنـد نمـود بیشـتري       حقوق قراردادها که اساسـاً  الخصوص در على خصوصی و

عرصـه قراردادهـا تصـویب قواعـدي متحدالشـکل       تنظیم قواعد حقوقی در یابد. هدف نهایی از می
ین مقنن درا. باشد جهت ساماندهی روابط قراردادي مردم ورفع اختالفات احتمالی در این زمینه می

نماید و درصدد آن است  حیطه تنها قواعد و رسوم موجود بین مردم را شناسایی نموده و مدون می

نقش عرف در قراردادها
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طرفین قرارداد بنا به دالیلی از ذکر مواردي در قرارداد غفلت ورزیده و ازعرف حکم خاص  که اگر
وکارهـاي   خصوص صادر نشده جهت جلوگیري ازوقـوع اخـتالف مداخلـه نمـوده و سـاز      در این
از ایـن رو بـا توجـه بـه تکمیلـی بـودن قـوانین موجـود         . ب را براي حل اختالف ارائه نمایدمناس

باتوجه به . باشد ترین منبع و حتی مافوق قانون مورد توجه می درحقوق قراردادها عرف بعنوان مهم
شناخت اهمیت استفاده ازقواعد موجود در جامعه جهت تنظیم قواعـد حـاکم برحقـوق قراردادهـا     

ارد که قوانین موجود درقانون مدنی درمبحث حقوق قراردادها مورد بررسی قرارگیرد، تا ضرورت د
گذار تا چه اندازه، به این مهم پایبند بوده و در وضع قواعد مربوط بـه حقـوق    مشخص گردد قانون

تـوان   قراردادها به آداب و رسوم جاري بین مرد متوجه داشته است و آیا در حقوق ایـران نیـز مـی   
ي وضع قواعد آن را بایـد   شد که اساس حقوق قراردادها داراي مفهومی عرفی بوده و فلسفه مدعی
ابتدا از آنجا که  در. گردد بنابراین مطالب پیشرو در دو مبحث ارائه می. عرف مردم جستجو نمود در

هـا شـناخت ماهیـت عـرف      ي بررسی حقوق قراردادها ازحیث بررسی جایگـاه عـرف در آن   الزمه
در مبحـث دو   ي آن مطـرح گردیـده و   در مبحث نخست مفهوم عرف و عناصـر متشـکله   باشد می

متحت عنوان عرفی بودن حقوق قراردادها قوانین موجود در مبحث حقوق قراردادها مورد بررسـی  
قرار خواهد گرفت تا مشخص گردد مقنندر وضع قواعد حقوقی موجود در این زمینه به چه انـدازه  

  . تبه عرف توجه داشته اس

  ي عرف . مفهوم وعناصرمتشکله1
مفهوم عرف .1ـ1

چـه در میـان مـردم     جمله به معناي شناختگی، نیکـویی، بخشـش، معـروف و آن    لغت از عرف در
لغـت بـه معنـی معرفـت و      عـرف در ). 2291 ، ص1377معـین،  ( باشد معمول و متداول است می

ذهـن شـناخته شـده و مـأنوس و      شناسایی نیز آمده است و پس از آن به معنی چیزي است که در
جمله در لغت به معناي شناختن  از و). 447 ، ص1377لنگرودي،   جعفري( مقبول خردمندان است

و معروف ضد منکر است. عرف به معناي وجود  نالعرب آمده است که عرف متضاد است، در لسان
ی عرف با معناي ) معناي اصطالح1365، ص 1386و بخشش نیز کاربرد دارد (انصاري و طاهري، 

  اند:  لغوي آن قرابت داشته و در تعریف آن از جمله گفته
 اي عنوان قاعـده  اي است که به تدریج و خود به خود، میان همه مردم یا گروهی از آنان به قاعده  ـ

  ). 178، ص 1390آور مرسوم شده است (کاتوزیان،  الزام
ها در نظم طبیعـی   ه است که ریشه آنعرف عبارت است از مصادیق اصول بنیادي حقوقی جامع  ـ

و امور نهفته و به صورت کم و بیش روشـن در ضـمیر مـردم نقـش بسـته و بـر حسـب         اشیاء
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ها الزامی گردیده و از اعمـال   ضرورت زندگی اجتماعی و براي حسن جریان امور متابعت از آن
شـود   د استنتاج مـی نماین اشخاص نامعین و غیر قابل احصاء که در موارد مشابه یکسان عمل می

)53. ، ص1388(سلجوقی، 

عرف در اصطالح فقها روش مستمر قومی است در گفتار یا رفتار و آن را عـادت و تعامـل نیـز      ـ
  )47، ص 1377جعفري لنگرودي، ( نامند

 در ي عملی و گاه گفتاري که مـردم آن را  اي که در میان مردم رواج پیدا کند، هر شیوه هر پدیده  ـ
بخش براي فـرد   خود متداول کنند، چه خوب باشد و پسندیده یابد و ناپسند و زیان میان جامعه

  ). 36، ص 1384جامعه (فیض،  و
 و گویند که پس از حصول شناخت از آن به یک نسق در میان مـردم، عـادي   به اموري عرف می  ـ

  ). 1365، ص 1386مرسوم گردد (انصاي و طاهري، 
 رود: یکـی عـرف لفظـی اسـت و مقصـود از آن، معـانی       کار می عرف در اصطالح در چند معنا به  ـ

عنوان منبع حقـوق   همتفاهمی است که عموم مردم از واژگان دارند. دیگري، عرف عملی است که ب
شود. در مفهوم عام، به  گیرد و خود در دو مفهوم عام و خاص به کار گرفته می مورد بحث قرار می

شود. بنـابراین، عـرف هـر     قانون ناشی شود، عرف گفته می هر نوع قاعده حقوقی که از منبعی جز
هـاي حقـوقی را کـه     گیرد و به همین دلیل برخـی، آن دسـته از نظـام    منبعی جز قانون را در بر می

هـا   تر آن است که آن نهند؛ گرچه بهتر و صحیح ها نیست، نظام عرفی نام می قانون، منبع نخستین آن
انجـام یـا تـرك    «ما در مفهوم خاص عرف عملی عبـارت اسـت از:   را نظام حقوق نانوشته بنامند. ا

گونه الزام قانونی یا قـراردادي خـود    اي که مردم بدون هیچ گونه مکرر و مستمر کاري در جامعه، به
  ).  153، ص 1389دانند (دانش پژوه،  انجام یا ترك آن ملزم می را به

ه در تعاریف ارائـه شـده فـوق مفهـوم     ي مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است ک نکته  
عنوان یک از منابع حقوق ارائه گردیده است یعنی قواعد و رسـومی کـه بـین مـردم رواج      هعرف ب

تـوان   داشته و مقنن در مقام وضع قواعد حقوقی به عنوان یک منبع مستقل بدان توجه نموده و مـی 
رأي بدان اسـتناد نمـود. بـدین    ي حقوقی جهت صدور  عنوان یک قاعده هدر موارد سکوت قانون ب

 منبعی براي قانون باشد. در نظر فقه امامیـه عـرف و   تواند معنا از نظر فقه امامیه عرف و عادت نمی
هـاي   گونـه  تواند بـه  عادت اگر مورد امضاء معصوم قرار گیرد ارزش بسیار قابل توجهی دارد که می

مورد استناد قـرار گیـرد. (محقـق دامـاد،     سنت تقریري، سیره عقال و سیره متشرعه یا سیره اسالمی 
هاي متصل به زمان معصوم بحثی نیست چرا کـه   ). با این تعبیر در خصوص عرف153، ص 1377

اگر عرفی در زمان معصوم وجود داشته و مورد تأیید قرار گرفته یا معصـوم در مقابـل آن سـکوت    
باشـد چـرا    هاي مستحدث می رفکرده باشد آن عرف معتبر بوده و حجیت دارد. مناقشه در مورد ع
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هـاي نوپدیـد    پذیرد. اما در عـرف  که بسیاري از علما حجیت را براي عرف، به صورت امضایی می
تـوان گفـت:    توان این امضاء را بدست آورد و حجیت آن را اثبات کـرد. در پاسـخ مـی    چگونه می

آگـاه بودنـد کـه عالمـان      ها هست. امامان معصوم به نیز رجوع جاهل به علم در ارتکاز همه انسان«
ها هم به خـاطر ایـن    اي جز اجتهاد و مراجعه به اسناد نداشته و عوام آن شیعه در عصر غیبت چاره

گزیننـد. بـا ایـن     اي جز رجـوع بـه علمـاي خـود را بـر نمـی       ارتکاز (رجوع جاهل به عالم)، گزینه
بینـی   این ارتکاز و تأسیس پیشوضعیت، اگر رضایت امامان (ع) به این امر نبود، برایشان بود که از 

هاي متحـدش   نمایند؛ زیرا فرقی بین سیره متصل به عصر معصومان (ع) و غیر آن از سیره شده نمی
اند نیست. چرا کـه شـارع مقـدس     که مورد علم امامان (ع) بوده، و از تأسیس آن در آینده خبر داده

شـود ناراضـی باشـد،     ده محقـق مـی  اي که در آین موظف به جلوگیري از منکر است و اگر از سیره
داللت عقل بر این است که باید نارضایتی خود را اعالم کند؛ زیرا بیان شریعت، حفظ دین و دفـاع  

هاي پیامبر و امام (ع) است و اگر عدم بیان معصوم، موجـب اسـتقرار    از نوامیس الهی، از مسئولیت
گیرنـد   ي باطل را می جلوي این رویه اي باطل در انحراف از مسیر حق گردد، حافظان شریعت رویه

که از طریق معجـزه و   از طرفی هم سکوت ایشان، والیت بر عدم بطالن آن عرف است. البته نه این
غیبت بگویند؛ چون بناي شرع در بیان احکام بر معجزه نیست. نتیجه سخن این است که فرقی بین 

باشد، اگر معصوم  بیر وروش میعرف متحدث و غیر محدث نیست وحجیت براي هر دو به یک تع
اي باطل  از عرفی نهی نکرده و مخالف متون و نصوص دینی هم نباشد و موجب پدیدار شدن رویه

  ). 62، ص 1390توان به آن عمل کرد و آن را داراي اعتبار دانست (رایگان،  نشود، می
مسـتقل در حقـوق   عنوان یک منبع  هچه در مورد اختالف در حجیت عرف ب ناگفته نماید که آن  

هـاي عـرف از الفـاظ و     بدان اشاره شد مربوط به عرف عملی است ولی عرف لفظی یعنی برداشت
نیـز گذشـته از    کلمات و یا تشخیص مصادیق بدون تردید حجت اسـت و نزاعـی در آن نیسـت و   

ز ا تفسیر الفاظ، در بسیاري موارد، شرع مقدس، تحدید حدود را به عرف واگذار نموده است مـثالً 
نظر شرعی زوج موظف است که نفقه و مسکن زوجه خویش را تأمین نماید ولی مقـدار و تعیـین   

). 154، ص 1377حدود آن به تشخیص عرف نهاده شده است (محقق داماد، 

  ي عرف  عناصر متشکله. 1ـ2
ها براي ایجاد قاعده حقوقی عرفی ضروري اسـت. عنصـر    عرف دو عنصر اساسی دارد که جمع آن

بدین معنا که الزم است عادتی به مدت طوالنی بین عموم مرسوم شود و همه در برابر واقعه مادي 
معین آن را به کار برند. عنصر مادي عرف در صورتی کامل اسـت کـه عمـومی و پایـدار باشـد و      

عنوان عرف مورد استفاده قرار گیرد که به اعتقاد کسانی که آن  هتواند ب عنصر روانی یعنی عادتی می
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 ).179، ص 1390آور باشد، یعنی در زمره قواعد حقوقی به شمار رود (کاتوزیان،  کنند الزام ا رعایت میر
اي به آن خـو گرفتـه باشـند     منظور از عمومی بودن در عنصر مادي این نیست که تمام مردم جامعه

هره پیـدا کنـد   بلکه باید میان گروهی از مردم، که شغل یا اقامتگاه یکسان دارند، عادت مورد نظر چ
آور بودن عرف نیز آن را از عادات نیکوي اجتمـاعی جـدا    ). عنصر الزام475، ص 1385(کاتوزیان، 

ها و مجازات مختلف وجود نـدارد   کند چرا که در مورد عادات نیکو، اعتقادي به الزامی بودن آن می
  ). 154، ص 1389هر چند ممکن است در عمل مردم به شدت به آن پاینبد باشند (دانش پژوه 

همین اعتقاد به الزامی بودن فعل یا ترك فعلی که به لحـاظ اسـتمرار و عمومیـت بـه صـورت        
ي عرفی در آمده وجه تمایز آن از عادت است. بدین معنا که وجه افتـراق عـرف از عـادات،     قاعده

ـ     ده خبري الزام آورد بودن عرف و فردي بودن عادت است و تکرار و اسـتمرار کـه در هـر دو پدی
). هر چند برخی وجه تمـایز ایـن   56، ص 1390باشد (رایگان،  وجود دارد، وجه اجتماع آن دو می

انند که در عـرف ملحـوظ اسـت ولـی در عـادت مـدنظر       د دو مفهوم را در همان جهت عقالیی می
نیست و بعضی نسبت بین عادت و عرف را عموم و خصوص مطلق محسوب و عادات را اعـم از  

). باید توجه داشـت هـر چنـد مبنـاي اعتبـار عـرف       156، ص 1377(محقق داماد، اند  عرف دانسته
هاي طبیعی انسان است در نظام حقوقی نفوذ آن محـدود   هاي زندگی اجتماعی و خواست ضرورت

پـذیرد. در مـورد اعتبـار عـرف شـرایطی را بـر        به قوانین شده و عرف نامشروع را هیچ نظامی نمی
اند که عبارتند از:  شمرده
  عدم مخالفت عرف با قانون باالتر یا قانون آمره هم طراز  )الف

ایـن شـرط بیشـتر در مـورد      ب) عدم مخالفت عرف با نظم عمومی و اخـالق حسـنه، کـه منطقـاً    
هاي خاص مطرح است، چرا که مخالفت عرف عام بـا اخـالق حسـنه جامعـه، مصـداق       عرف

  ). 156، ص 1389خارجی ندارد (دانش پژوه، 
عرفی مورد قبول است که مخالفتی با شرع نداشته باشد و خالصه روش عمومی مردم، بنابراین   

اندیشی، سرچشمه گرفته، و براي در مجاورات و معامالت و سایر روابط اجتمـاعی،   که از مصلحت
). 38، ص 1384برخوردي با شرع پیدا نکند عرف صحیح و پسندیده است. (فیض، 

  اند که عبارتند از:  طی قائل گردیدهفقها نیز براي اعتبار عرف شرای  
اطراد و غیبت افراد به معنی آن است که عرف کلی و شامل باشد و میان کسانی کـه در قلمـرو     .1

آن قرار دارند عام یا شایع مستفیض باشد و غلبه به معنی آن است که عـرف در اکثـر اعمـال و    
وقایع جاري مورد مراعات واقع گردد. 

بدین معنا که نباید عرف باعث تعطیل نـص ثابـت یـا اصـل قطعـی دله شرعی:عدم مخالفت با ا  .2
شرعی گردد. 
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  اعتبار عرف تا زمانی است که بر خالف آن تصریح نشده باشد.  عدم تصریح برخالف عرف:  .3
عرف چه لفظی و چه عملی، در صورتی معتبـر اسـت وجود عرف در زمان تصرف یا فعلیت آن:  .4

  .وجود داشته باشدمقارن زمان تصرف که 
به نظر گروهی از دانشمندان اسالم از شـرایط اعتبـار عـرف در برخـی مـوارد،       عام بودن عرف:  .5

باشـد   عمومیت آن در جمیع بالد اسالمی است. در این دیدگاه عرف خاص مورد پذیرش نمـی 
  ). 34، ص 1388(سلجوقی، 

عاداتی در جامعه عمومیت یافتـه  گردد که اگر رسوم و  از مجموع مباحث ارائه شده مالحظه می  
ـ  الرعایه دانسته شود می و پایدار و مستمر باشد و در موارد مشابه از جانب مردم الزم عنـوان   هتواند ب

عرف آن قواعد را از منابع حقوق به شمار آورد. در فقه اسالم نیز هر چند در مورد حجیـت عـرف   
وح احکام اسالمی کـه در معـامالت بیشـتر    عملی نوپدید شبهاتی وجود دارد منتهی پذیرش آن با ر

دهـد   ي امضایی داشته و عرف معقول و شـروع مـردم را مـورد پـذیرش قـرار مـی       احکام آن جنبه
نماید. از طرفی در حجیت عرف لفظی کـه در مبحـث، کـاربرد شـایان تـوجهی دارد       سازگارتر می

تردیدي وجود ندارد. 

  عرفی بودن حقوق قراردادها .2
ي  با این پیش فرض که قواعد موجود در حقوق قراردادها و معامالت چه در مرحلهدر این مبحث 

باشد دالیل ایـن ادعـا مـورد بررسـی قـرار       ي اجرا و تفسیر متأثر از عرف می وضع و چه در مرحله
شود.  گرفته و برخی مصادیق استناد به عرف در قانون مدنی ایران توضیح داده می

  وق قراردادهاي عرفی بودن حق ادله. 1ـ2
باشـد   جهت اثبات این ادعا که قواعد حاکم بر حقوق قراردادها و معـامالت برگفتـه از عـرف مـی    

  توان به دو دلیل عمده ذیل اشاره نمود:  می
ي وضـع   هاي کشف مقصود مقـنن توجـه بـه فلسـفه     یکی از راه اصل امضایی بودن معامالت: )الف

مقدس) جهت دستیابی به چه اهدافی اقدام به وضـع  گذار (شارع  که قانون باشد. این قانون می
قواعد حقوقی نموده است. در حقوق خصوصی هدف نهایی وضـع قواعـد یکپارچـه جهـت     

باشـد.   ها مـی  ایجاد نظم در روابط مالی و شخصی آن تنظیم روابط شخصی افراد در اجتماع و
ردادها که بـه  میان مباحث گوناگون مطروحه در حقوق خصوصی در حقوق قرا این هدف در

گمان جهت رسـیدن بـه ایـن مقصـود و      یابد. بی پردازد نمود. بیشتري می روابط مالی افراد می
برقراري نظم در روابط قراردادي افراد راهحل مناسب توجه بـه رسـوم و عـادات معـامالتی     
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ي مـردم در   توجه به رویـه  باشد قطعا وضع قواعد حقوقی بی است که در بین مردم جاري می
م معامالت راه به جایی نبرده و نه تنها ارمغان آن برقـراري نظـم و سـامان بخشـیدن بـه      انجا

بـا   هم ریختـه و در بلنـد مـدت   ه روابط مالی افراد نخواهد بود بلکه نظم حاکم بر جامعه را ب
روبرو شده و چنین قانونی محکوم به شکست خواهد بود. البتـه بایـد توجـه     عدم اقبال مردم

نباشـد.   عاداتی مورد پذیرش است که نامشروع و برخالف مصالح عمومیداشت که رسوم و 
تر شارع با وضع قواعـد حقـوقی بـر     به همین دلیل در برخی موارد جهت حفظ مصالح عالی

  نماید.  آور می خالف عرف تبعیت از آن را براي مردم الزام
ت مورد توجه قرار شارع مقدس نیز جایگاه قواعد عرفی را در وضع قواعد حقوقی در معامال  

داده و برخالف عبادات که در آن ترمیم خطوط اساسی، تعیین شکل اجرایـی و حتـی تبیـین    
ده گرفته در معامالت به حکم براهن عقلی حداکثر خواسته شارع از جریان هجزئیات را بر ع

عرفی معامالت تطابق این جریان با اصول کلی شریعت است و بر همین اساس اصل امضایی 
طرفی شـارع در   معامالت، پا گرفته که پیامد آن اصل آزادي قراردادها و اتخاذ موضع بی بودن

چـه   تواند در برابـر آن  گذار دیگر نمی هاست. گرچه شارع مقدس نیز همانند هر قانون قبال آن
داند ساکت بنشیند و براساس همـین اصـل خردمندانـه و پـذیرفتنی      برخالف اصول خود می

ي و رشکل اجرایی برخی معامالت کـرده و از بعضـی از معـامالت غـر    دخل و تصرفاتی در 
) باید 30ـ64، صص 1388(صدري، الف  کند ضرري چون بیع منابذه، مالمه و حصاه نهی می

توجه داشت شارع با پذیرش عادات و رسوم جریان عرفی روابط صحیح مردم را امضاء کرده 
شریعت را در نظر داشته است. بنابراین است و در این امضاء فقط اصول و رهنمودهاي کلی 

در امضاء معامالت هدف شریعت، امضاء معامله فی نفسه نبوده است بلکه معامله بـه عنـوان   
مضاي واقعـی، جریـان روابـط    امصداقی از روابط منطق با اصول کلی شرع امضاء شده است و 
ن معامله خاص، امضایی ید همایصحیح اقتصادي و اجتماعی است. امضاء هر معامله عالوه بر تأ

است بر روابط صحیح اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی و با کمال امضاء عرف صـحیح و منطبـق   
ید یک مصداق از روابط صحیح است و یید معامله تأیبا موازین شرع در بخش معامالت، زیرا تأ

ي را در تـوان تـواتر معنـو    ید یک یک معامالت موجود در زمان شارع مـی یبا این استدالل از تأ
  ).  104، درآمدي بر فقه، ص 1388(صدري،  امضاء جریان عرفی معامالت ادعا کرد

قانون مـدنی   گردد که بیشتر مقررات قراردادها و ایقاعات در حقوق اسالم و طبعاً مالحظه می  
ك به شدت متأثر از این نظام حقوقی است به صورت حقوق عرفی است بـه ایـن معنـا کـه     

ید قرار داده است(میرزا نژاد و جویبـاري،  أیت زمان خود را غالباً مورد تها و عادا شارع عرف
  ). 349، ص 1388
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قواعد تکمیلی، قواعدي است که با مصالح افـراد: دن قواعد حاکم بر حقوق قراردادهاتکمیلی بو )ب
هـا جـایز اسـت و در نتیجـه تنهـا در       ارتباط دارد و به همین دلیل تراضی و توافق برخالف آن

، 1389(دانـش پـروژه،    ها حاصل نشده باشـد  باشد که توافقی برخالف آن آور می تی الزامصور
). یکی دیگر از دالیل عرفی بودن حقوق قراردادها تکمیلی بودن قواعد حقوقی موجود 58ص 

گذار با وضع قواعد حقوقی نه مـواردي   باشد چرا که در قوانین تکمیلی قانون در این حیطه می
رفین در روابط خصوصی خود در مورد مسائلی توافق حاصل ننموده و عـرف  ط توجه دارد که

گونـه مـوارد در صـورت بـروز اخـتالف       هم حکم خاصی در این مورد نداشته باشد با در این
گردد  نماید مالحظه می قواعد حقوقی مدون بر روابط افراد حاکم گردیده و فصل خصومت می

راد و سپس عرف حائز اهمیت بوده و قواعد حقوقی در قواعد تکمیلی در درجه اول تراضی اف
باشد. بنابراین اگر ثابت گردد که قواعد حقوقی حـاکم بـر    مدون پس از این دو مورد توجه می

حیطـه   اي که عاید خواهد شد این است که در ایـن  باشند نتیجه حقوق قراردادهاي تکمیلی می
دلیل بر عرفی بودن حقـوق قراردادهـا   احکام عرفی بر قواعد حقوقی برتري داشته و این خود 

  1باشد. می
هـا ترین دلیل بر تکمیلی بـودن آن  امضایی بودن قواعد حقوقی حاکم بر معامالت خود مهم  

گونه که تشریح گردیـد نهایـت کـاري کـه شـارع در حیطـه حقـوق باشد چرا که همان می
بــه هــدف  قراردادهــا انجــام داده شــناخت و تــدوین قواعــد حقــوقی موجــود بــین مــردم

باشد و از آنجا که هدف در این دسته از قواعد فقط حفـظ ها می دهی روابط مالی آن سامان
باشد بنابراین تکمیلی بوده و تراضی بر خالف آن جـایز اسـت. البتـه ایـن مصالح افراد می

قاعده یعنی تکمیلی بودن قواعد حقوقی حاکم بر حقوق قراردادها مطلـق نبـوده بلکـه، در
اي مصالح در این حیطه نیز دست به وضع قـوانین گذار به لحاظ رعایت پاره نونمواردي قا

ها حاکم نموده است. هـر آمره و تحمیلی زده و آن را بر قواعد عرفی و اراده و تراضی آن
چند امروزه مقنن در حوزه حقوق قراردادها دخالت بیشتري نموده و وضع قواعد آمـره از

گردد با وجـود ایـن هنـوز هـم در از آزادي قراردادها می کاهد و مانع حکومت تراضی می
ــه عهــده تنظــیم و هــدایت پیمــان هــاي خصوصــی نقــش نخســتین راه قصــد مشــترك ب

توان گفت که فرض بر آن است که طـرفین بـا لیل برتري قواعد عرفی بر قانون در این دسته از قوانین میدر بیان د  .1
اند و اگر در مواردي سکوت اختیار نمـوده باشـند علم به ادراب و رسوم حاکم بر جامعه دست به انجام معامله زده

یل قواعد عرفی در این مورد به طرفین معاملـهاند بنابراین تحم بدان معناست که حکم عرف را در آن مورد پذیرفته
اند فرض بر این است کـه آن دانسته ها نزدیک تر است. از این رو که طرفین قواعد عرفی را می به قصد مشترك آن

باشند.  اند و بدان ملتزم می را خواسته
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). و عرف در حقوق قراردادها نقش بارزي دارد چرا کـه بـه48، ص 1387دارد(کاتوزیان، 
حـاکم بـر توان همـه قواعـد حقـوقی    تر است. از آنجا که نمی قصد مشترك طرفین نزدیک

انـد و اي در موارد مختلف به بررسـی آن پرداختـه   حقوق قراردادها را تکمیلی دانست عده
دادند غالب احکامی که به منظور بیان شرایط وقوع و نفوذ عقد وضـع شـده امـري بیان می
شـود، بـراي چه درباره توافق دو اراده و عیوب رضا و اهلیت دو طرف گفته مـی  است. آن

ده و تأمین رضاي واقعی اشخاص است به همین دلیل در امري بـودن ایـنحفظ آزادي ارا
توان تردید کرد. در مورد آثار قراردادها باید بین معامالت و امـور مـالی از احکام کمتر می

یکسو و خانواده و احوال شخصی تفاوت گذارد. درباره قراردادهاي مالی کمتر بـه قـوانین
سـازد و ی بودن قواعدي است که آثار عقد را معین میشود و اصل تکمیل امري برخورد می

، 1388برعکس قواعد مربوط به احوال شخصی و آثار نکاح اصوالً امري است (کاتوزیـان،  
انـد آن بخـش از حقـوق خصوصـی کـه بـه اي هم به طور کلی بیان داشته ). عده155ص 

الی میـان افـرادشود، همچون قراردادهـا و معـامالت مـ    جامعه مربوط نمی مصالح عمومی
). غور در موارد قانون مـدنی59، ص1389مصداق بارز قواعد تکمیلی است(دانش پروژه، 

در بحث قراردادها نیز حاکی از تکمیلی بودن اکثریت قواعد حقوقی موجود در این حیطـه
که به طرفین در موارد مختلف قانون مدنی اجازه داده شده برخالف حکم مقـنن است. این
ند و تأثیر قانون را منوط به عدم تراضی و عدم وجود حکـم خاصـی در عـرفتراضی بکن

دانسته است خود حـاکی از تکمیلـی بـودن قواعـد موجـود در حقـوق قراردادهاسـت. بـا
که اصل بر تکمیلی بودن قواعد حقوقی حاکم بر حقوق قراردادهاست در مورد  پذیرش این

ـ  مقرراتی که به روشنی حکم بر امري یا هـا نشـده اسـت بایـد اصـل بـر ودن آنتکمیلی ب
ها گذاشت و ارتباط با نظم عمومی را خالف قاعده تلقی کـرد تکمیلی و تفسیري بودن آن

هاي فقهـا و حقوقـدانان در حـوزه آثـار زیرا استقراء در موارد متعدد قانون مدنی و نوشته
ي است و اصوالً دهد که غلبه با مقررات تکمیلی و ارشاد احکام قراردادهاي مالی نشان می

  ).  352ص 1388توانند توافق کنند (میرزانژاد جویباري،  طرفین معامله می

  عرف در حقوق قراردادها. 2ـ2
ي عرفـی دارد عـرف نقـش بسـزایی در      از آنجا که قواعد حقوقی موجود در حقوق قراردادها جنبه

ی مواردي پرداخت کـه در  ید صحت این ادعا باید به بررسیباشد. جهت تأ حقوق قراردادها دارا می
توان  قانون مدنی در مبحث قراردادها به عرف ارجاع داده شده است. نقش عرف در قراردادها را می

  ي تشکیل و اجراي قرارداد به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد.  در دو مرحله
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، 225، 221، 220در برخی مـواد قـانون مـدنی از جملـه مـواد       :نقش عرف در تشکیل قرارداد  الف)
مقنن در مرحله تشـکیل و انعقـاد عقـد طـرفین را نسـبت بـه قواعـد         382، 358، 356، 334

حقوقی عرف وجود دارد نیز ملتزم دانسته است. در این موارد حتی اگر طرفین در انعقاد عقد 
بدان قواعد حقوقی اشاره ننمایند به منزله ذکر در عقد دانسـته شـده و در واقـع یـک شـرط      

  باشد.  می ضمنی عرفی
شرط ضمنی مدلول التزامی قرارداد است و در نتیجه، به دنبـال انشـاي قـرارداد، شـرط ضـمنی        

که شرط ضمنی عرفی، شرطی است که نزد عـرف رواج و   گردد. توضیح این عرفی نیز انشاء می
اد بیند و از آنجـا کـه بـا ایجـ     اي که عرف میان این شرط و قرارداد تالزم می گونه شیوع دارد، به

ـ    ملزوم، الزم نیز موجود می ي عرفـی   عنـوان الزمـه   هشود، با انشاي قرارداد، شرط ضـمنی نیـز ب
) الزام طرفین عقد به پـذیرش الزامـی شـرط    60، ص 1384(محقق داماد،  یابد قرارداد وجود می

قانون مدنی پذیرفته شده است و در آن مقرر شده؛ عقود  220ضمنی عرفی به صراحت در ماده 
نماید بلکـه متعـاملین    متعاملین را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم مینه فقط 

شود ملزم  به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می
باشند. در واقع در این موارد قواعد موجود در عرف و عادت قرارداد را تکمیل و ابهام آن را  می

تـوان   ازند. در توجیه الزامی بودن قواعد عرف و عادت براي طـرفین قـرارداد مـی   س برطرف می
کننـد بـه ظـاهر     بندند و برخالف مقررات عرفی موجود تراضی نمی گفت کسانی که قرارداد می

پذیرند و اغلب، در واقع نیز وضع چنین اسـت امـا    ها را می با علم و اطالع و به طور ضمنی آن
این زمینه به اراده ضمنی دو طرف استفاده کرد زیـرا بـراي تحقـق اراده    توانست در  همیشه نمی

گذار چنین شرطی را الزم ندانسـته و   که قانون ضمنی آگاهی طرفین از عرف الزم است، حال آن
  )367، ص 1386قاسم زاده، (التزام به عرف را حتی بدون آگاهی از آن مقرر داشته است. 

کنند تمامی  هر چند طرفین در زمان انعقاد قرارداد تالش مییر قرارداد: نقش عرف در مرحله اجرا و تفس )ب
مرحلـه اجـرا یـا تفسـیر چنـین       جوانب را در خصوص موضوع قرارداد لحاظ نمایند به طوري که در

قراردادي به مشکل برخورد نکرده یا اختالف نظر ایجاد نشود منتهی ممکن است به دالیل مختلفـی از  
طلبی یکی از طرفین، بـاالرفتن   ها، فرصت ی طرفین قرارداد، نابرابري اطالعات آنجمله عدم اطالع کاف

بینی بودن برخی از مسائلی که در اجرا  بینی همه جزییات، غیر قابل پیش هزینه مذاکره در صورت پیش
شود، فقدان زمان کافی براي مذاکره در مورد جزییات و عدم ذکر عمدي برخـی مـوارد بـه     حادث می
نفعتی که براي یک طرف داشته یا به لحاظ نامعین بودن دقییق موضوع قرارداد (اعم از کـار یـا   لحاظ م

کاالي موضوع معامله)، قرارداد ناقص تنظیم شده و در مرحله اجرا و در صورت حـدوث اخـتالف و   
رفع تنازع  ارجاع نزاع به دادرس نیاز به تفسیر قرارداد با استفاده از قواعد تکمیلی باشد. هدف از تفسیر
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بین طرفین قرارداد در مواردي است که در قرارداد مسکوت مانده تـا اجـراي تعهـدات مـذکور در آن     
که با عبور از  ي انعقاد قراردادهاي ناقص و اجراي آن ممکن شود. در واقع تفسیر پلی است بین مرحله
ودن اجراي قرارداد و در مقام گردد. نتیجتاً براي ممکن نم این پل، مانع اجراي قرارداد ناقص مرتفع می

تفسیر گاه دادرس ناچار اقدام به تکمیل قرارداد با تحمیل قواعد عرفی یا تقنینی تکمیلی و یا تعدیل آن 
  شود.  نماید که مجموعه این اقدامات تفسیر به معناي عام دانسته می می

انـد. یکـی از رائه دادههایی ا بندي هاي گوناگون تقسیم نظران حقوقی براي تفسیر از جنبه صاحب  
. به عبارت دیگر اگر مالك تفکیـک1ها جهت قرار دادن اصالت فرد یا جامعه است بندي این تقسیم

بندي جدیـدي را ارائـه توانیم براي تفسیر تقسیم را اصالت فرد یا اصالت اجتماع در نظر بگیریم می
  عی. دهیم: تفسیر بر اساس مصالح فردي و تفسیر بر اساس مصالح اجتما

اگر بر اساس حفظ مصالح فرد بخواهیم به تفسیر بپردازیم ضمن در نظر داشـتن ایـن موضـوع      
کلی که هدف حقوق حمایت از فرد در قبال سایرین و جامعه است. باید اصلی را نیـز همـواره در   
نظر داشته باشیم: اصل حاکمیت اراده. که این اصل در حقوق قراردادها خود موجـد آثـار بسـیاري    

ت. یکی از نتایج حاکمیت اراده در زمینه حقوق قراردادها این است که بپذیریم طرفین در تعیین اس
مفاد قرارداد آزادند. این آزادي خود شامل آزادي و اختیار طرفین در پـذیرش و یـا عـدم پـذیرش     

د شود. بر این اساس چون طرفین خود خالق عقد هسـتن  تعهدات و به طور کلی مفاد قرارداد نیز می
لذا براي رفع ابهام از قرارداد باید از همان منبع ایجادش یعنی اراده طرفین اسـتفاده شـود. (علـومی    

شـک بایـد    ) اگر حفظ مصلحت فرد و نه اجتمـاع را هـدف حقـوق بـدانیم بـی     237: 1389یزدي، 
نبـال  بپذیریم که دادرس در مقام تفسیر در پی دستیابی به مصالح اجتماعی و غیره نیست و تنها به د

کشف اراده طرفین است. چرا که از این منظر آن چه که افراد با اراده آزاد و در راستاي کسب منافع 
توانـد در کـالن    ها می اند در درجه اول اهمیت قرار دارد و احترام مطلق به همین اراده شان خواسته

  )290: 1384نفع جامعه را نیز تضمین کند. (کاتوزیان، 
در این مرحله به کار تفسیر و حل اختالفات ناشی از یکی از قواعد تکمیلی  به عنوانقواعد عرف   

آید. هرگاه در معنی عبارت قرارداد اختالف پدید آید و هر طـرف بـراي آن معنـایی قایـل      قرارداد می
خـالف ایـن    دهد و از کسی که مـدعی  دیگر ترجیح می نیشود، دادرس معنی عرفی قرارداد را بر معا

خواهد. اعتبار نفوذ این قاعده با نفوذ اراده باطنی منافات ندارد، زیرا فـرض   دلیل می ظاهر عرفی است
اند و در واقع معنـی متعـارف کاشـف از اراده درونـی بـه       شود که طرفین معنی متعارف را خواسته می

حمـل   ).358(همـان، ص   انـد  که اثبات شود طرفین معنی دیگري را اراده کرده رود مگر این شمار می

 -3تبـاین اقسـام    -2مانعیـت  جامعیـت و   -1در کتب منطق ذیل شرایط تقسیم، اوصاف تقسیم را چنین آورده اند:   .1
). 25: 1387فایده عملی؛ (شیروانی،  -4وحدت مالك 
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هـاي   عناي الفاظ قرارداد بر معناي عرفی اصوالً به علت کاشـف بـودن آن از اراده مشـترك طـرف    م
هاي قرارداد خود اهل اجتماع و اهل عرف و آشنا به معانی الفاظ در  باشد؛ چرا که طرف قرارداد می

هیم از برند که در عرف ایشان مفا عرف خویش هستند؛ بنابراین الفاظ را در همان معنایی به کار می
کنـد. هرجـا کـه     گویند که عرف و اجتمـاع درك مـی   شود و به زبانی سخن می آن الفاظ فهمیده می

شـود کـه قصـد     شکی در معناي لفظ یا عبارتی پیش آید، فهم عرفی را مالك قرار داده و فرض می
گذار بـه صـراحت در    ). قانون129، ص، 1389واقعی طرفین نیز همان بوده است (سلطان احمدي، 

دارد: الفـاظ عقـود    عنوان یک حکم کلی اعـالم مـی   هقانون مدنی این قاعده را پذیرفته و ب 224اده م
محمول است بر معناي عرفیه البته اثبات انصراف الفاظ عقود از معانی عرفیه ممکن است ولی نیاز بـه  

ر تفسیر قـرارداد  ). در واقع در این مرحله عرف بیشتر به کا216، ص 1377(کاتوزیان،  اقامه دلیل دارد
در  ).40، 1387(کاتوزیـان،   فهمـد  چه گفته یا نوشته شده چه می آید باید دید انسانی متعارف از آن می

فقه اسالم نیز عقود داراي معناي عرفیه است و جهت کشف مقصود از الفاظ به کار رفتـه بایـد بـه    
لفظـی در فقطـی    عرف مراجعه نمود. و در همین خصوص مالحظـه گردیـد کـه در اعتبـار عـرف     

تـرین مـوارد    باشد. یکـی دیگـر از مهـم    اسالمی تردیدي و اختالفی وجود نداشته و مورد قبول می
ق.م در  356دخالت عرف در تفسیر قرارداد تأثیر آن در تعیین اجزا و توابع مورد معامله است. ماده 

مبیع شـمرده شـود یـا    چیزي که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع «دارد:  این زمینه مقرر می
قراین داللت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیـع و متعلـق بـه مشتریسـت اگـر چـه در عقـد        

  ». ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند صریحاً

  گیري نتیجه
ي عرف مالحظه کردید در فقه اسالمی عرف لفظی بـه اتفـاق    پس از شناخت مفهوم و عناصر متشکله

هاي عملی نوپدید تردید وجود دارد. اصل امضـایی بـودن    مورد پذیرش واقع شده و در حجیت عرف
که تا چه اندازه عرف و قواعد  دهد و این هاي موجود در جامعه را نشان می معامالت نیز پذیرش عرف

 باشـد ایـن امـر    عرفی موجود در جامعه در تدوین قواعد حقوقی مربوط به حوزه معامالت مـؤثر مـی  
طلبد تا مقنن همگام با عرف قوانین حاکم بر حقوق قراردادها را به روز نموده یا ساز و کارهایی را  می
بینی نماید تا این قابلیت در قانون مدنی موجود باشد که همگام با تحوالت جامعه به پیش بـرود.   پیش

ز جمله تحمیل حکم عرف بر باشد ا شود که نیاز به اصالح آن می ایراداتی نیز در برخی موارد دیده می
باشـند. از جملـه دسـتاوردهاي دیگـر عرفـی       طرفین معامله زمانی که طرفین جاهل بر حکم عرف می

تواند همگام با زمان قوانین آن را بـه روز   بودن قوانین حاکم بر حقوق قراردادها این است که مقنن می
نموده و با ایراد خالف شرع بودن آن مواجه نگردد.  



1397سال دهم، شماره بیستم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

133

منابع
انصاري، مسعود، طاهري، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، تهران، انتشارات محراب فکر، چـاپ .1

1386دوم، 
. 1377جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمینولوژي حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ نهم،  .2
. 1389دانش پروژه، مصطفی، مقدمه علم حقوق، تهران، نشر سمت، چاپ دوم،  .3
ها)، معرفـت، سـال بیسـتم، شـهریور ها و آسیب ایگان، محمود، نگاهی به عرف در فقیه و حقوق اسالمی بایستهر .4

1390 
هاي بزرگ حقوقی، تهران، نشـر سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام .5

 1388میزان، چاپ اول، زمستان 
 1389در تغییر قرارداد، تهران، انتشارات جاودانه (جنگل) چاپ اول، سلطان احمدي، جالل، تأثیر عرف  .6
1388صدري، سید محمد، درآمدي بر فقه، تهران، انتشارات قانون مدار، چاپ اول،  .7
. 1388هاي حقوقی، چاپ اول،  صدري، سیدمحمد، عقود معین در ترجمه لمعه، تهران، انتشارات اندیشه .8
جله تخصصی فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسالمی بابل، سـال اول، شـمارهفیض، علیرضا، ارتکازات عرفی، م .9

. 1384اول، پاییز 
 1386قاسم زاده، سید مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ پنجم،  .10
. 1377کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم،  .11
 1390کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتاد و هفت،  .12
. 1388کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم،  .13
 1387 کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، .14
1377محقق داماد، سید مصطفی، اصول فقه، دفتر دوم(منابع فقه)، مرکز نشر علوم اسالمی، چاپ هشتم،  .15
. 1384)، تهران، نشر سمت، چاپ ششم، 2محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی  .16
1377 معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد دوم، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ دوازدهم، .17



1397سال دهم، شماره بیستم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

134

  

  Abhishekkumarbansal  نویسنده:
کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارآموز وکالت  پور   انسیه یوسف  :ترجمه

  مقدمه
اي آزاد و بــا  قــرارداد، ســند مــذاکره

شود.  قدرت چانه زنی برابر تلقی می
قواعدي در رابطه با ایجاب و قبـول

ي جبـران خسـارت توسـط و نحوه
وجود دارد. شـفافیت ناقض قرارداد

ي انعقـاد در قواعد راجـع بـه نحـوه   
ي جبران  قرارداد و خسارات و نحوه

ي دعـوا در دادگـاه آن راه را بر اقامه
براي چنین مواردي بسـته اسـت. در
ــات ــورد اختالف ــد، در م ــوق هن حق

ــرارداد   ــوق ق ــراردادي، حق  1872ق
وجود دارد. حقوق قـرارداد در هنـد

نگلـیسشباهت بسیاري به حقـوق ا 
دارد با این تفاوت که در جـایی کـه
خود قوانین آشکارا اصولی را وضـع

کنند شباهتی بـا حقـوق انگلـیس می
ندارد! هر نقـض قـراردادي ممکـن
است به تصـحیح سـند قـرارداد یـا
فسخ آن یا جبران خسارت (اعـم از
اسمی یا واقعی) یا توقیف (دائـم یـا
موقت) خـتم گـردد. میـزان جبـران

ت اسـت از خسـارتخسارت عبار
واقعی اي که قانونا از جانب نـاقض

قـــرارداد ایجـــاد شـــده اســـت. در 
ي میزان جبران خسـارت در محاسبه

ــده  ــرارداد، قاع ــض ق ي  صــورت نق
که زیان دیده  مقابله با خسارت و این

به طور متعارف بـراي جلـوگیري از

خسارت اقـداماتی را انجـام داده یـا
  شود. خیر در نظر گرفته می

اعده بسیار ساده است. خواهان این ق
در صــورت نقــض قــرارداد توســط 
خوانــده مســتحق جبــران خســارات 
نامحدود یـا خسـارتی کـه ناشـی از

باشـد.   عمل خود خواهان است، نمی
در جایی کـه خواهـان دسـت روي

گـذارد و موجـب ازدیـاد دست مـی 
شود، چنـین خسـاراتی خسارات می

توسط خوانده قابل جبران نخواهنـد
ــ ــود. بـ ــکبـ ــال، یـ ــوان مثـ ه عنـ

ي کاال یا خدمات اگر در  کننده توزیع
ــور ورزد، ــداتش قصـ ــام تعهـ انجـ

خریــداري کــه دســت روي دســت 
گذاشته تا قیمت آن کاال یا خـدمات
در بازار افزایش پیـدا کنـد مسـتحق

هــا  جبــران خســارت نیســت. آن  
بایست سرعت و خرید منصـفانه می

را در نظر بگیرند. بر اساس دیـدگاه
مقابله با خسارت، شخصـیدکترین 

ــده، ــان ش ــه متحمــل ضــرر و زی ک
اقداماتش براي مقابلـه بـا خسـارت

بایست معقول و متعارف باشد و  می
تا جـایی کـه امکـان دارد از وقـوع
ــافی ــررهاي اضـ ــارت و ضـ خسـ
ــان ــور خواه ــد. قص ــوگیري کن جل
ــض ــی از نق ــارت ناش ــران خس جب

ــراي ــداماتی ب ــاذ اق ــرارداد در اتخ ق
تواند از میـزان یمقابله با خسارت م

جبران خسارتی که به خودش تعلـق
ــی ــات، م ــب اوق ــد. اغل ــرد بکاه گی

دکترین مقابله با خسارت این قاعده 
ي کاهش خسارات یا مقابله  را قاعده

نامند. در حقوق قرارداد،  با تبعات می
ــوده ــرارداد نب ــاقض ق ــه ن ــی ک طرف

بایست از ورود خسـارت بیشـتر می
ن را به خود جلـوگیري کنـد و یـا آ   

کــاهش دهــد. بــه عنــوان مثــال، در 
ي خانـه فرضی که مالـک و سـازنده  

بــراي ســاخت یــک خانــه در برابــر 
هزار دالر قرارداد منعقد  50پرداخت 

ي  کننـد. در فرضـی کـه سـازنده     می
کنـد، امـا شروع به ساختن خانه مـی 

مالک بـه صـورت غیـر قـانونی بـه
کند. اگر سازنده  تعهداتش عمل نمی

ي دعوا کنـد دادگـاه هعلیه مالک اقام
بایسـت مقـدار خسـارتی را کـه می

ناشــی از عــدم مقابلــه بــا خســارت 
سازنده است از کل خسـارت وارده

ي  کسر کند. به عنوان مثـال، سـازنده  
ي  توانسـت مصـالح اولیـه    خانه مـی 

ساخت خانه را بفروشد تا زمانی که 
اي دیگـر مشغول بـه کـار در پـروژه   

اي  ژهشود و یا آن مصالح را در پـرو 
  دیگر به کار ببرد.

ي مقابله با خسارت در حقوق قراردادهاي هندقاعده
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  ي خواهان در صورت نقض قرارداد وظیفه
ي مقابلـه   قصور در اعمال قاعدهي خاص خواهان در صورت نقض قرارداد توسط طرف مقابل:  وظیفه

گردد. خواندگان دعـاوي اغلـب    با خسارت سبب عدم جبران زیان توسط شخص بدون تقصیر می
ي مقابله با خسارت و کـاهش زیـان وارده قصـور     ل قاعدهها در اعما مدعی این هستند که خواهان

گیرنـد.   ها تالش ناقض قرارداد را در جلوگیري از نقض قرارداد در نظر می ورزند. عموما، دادگاه می
بینی اتخاذ گردد. بـه   بایست اقدامات متعارف و قابل پیش ي مقابله با خسارت می براي اعمال قاعده
  کنند.  ، ادعاي عدم انجام بهترین روش مقابله با خسارت را رد میها معموالً طور خاص، دادگاه

گاهی اوقات به طور خاصی براي صدور آراي قضایی و اغلب به دلیل سرعت در رسیدگی بـه    
کننـد. در جـایی کـه بـه وضـوح       اطالعات ناقص مدعی در رابطه با مقابله با خسـارت بسـنده مـی   

خسارت نامتعارف یا ناکافی بوده اسـت، حکـم بـه     مشخص است که روش اتخاذي براي مقابله با
تواند به طور بالقوه با زیان مقابله کنـد از طریـق    دهد. در شرایطی که مدعی می جبران خسارت نمی

رود که براي کشف حقیقت به شواهدي اسـتناد کننـد.    ها انتظار می فروش کاالها در بازار، از دادگاه
ی باشد، کشف حقیقت دشوار نخواهد خواهد بود. خواهانی اگر تالش براي مقابله با خسارت واقع

ي مقابله با خسارت تقویت کـرده و انتظـار    که مدعی است، طرف ناقض قرارداد را با اعمال قاعده
  1کاهش میزان خسارت را داشته است، خساراتش قابل جبران خواهد بود. 

  است ي خوانده ي مقابله با خسارت بر عهده بار اثبات اعمال قاعده
اش قصور ورزیده است. چگونه  بایست ثابت کند خواهان در اعمال وظیفه این خوانده است که می

ي مقابله با خسـارت از زیـان وارده کاسـته اسـت؟ بـه       توان اثبات کرد که مدعی با اعمال قاعده می
گیـرد   عنوان مثال، دادگاه اعمال شخص بیمه شده براي کاهش میزان خسارات وارده را در نظر مـی 

داند که وي بیهوده یا خطرناك بودن عمل جراحی یا درمـان پزشـکی و نـامعین بـودن      اما الزم نمی
خواهان جبـران خسـارات ناشـی از نقـض      2بهبودي را در صورت اتخاذ روش درمانی ثابت کند. 

ل بایست اعمال یا عـدم اعمـا   کشد و خوانده نیز می قرارداد، بار اثبات نقض قرارداد را به دوش می
ي مقابله با خسارت را ثابت کند. به دنبال نقض قرارداد، زیان دیده با اتخاذ اقداماتی متعارف  قاعده

1. Mitigation of loss: what is reasonable? The In-House Lawyer Magazine (February 2009), 
http: //www. edwardswildman. com/files/News/4ea1ebde-9c2a-48d4-b087-86e84a779c54/Presentation/
NewsAttachment/560c5b8c-6fbc-4784-ae2d-87f379cf4885/Mitigation%20of%20loss%20-
%20what%20is%20reasonable%20-%20February%202009%20-%20EAPD%20article. pdf 

2. THE DUTY TO MITIGATE: DOES THE CLAIMANT HAVEA DUTY TO “GET BETTER”? By: 
Charles E. Gluckstein, J. D. , LL. B. Gluckstein& Associates
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هاي وارده بـه   تواند با این تصور که در آینده زیان کاهد. خواهان نمی از افزایش زیان به خودش می
اره گر افـزایش  طور کامل از جانب خوانده قابل جبران خواهند بود دست روي دست بگذارد و نظ

زیان ناشی از نقض قرارداد باشد. البته الزم نیست که با اتخاذ اقداماتی خـارج از عـرف تجـاري و    
  هایی نامتعارف شدن از ورود خسارت جلوگیري کند.  متقبل هزینه

  ي مقابله با خسارت در هند دکترین مخالف قاعده
که  ه رسمیت شناخته شده است. توضیح آني مقابله با خسارت به عنوان یک قاعده ب در هند، قاعده

  خوانیم:  قانون راجع به قرارداد هند آمده است که در ادامه می 73در بخش 
در ارزیابی زیان یا خسارت ناشی از نقض قرارداد، جبران ضرر غیرمالی ناشی از نقض قرارداد«  

  »به رسمیت شناخته شده است.
بایست تفسیر شـود. بـه ایـن     شی از نقض قرارداد میبه عنوان زیان نا» جبران ناراحتی«عبارت   

هاي متعارف و آشکار بـراي کـاهش زیـان ناشـی از      صورت که شاکی نقض قرارداد با اتخاذ روش
  1نقض قرارداد بکوشد. 

بایست با احتیاط تفسیر شود. نـاقض قـرارداد، حـق نـدارد اقـدامات       می 73اما این قاعده در بخش   
ان مقاقبله با خسارت بر زیان دیده تحمیل کند. بر اساس این عبارت بـه  جدید و مضاعفی را تحت عنو

رسیم که تنها تالش متعارف و منطقی براي مقابله با خسارت کـافی اسـت. همچنـین، تـا      این نتیجه می
هـایی   اي در قبال اتخاذ روش زمانی که قرارداد به طور واقعی نقض نشده است، طرف زیان دیده وظیفه

بایست به  بنابراین میزان جبران خسارت نمی2ان خسارات ناشی از نقض قرارداد ندارد. براي کاهش میز
ي مقابلـه   طور پیش فرض کاهش یابد و ناقض قرارداد بتواند حتی قبل از موعد اجراي قرارداد به قاعده

از  بایست به طـور طبیعـی ناشـی    هاي وارده می خسارات و زیان3با خسارت به عنوان دفاع استناد کند. 
نقض قرارداد باشند. معیار متعارف بودن اقدامات اتخاذي براي مقابله با خسارت این است کـه آیـا هـر    

  4کرد یا خیر؟ شخص متعارفی به جاي زیان دیده بود همین اقدامات را اتخاذ می
در جایی که یکی از طرفین قرارداد از اجراي قرارداد امتنـاع ورزد، طـرف دیگـر قـرارداد بـین        

در  5نقض قرارداد و یا عدم پذیرش آن و انتظار تا زمان اجراي قرارداد مخیر خواهـد بـود.  پذیرش 

1. C. K. Rao, Law of Damages, p. 299
2. C. K. Rao, Law of Damages, p. 299
3. Burn & Co. v. H. H. Thakur Saheb& Co. AIR 1924 Cal. 427. 
4. La Blanche v. London & North Western Ry. Co. (1876) ICPD 286. 
5. C. K. Rao, Law of Damages, p. 302
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ي مقابله بـا خسـارت بالفاصـله پـس از پـذیرش نقـض        بینی قرارداد، وظیفه موارد نقض قابل پیش
شود. به عبارت دیگر اگر نقض قرارداد پذیرفته نشود و متعهدله تا موعـد اجـراي    قرارداد ایجاد می

ي مقابله با خسـارت تنهـا از روز    داد منتظر بماند و متعهد از اجراي قرارداد امتناع ورزد، وظیفهقرار
  2این وضعیت در حقوق انگلیس نیز وجود دارد. 1آید. اجراي تعهد قراردادي به وجود می

آوري در مورد جبران زیان ناشـی از نقـض قـرارداد     هاي معتبر و الزام ، پیش فرض73در بخش   
ارد. اگر قراردادي به طور معتبر منعقـد شـود، شـرط باطـل مصـونیت از جبـران خسـارت        وجود د
تواند به دلیل نقض قرارداد ضـبط   ي پرداخت شده نمی ي قرارداد باشد و بیعانه کننده تواند باطل نمی

  3گردد.

  تقسیر دکترین
ی از نقـض  اصلی اساسی در حقوق جبران خسارت وجود دارد. یعنی، خواهان جبران خسارت ناش

بایست با اتخاذ اقداماتی متعارف با افزایش زیان مقابله کند تا خسارات وارده به او قابل  قرارداد می
ي زیان ناشی از نقض قرارداد، ضرر و زیـان ناشـی    ، در محاسبه73جبران باشد. مطابق شرح بخش 

  شود.  از درد و رنج نیز در نظر گرفته می
ا براي مقابله با خسارت اتخاذ کرده یا خیر به عنـوان فـاکتوري در   که آیا خواهان اقداماتی ر این  

شود. اگر خواهان اقدام به مقابله با خسارت نکرده باشد  ي میزان خسارت در نظر گرفته می محاسبه
ي خسارات وارده بـه   تواند ادعا کند که همه در دعواي مطالبه خسارات ناشی از نقض قرارداد، نمی

که اقدامات انجام شده بـراي مقابلـه بـا     از نقض قرارداد ایجاد شده است. اینطور طبیعی و معمول 
  خسارت متعارف بوده یا خیر بستگی به عوامل مختلفی دارد. 

ي مقابله با خسارت این نیست که ناقض قرارداد متحمل جبران خسارات مضاعفی  مفهوم قاعده  
ي ایـن اسـت کـه     کننـده  این اصل تضمینکه ناشی از عدم مقابله با خسارت خواهان است، شود. . 

خواهان خسارت ناشی از نقض قرارداد، مستحق جبران خسـارتی کـه ناشـی از اقـدامات خـودش      
تواند دسـت بـه نقـض     باشد. همچنین طبق این قاعده، خوانده براي کسب سود بیشتر می است نمی

  اساسی قرارداد بزند. 
دانند:  د خواهان را مستحق جبران خساراتش نمیمور 3ي مقابله با خسارت در این  دکترین قاعده

  اگر خواهان براي مقابله با خسارات وارده اقدامات متعارفی را اتخاذ نکند.   .1

1. C. K. Rao, Law of Damages, p. 302
2. C. K. Rao, Law of Damages, p. 302
3. Tarsem Singh v. Sukhminder Singh, (1998)3 SCC 471. 
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اقدامات اتخاذ شده توسط خواهان فراتر از متعارف باشد. حتی اگر او با افـزایش زیـان مقابلـه  .2
  کرده باشد. 

 ممکـن اسـت  ي گزافی شده باشد  متعارف متحمل هزینه در جایی که خواهان با اتخاذ اقداماتی  .3
  . 1خسارتش جبران شود

هاي متعارفی کـه خواهـان در راه مقابلـه بـا خسـارت ناشـی از نقـض ها یا زیان بنابراین هزینه  
قرارداد متحمل شده است قابل جبران خواهد بود حتی در زمانی که با خسارت مقابله نشـود و یـا

  گرددمنجر به زیان بزرگتري 

  1980المللی کاال  ي مقابله با خسارت طبق کنوانسیون بیع بین قاعده
المللی کاال، چارچوب یکسانی را براي قراردادهـایی کـه مرکـز تجـاري طـرفین       کنوانسیون بیع بین

قرارداد در دو کشور مختلف است ارائه کرده است. همچنین حقوق و تعهدات طرفین قراردادهـا و  
ینی بودن خسارت و تقلیل خسارت در این کنوانسیون بیان شده است. در حـال  ب ي قابل پیش قاعده

المللی کاال اشاره شـده اسـت    کنوانسیون بیع بین 77ي  ي مقابله با خسارت در ماده حاضر، به قاعده
  خوانیم:   که در ادامه می

اهش کند، مکلف است حسب اوضاع و احوال در جهت ک طرفی که به نقض قرارداد استناد می«  
النفع بکوشد. در صورت قصور در انجـام اقـدامات متعـارف بـراي مقابلـه بـا        زیان، من جمله عدم

یافتـه اسـت مـدعی     بایسـت تقلیـل مـی    تواند به میزانی که خسارت می خسارت، ناقض قرارداد می
  2»کاهش خسارت گردد.

قـرارداد و قیمـت    ارزش«به طور کلی، در صورت عدم اجراي قرارداد میزان خسارت عبارت است از   
اقدامات صورت گرفته براي مقابله با خسـارت   3»ي سایر خسارات وارد شده  ي معامله به عالوه تمام شده

  4بایست در مدت زمان متعارفی پس از عدم اجراي قرارداد صورت بگیرد.  ناشی از نقض قرارداد می
مل و نقل کاال توسـط طـرف زیـان    هاي ح المللی کاال به جبران هزینه کنوانسیون بیع بین 75ي  ماده

اي نکرده است. در این مـاده عبـارتی تحـت عنـوان      دیده در صورت انعقاد قرارداد جانشین، اشاره

1. Pollock &Mulla, Indian Contract and Specific Relief Acts, 1614 (NilimaBhadbhade Ed. , New 
Delhi:Butterworths, 2001) 

2. Explanation to s. 73, ICA and Illustration (b). See also ThawardasPherumal v. Dominion of India, AIR 
1955 SC468 

3. P. Schlechtriem, Uniform Sales Law, p. 298. 
4. Explanation to s. 73, ICA and Illustration (b). See also ThawardasPherumal v. Dominion of India, AIR 

1955 SC468
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ي تهاتر بـین   دهنده وجود دارد که نشان» ي ناشی از انعقاد قرارداد جانشین ي قرارداد با هزینه هزینه«
بایست تساوي عوضین وجود داشـته باشـد.    یدر قرارداد اصلی و جانشین م 1این دو قرارداد است. 

ي حمل و نقـل در قـرارداد جانشـین بیشـتر از قـرارداد اصـلی شـود و همچنـین سـایر           اگر هزینه
 74ي  گـردد و طبـق مـاده    هاي اضافی به عنوان خسارت ناشی از نقض قرارداد محاسـبه مـی   هزینه

به درسـتی تفسـیر گـردد، وضـعیتی      کنوانسیون 75ي  اگر ماده2کنوانسیون قابل جبران خواهند بود. 
  3مشابه با حقوق هند خواهیم داشت. 

کنـد،   دارد، طرفی که به نقض قرارداد استناد می المللی کاال بیان می کنوانسیون بیع بین 77ي  ماده  
النفـع ناشـی از انجـام     مکلف است حسب اوضاع و احوال در جهت کاهش زیان، من جملـه عـدم  

دارد. در صورتی که وي در انجـام اقـدامات متعـارف بـراي مقابلـه بـا       اقدامات متعارف را معمول 
یافت مدعی  بایست تقلیل می تواند به میزانی که خسارت می خسارت قصور کند، ناقض قرارداد می

  4کاهش خسارت گردد. 
گونـه تفسـیر    کنوانسـیون را بـدین   77ي  ، قاضی شمشیر را از رو بسته و ماده5در دعواي دلچی  

ي مقابله با خسارت و مجوز قابلیت جبران داشـتن خسـارت    ي قاعده الزمه 77ي  ماده« کرده است.
 7این تفسیر مشابه حقوق هنـد اسـت   6»تبعی ناشی از انجام اقدامات براي مقابله با خسارت است. 

به عالوه اگر  8گیرد.  اما اگر به درستی تفسیر نشود، همانندي اش با حقوق هند مورد تردید قرار می
توانـد تـا موعـد     ض اساسی قرارداد توسط یکی از طرفین روشن باشد، طرف دیگر قرارداد نمـی نق

اجراي قرارداد به انتظار بنشیند و از انجام اقداماتی براي کاهش زیان همانند: فروش مبیـع و انجـام   
ایـن   9ي جانشین و ... تا زمان اعالم عدم اجراي قرارداد توسط طرف مقابل، اجتنـاب کنـد.    معامله

بایست با اتخاذ اقـداماتی   وضعیت در حقوق هند متفاوت است. در موردي که طرف زیان دیده می
از افزایش میان خسارت ناشی از نقض قرارداد مقابله کند. 

1. H. M. Flechtner, "Remedies Under the New International Sales Convention: The Perspective from Art. 2 of
the U. C. C. " (1988) 8 Journal of Law and Commerce 53 at 98. 

2. H. M. Flechtner, "Remedies" 98.
3. R. K. Abichandani, Indian Contract and Specific Relief Act, p. 835
4. E. C. Schneider, "Consequential Damages in the International Sale of Goods: Analysis of Two Decisions" 

[1996]16 Journal of International Business Law 615; cited from http: //cisgw3. law. pace. 
edu/cisg/wais/db/articles/schnedr2. html

5. 71 F. 3d 1024 (2d Cir. 1995).
6. E. C. Schneider, "Consequential Damages" 615. 
7. Heskel v. Continental Express Co. , [1950] 1 All. ER. 1033, 1046. 
8. E. C. Schneider, "Consequential Damages" 615. 
9. Secretariat Commentary on Art. 73 of the 1978 Draft, paragraph 4



1397سال دهم، شماره بیستم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

140

دهـد کـه طـرف     ها نشان مـی  کنوانسیون وضعیت روشنی ندارد. برخی احکام دادگاه 77ي  ماده  
اي به نام مقابله با خسارت  ز اجراي قرارداد امتناع کند، وظیفهکه طرف مقابل ا زیان دیده قبل از این

اگر زیان دیـده دسـت بـه     1ندارد (یعنی زمانی که هریک از طرفین ملزم به اجراي قرارداد هستند).
بایست در مـدت زمـان و اوضـاع و احـوال      اقداماتی براي مقابله با خسارت بزند، این اقدامات می

ماه پس از تاریخ امتناعش از  2ي کاالهایی در صنعت مد،  فروش دوباره متعارفی باشد. در دعوایی،
  2اجراي قرارداد قبلی، متعارف شناخته شده بود.

هفتـه بعـد از اعـالم     2دعوایی دیگر این بود که، کاالهاي خریداري شده توسط خریدار تقریبا   
ي مقابله با خسارت،  قاعده امتناع از اجراي قرارداد توسط فروشنده و عدم قصور خریدار در اجراي

  3رسد. در قرارداد جانشین به فروش می
دارد که جبران خسارت متحمل شده ناشـی از   المللی کاال بیان می کنوانسیون بیع بین 74ي  ماده  

هـا و سـایر    نقض قرارداد براي خریدار و فروشنده قابل تصور است. جبران زیات شامل تمام هزینه
شـود. بنـابراین اگـر     اند، می کرده بینی می قرارداد به طور متعارف آن را پیشهایی که طرفین  ناراحتی

فروشنده در تحویل کاال قصور ورزد، خریداري که امتناع فروشنده از اجـراي قـرارداد را نپذیرفتـه    
تواند طبق  کنوانسیون براي اجراي خاص قرارداد تالش کرده باشد می 46ي  ماده 1است و طبق بند 

هـا را بخواهـد، مشـروط بـر      کنوانسیون، جبران خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کـاال  74ي  ماده
بینی بوده و همچنـین وي تـالش    شده قابل پیش که خسارات در زمانی که قراردادشان منعقد می این

  4الزم را براي مقابله با خسارت حتی پس از نقض قرارداد کرده باشد.
تواند توسط خریـدار جبـران شـوند، اگـر وانسیون میکن 74ي  خسارات اشاره شده در ماده  

کنوانسیون خریدار به نسبت تفاوت ارزش کاالي تسلیم شـده در روز تسـلیم و 50ي  طبق ماده
 46ي  مـاده  2ارزشی که کاالي منطبق با قـرارداد داراسـت ثمـن را تقلیـل دهـد یـا طبـق بنـد         

کنوانسـیون از 46ي  مـاده  3بـق بنـد   ي جانشـین نمایـد یـا ط    کنوانسیون اقدام به انجام معاملـه 

1. CLOUT case No. 361 [OberlandesgerichtBraunschweig, Germany, 28 October 1999] (requiring seller to
resell would make it impossible for seller to perform the original contract during period when breaching 
party entitled to demand performance); CLOUT case No. 130[Oberlandesgericht Düsseldorf, Germany, 14 
January 1994]. 

2. CLOUT case No. 130 [Oberlandesgericht Düsseldorf, Germany, 14 January 1994] (in August most 
retailers in Italian market have filled their stock for the coming season and have no reason to buy more 
goods for the winter season). 

3. CLOUT case No. 277 [Oberlandesgericht Hamburg, Germany, 28 February 1997] (transaction
characterized as highly speculative). 

4. Article 45(2), CISG. An aggrieved seller is protected by an equivalent provision in Art. 61(2), CISG. 
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در حقوق هند نیـز وضـعیت بـه 1فروشنده بخواهد که عدم انطباق را با تعمیر کاال جبران کند. 
  همین منوال است.  

بایست با اتخاذ راهکارهایی که بـه طـور متعـارف     ي مدعی جبران خسارت می دیده طرف زیان  
یش میزان خسارت مقابله کنـد. نـاقض قـرارداد    دال بر حسن نیت او در شرایط خاصی است با افزا

ممکن است بر اساس اقداماتی که زیان دیده براي مقابله بـا خسـارت انجـام داده اسـت، تقاضـاي      
  2کاهش میزان جبران خسارت را داشته باشد. 

  چندین حکم دادگاه بدون ارجاع به این امر که از چه میزان زیان مقابله شده، صادر شده است.   
ي مقابلـه بـا خسـارت خـود عمـل       اي که به وظیفـه  دیده رأي این است که، خریدار زیان اولین  
درصد از تفاوت بین ثمن قراردادي و ثمنی کـه خریـدار در هنگـام     50کند تنها مستحق جبران  نمی

  3باشد. فروش کاالهاي نامتعارف به مشتریانش دریافت کرده است، می

  حویل کاالجبران خسارت ناشی از تخلف در موعد ت
  حقوق هند

در جایی که هریک از طرفین قرارداد بیع از تاریخ تحویل کاال، تخلف کنند. ممکن است طرف 
دیگر قرارداد، همچنان قرارداد را پابرجا بپندارند و تا روز تحویل کاال منتظر بمانند و یا ممکن 

ایـن 4ي دعـوا کننـد.   است آن را فسخ کنند و براي جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد اقامه
رسـد در قـانون بیـع بینی بودن نقض قرارداد است (که بـه نظـر نمـی    بخش در مورد قابل پیش

کاالي انگلیس چنین چیزي وجود داشته باشد). فسخ قـرارداد ممکـن اسـت پـس از امتنـاع از
چه عملکردي در اوضاع و احوال خاص توسط طـرف قـرارداد 5اجراي قرارداد صورت بگیرد.

اگر او بعد از تهدید قراردادش بـا فسـخ رو بـه رو شـود 6اند به عنوان فسخ تلقی گردد؟تو می
تواند دعواي جبران خسارت اقامه کند و مستحق جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد در  می

  7زمان اشاره شده خواهد بود.

1. H. M. Flechtner, "Remedies", p. 106
2. CLOUT case No. 176 [ObersterGerichtshof, Austria, 6 February 1996] 
3. CLOUT case No. 474 [Arbitration-Tribunal of International Commercial Arbitration at the Russian

FederationChamber of Commerce and Industry, award No. 54/1999 of 24 January 2000]. 
4. Section 60 SGA. 
5. A. N. Saha, Mitras Legal and Commercial Dictionary, 1990, Eastern Law House, India, p. 617. 
6. C. K. Rao, Law of Damages, p. 155. 
7. Raimer& Bros. v. Ramudu, AIR 1933 Mad. 176. 
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  ي میزان خسارت طبق قانون راجع به قرارداد در هندوستان محاسبه
بایست بـر   بینی قرارداد این است که میزان خسارت می سش در دعاوي نقض قابل پیشترین پر مهم

 اساس قیمت بازاري محاسبه شود یا قیمت آن در روز نقض قرارداد و یا زمان اجـراي کامـل قـرار   
  1داد.
ي میـزان   قانون راجع به قرارداد در هنـد بیـان شـد، زمـان محاسـبه      73طور که در بخش  همان  

بایسـت صـورت    زمانی است که اجـراي قـرارداد در آن روز بـه طـور کامـل مـی       خسارت در هند
از آن  2گرفت و نه ارزش آن در زمانی که یک طـرف قـرارداد از اجـراي آن سـرباز زده اسـت.      می

گردد این زمان براي  جایی که ارزش قرارداد به طور معمول در زمان اجراي کامل قرارداد معلوم می
ین شده است. دقیقا زمانی که رد و عـدم اجـراي قـرارداد مـورد پـذیرش      تعیین میزان خسارت تعی
ي دعـوا کنـد    تواند براي جبران خسارات وارد شده اقامه گیرد و زیان دیده می طرف مقابل قرار نمی

البتـه   3البته بعد از موعد اجراي کامل قرارداد و به دلیل عدم اجراي قرارداد در موعد تعیـین شـده.   
در حقوق انگلیس نیز وجود دارد. اي  چنین قاعده

  ي مقابله با خسارت وظیفه
که آیا  ورزد، طرف دیگر قرارداد بین این زمانی که یکی از طرفین قرارداد از اجراي قرارداد امتناع می

خواهد این عدم اجراي قرارداد یا تخلف را بپذیرد و یـا از پـذیرش آن امتنـاع کنـد و تـا زمـان        می
بینـی اسـت    در مواردي که نقض قرارداد قابـل پـیش   4منتظر بماند مخیر است. اجراي کامل قرارداد

ي مقابله با خسارت به سرعت پس از پـذیرش عـدم اجـراي قـرارداد حتـی پـیش از موعـد         وظیفه
آید. به عبارت دیگر، اگـر عـدم اجـراي قـرارداد (تخلـف) پذیرفتـه نشـود و         قرارداد، به وجود می
ي مقابله بـا   رارداد بماند و متعهد از اجراي قرارداد امتناع ورزد وظیفهاجراي ق 5متعهدله منتظر موعد

آیـد. چنـین وضـعیتی در حقـوق انگلـیس نیـز        خسارت تنها از تاریخ اجراي قرارداد به وجود مـی 
  6شود. مشاهده می

1. C. K. Rao, Law of Damages, p. 152
2. C. K. Rao, Law of Damages, p. 154. 
3. Manindra Chandra Nandy v. Aswini Kumar ILR 48 Cal. 427. 
4. C. K. Rao, Law of Damages, p. 302
5. Ibid
6. Ibid
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بینـی بـودن نقـض قـرارداد طبـق ي مقابله با خسارت در صـورت قابـل پـیش    وظیفه
  لی کاالالمل کنوانسیون بیع بین

المللی کـاال در صـورت پـذیرش اجـراي قـرارداد       کنوانسیون بیع بین 72در حال حاضر، در ماده ي
گیرد. اگر این قضیه روشن باشد کـه یکـی از طـرفین قـرارداد      ي مقابله با خسارت شکل می وظیفه

توانـد تـا قبـل از اعـالم نقـض       مرتکب نقض اساسی قرارداد شده است، طرف دیگر قـرارداد نمـی  
ساسی قرارداد منتظر بماند و با اتخاذ اقداماتی از میزان خسارت ناشی از نقض قـرارداد بـا خریـد    ا

ایـن   1ي مقابله با خسـارت نـدارد)   اي براي اعمال قاعده کاال، فروش کاال و ... بکاهد. (چون وظیفه
ه وضعیت در حقوق هند کامال متفاوت است. در واقع در حقـوق هنـد، تنهـا در جـایی زیـان دیـد      

بایست با خسارت مقابله کند که به سرعت نقض قرارداد را نپذیرد. بـه عبـارت دیگـر، تنهـا در      می
  آید.  زمانی که موعد اجراي قرارداد گذشته باشد این وظیفه به وجود می

  اقدامات متعارف براي اجتناب از خسارت
میـزان خسـارت مقابلـه    مدعی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با اتخاذ اقداماتی بـا افـزایش   

کند. اگر او اقدامات متعارفی را براي مقابله با زیان اتخاذ نکند مستحق جبران خسارت نیست و  می
اند قابل جبران خواهند بود. چرا کـه افـراد نبایسـتی از     تنها خساراتی که به طور متعارف ایجاد شده

خاذ اقـدامات متعـارف بـراي    هاي خود سود ببرند. این قصور ممکن است به صورت عدم ات غفلت
  ي افزایش زیان شکل بگیرد.  مقابله با زیان و یا اجازه

توانـد در   کند، خوانده می هاي وارده مقابله می در جایی که مدعی جبران خسارت با اتخاذ اقداماتی با زیان  
قابـل بـا اتخـاذ    تواند به ایـن دفـاع کـه طـرف م     متعارف بودن یا نبودن این اقدامات تردید کند و همچنین می

اقداماتی نا متعارف باعث افزایش زیان شده استناد کند و از مبلغ جبران خسارت بکاهد. و این یعنـی خواهـان   
رساند البته این نیز خاطر نشـان شـود کـه حتـی اگـر وي       جبران خسارت با اتخاذ اقداماتی به خوانده سود می

از هم مستحق جبران خسارات وارده خواهد بود.  اقدامات خاصی را براي مقابله با خسارت اتخاذ نکند ب

  اقدامات متعارف
لزومی ندارد که مدعی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد براي حفـظ منـافع خوانـده بکوشـد. 
همچنین اقدامات وي براي مقابله با خسارت نباید بر اساس دانشی کامل و حکیمانه باشد بنـابراین

  و نامحتاطانه مدعی جبران خسارت قابل جبرانند.  جهت، غیرضروري حتی اقدامات بی

1. Secretariat Commentary on Art. 73 of the 1978 Draft, paragraph 4.
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شود این اسـت کـه بـه ان قضـیه کـه       ي مقابله با خسارت اعمال می معیار دیگري که در وظیفه  
شود. طـرفین قـرارداد    نقض قرارداد یا نقض حقوق مالکیت معنوي یا تدلیس و ... است توجه نمی

هد، اقدامات متعارفی را اتخاذ کنند و لزومـی نـدارد   د در رابطه با تغییر اتفاقاتی که بین شان رخ می
که زیان دیده دست به اقداماتی خارج از عرف تجارتی بزند و حتی اگر بـراي مقابلـه بـا خسـارت     

هـایی کـه متقبـل شـده، اسـتحقاقی       دست به اقدامات خراج از عرف بزند براي جبران چنین هزینه
ندارد. 

  خواهان در مقابله با خسارت ي رهنمودهاي مفید براي تعیین وظیفه
زمانی که مدعی جبران خسارت متوجه نقض قرارداد توسـط طـرف مقابـل شـود و بـا اتخـاذ         .1

ي  تواند براي جبـران چنـین خسـاراتی اقامـه     هاي وارده مقابله کند می اقدامات متعارفی با زیان
  دعوا کند. 

جبـران خسـارت ملـزم بـه      در جایی که خسارت ناشی از سلسله حوادث طبیعی است، مدعی  .2
کـه بـا عـدم انجـام کـاري موجـب        هاي تعمیر) است به جـاي آن  تعمیر اموالش (یا تقبل هزینه
  افزایش میزان خسارت شود. 

اگر اجازه دهد تا زمان بگذرد و در این صورت نتواند ثابت کند که با ازدیاد زیان مقابلـه کـرده     .3
  است، زیانش به طور کامل جبران نخواهد شد. 

هاي زیادي براي حفظ منافع وجود داشته باشد ولی مدعی جبران خسـارت بـه    در جایی که راه  .4
ي  ها توجهی نشان ندهد مستحق جبران خسارت نخواهد بود. چرا که این امر بـه مثابـه   این راه

  مورد قبلی (عدم اثبات مقابله با خسارت) است. 
ان به سادگی از میزان خسارت وارده کاسـت  تو در جایی که با فروش کاالي خریداري شده می  .5

ي مقابله با  ي قصور در اعمال قاعده اما مدعی جبران خسارت چنین کاري نکند این امر به منزله
  گردد.  خسارت تلقی می

اگر با تاخیر در تحویل کاال مدعی جبران خسارت از حق فسخ قـرارداد اسـتفاده کنـد، ممکـن       .6
  1له با خسارت تلقی شود. ي مقاب است این امر به منزله

ي زیـان دیـده بـراي مقابلـه بـا       در برخی موارد ممکن است ناقض قرارداد اقدامات اتخاذ شده  .7
هاي تجاري چنین دفاعی پذیرفته نیست.  خسارت را نامتعارف بداند. در قرارداد

1. Article on Reducing Damages Awards: Mitigation of Loss in Contractual and Intellectual Property Claims 
by Leigh Ellis: (http: //www. articlesbase. com/law-articles/reducing-damages-awards-mitigation-of-loss-
incontractual-and-intellectual-property-claims-204686. html) 
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  کند:  به عبارت دیگر، در این موارد مدعی جبران خسارت الزم نیست با خسارت وارده مقابله
  در جایی که مدعی جبران خسارت براي اعمال این قاعده با خطر نامطلوبی روبه رو شود.   .1
هاي شخص ثالثی باشد، که البته این شخص ثالث نیـز بـه ي دعوا دروغ در جایی که علت اقامه  .2

  گیرد.  ي دعوا قرار می عنوان خوانده
را بازخرید یـا فسـخ و یـا منحـل کـرده       تحت اوضاع و احوالی که زیان دیده حقوق مالی اش  .3

باشد. 
  تقصیر باشد.  اگر مدعی جبران خسارت بی  .4
ي مقابلـه بـا خسـارت     در صورت نقض قراردادهاي تجاري، لزومی ندارد براي اعمـال قاعـده    .5

فداکاري صورت بگیرد. 
باشد. که این  ي افراد خاصی ي مقابله با خسارت بر عهده اگر بر اساس اسناد و شواهدي وظیفه  .6

امر با شاهد و سوگند قابل اثبات است. 

  ي مقابله با خسارت هاي صورت گرفته براي اعمال قاعده جبران هزینه
در جایی که خواهان جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد اقداماتی را بـراي مقابلـه بـا خسـارت     

هـاي متقبـل    بود. اما اگر هزینـه اتخاذ کند، هزینه هی متقبل شده توسط خوانده قابل جبران خواهد 
  هایی قابل جبران نیست.  شده بیشتر از زیان وارده باشد چنین هزینه

  گیري نتیجه
اصولی کلی در حقوق جبران خسارت وجود دارد. هنگامی که یکـی از طـرفین بـه نقـض قـرارداد      

هـا   بله کند. این زیانبایست با اتخاذ اقداماتی متعارف تحت شرایطی با زیان وارده مقا استناد کند می
شود. بنابراین معیاري که براي تعیـین میـزان خسـارت در نظـر      شامل؛ از دست دادن منفعت نیز می

شود متعارف بودن اقدامات اتخاذ شده براي مقابله با خسارت است. واگـر ایـن اقـدامات     گرفته می
ن خسـارتی کـه بـراي جبـران     توانـد از میـزا   نامتعارف باشند ناقض قرارداد با اشاره به این امر مـی 

  خسارت تعیین شده بکاهد. 



1397سال دهم، شماره بیستم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

146

  

دانشجوي دکتري حقوق خصوصی  مریم غفوري گوراب  

  استادیار دانشگاه    نصراهللا ابراهیمی

  چکیده
وجود قوانین دست و پاگیر و گاهـاً
ــبب ــراد س ــاه اف خــالف جهــت رف

شود که اشـخاص بـراي فـرار از می
قلــب ایــن قــوانین رو بــه حیــل و ت

آورنـــد. یکـــی از کارهـــاي نهـــاد 
ــانون ــه ق ــد ک ــن باش ــد ای ــذار بای گ
االمکان قوانینی وضع کنند که با  حتی

ایجاد موانع سبب نشوند که افراد آن 
ــوانین را دور بزننــد و همیشــه راه  ق

اي براي افراد در شرایط خاص  چاره
بینـی وجود داشته باشد. عـدم پـیش  

قوانین مناسب به واسطه تمرکـز بـر
ــاف ــوقمن ــه جــاي حق ع کشــورها ب

شود تا تقلب نسبت به  افرادباعث می

قانون مورد استفاده قرار گیـرد. لـذا
شناخت تقلـب نسـبت بـه قـانون و

هاي آن در حقـوق داخلـی و تفاوت
ــوق بــین  الملــل خصوصــی و حق

سازوکارهاي مواجهه بـا آن در ایـن
  گیرد. مورد بررسی قرار می مقاله

  لل خصوصی، تقلب نسبت به قانون، صالحیت محاکمالم حقوق بینواژگان کلیدي: 

  مقدمه
منـدي از هاي کسب یک حق مکتسب بـراي بهـره   تقلب نسبت به قانون به عنوان یکی از شیوه

گیرد. در واقع این شیوه نـه بـه معنـاي بدسـت آثار آن در کشوري دیگر مورد استفاده قرار می
که به معنی یافتن راهی که امکان دور زدن آوردن حقی که صریحاً قانون با آن مخالف است، بل

 بـا  قــانون  بـه  نسـبت  تقلـب , موارد اکثر گیرد. در سازد مورد توجه قرار می قانون را فراهم می
 مـاهوي  قـانون  اجـراي  بـه  آن از اسـتفاده  کـه  قـانونی  حـوزه  یک صالحیـت متقلبانۀ انتخـاب
ه گرفتن قانون صالح قابـل اعمـالنادید با و انجامد می دعوي اصحاب از یکی براي تر پرمنفعت

اثر کردن حدود و ثغوري اسـت کـه یـک شاید بتوان تقلب نسبت به قانون را بی. 1همراه است
هاي خاصی بوده است به نحـوي کـه بـه اصـل آن قـانون قانون در صدد اعمال آن بر وضعیت

  تمسک نشود.  

الملـل خصوصـی، مجلـه پـژوهش حقـوق االسالمی، مقاله: تقلب نسبت به قانون در حقوق بـین  سید محسن، شیخ  .1
 .11ص  4، شماره 1380عمومی، 

الملل خصوصیدر حقوق بین تقلب نسبت به قانون
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ند با توسل به حیلـه و تقلـب و   اگر این امکان وجود داشته باشد که در یک جامعه افرادي بتوان
گذار را نقض کنند این امر عالوه براینکه مبـانی   حفظ ظاهر قانون. محتواي آن قانون وغرض قانون

احترامـی   دهد زمینه قانون شکنی و بی و اصول حقوقی وفرهنگ جامعه را در معرض خطر قرار می
  . 1سازد نسبت به قانون را نیز فراهم می

به نحوي است که غیر مستقیم اشخاص را بـراي نیرنـگ زدن بـه قـانون      مقررات موجود بعضاً
کنـد. بـه عنـوان مثـال مالیـات سـنگین نقـل و انتقـال قطعـی وسـایل نقلیـه خریـداران              تشویق می

  . 2کند وفروشندگان به سمت استفاده از عنوان وکالت بالعزل براي بیع قطعی هدایت می
در روابـط شخصـی بـراي جبـران عـدم تعـادلبا افزایش مداخالت هر چه بیشتر کشورها   

قدرت معامله در خرید خانـه، اسـتخدام و قراردادهـاي مصـرفی یـا حفاظـت از دیگـر منـافع
توجه بیشتري را (به عنـوان یـک عامـل محـدود کنننـده عمومی، مفهوم تقلب نسبت به قانون

می و قـوانینآزادي انتخاب قانون حاکم) به خود جلب کرده است مانند آن چه در نظـم عمـو  
هاي حقوق مانند حقوق عمومی، نهـاد تقلـب آمره وجود دارد. با این حال در بسیاري از شاخه

در قانون، مورد قبول واقع نشده است. حتی در قابلیت اجرایی آن نیزکـه از حقـوق رم نشـات
هاي فراوانی را در دو شاخه حقوق عمومی و حقوق مدنی به همراه داشته اسـت.  بحث 3گرفته

دهـد ایـن چه که موضوع مباحث مربوط به تقلب نسبت به قـانون را تشـکیل مـی    در واقع آن 4
چالش است که محکمه باید به کدام یـک از ایـن دو توجـه کنـد؟ هـدف و منظـور قـانون یـا
عبارات قانون؟ بدیهی است در صورتی که هـدف و منظـور قـانون مـورد توجـه قـرار گیـرد،

بـه قـانون در حقـوق داخلـی، مجلـهرسول قاسمی، مقاله قاعده جلوگیري از تقلب نسبت -محمدصادق، طباطبایی  .1
128ص، 31، شماره 1390حقوق اسالمی، 

 زمسـتان  و عمـومی، بهـار   حقـوق  پـژوهش  مجله، قوانین تعارض در دادگاه و قانون به نسبت تقلب، فرهاد پروین  .2
66، ص3و2 ، شماره1379

  ویکتور تورونی دکترین تقلب نسبت به قانون ریشه در حقوق رم دارد. به عقیده  .3
Thuronyi, Victor, Rules in OECD Countries to Prevent Avoidance of Corporate Income Tax, At: unpan1. un. 

org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN017808. pdf 
ایـن رأي ازنخستین بار مسئله تقلب نسبت به قانون در قرن نوزدهم در حقوق فرانسه مورد توجه قـرار گرفـت و     .4

هاي تقلب نسبت بـه قـانون گردیـد. مسـئله گیري دکترین عالی کشور فرانسه صادر شده بودکه منجر به شکل دیوان
آراء صادره در تقلب نسبت به قانون نخستین بار در مسائل مربوط به طالق مطرح گردید. به عنوان مثال به دو مورد 

عالی کشور فرانسـه مربـوط اولین رأي دیوانگردد:  اشاره می فرانسهعالی کشور  خصوص بطالن طالق توسط دیوان
باشد که در سوئیس براي تحصیل تابعیت این کشور و فـرار از به بطالن طالق یک زوج فرانسوي به نام و یدال می

عـالی کشـور فرانسـه مربـوط بـه زوج دومین رأي دیوان. دندبومرانه دولت متبوع خود یعنی فرانسه اقدام، آقوانین 
تابعیـت براي عمل طالق و ازدواج مجدد خـانم دوبوفرمونـت بـه    1878فرانسوي دو بوفر مونت است که در سال 

در آمدند آلمانی
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چه که با هدف و منظور قانون در تعارض است  جه داشته و آنمحکمه باید به وراي عبارات تو
را به رسمیت نشناسد. در مقابل تمرکز بر عبارات صریح قانون هر چند امکان تفاسیر متفـاوت

دهد و از تشتت آرا جلوگیري کرده، گـامی مثبـت در و بعضاً متعارض از یک متن را تقلیل می
ود؛ ولی امکان عدول از قانون را به این علـت کـهپذیري قوانین خواهد ب بینی جهت اصل پیش

سازد، بـه افـراد گذار را فراهم می صرف توجه به عبارات آن امکان عدول از قصد و نیت قانون
دهد. در واقع نهاد تقلب نسبت به قانون یک نهاد حقوقی اسـت کـه در مـرز میـان ایـن دو می

هـاي حقـوقی را پیـدا کشیدن اهداف نظـام کند و قابلیت به چالش  رویکرد مجال ایجاد پیدا می
  کند.   می

  گفتار اول: شناخت تقلب نسبت به قانون
گام نخست در بررسی تقلب نسبت به قانون شناخت این نهاد حقوقی است. به همین منظـور الزم  

الملـل   است تا ابتدا برخی از ابعاد آن شامل مفهوم تقلب نسبت قـانون، تفـاوت آن در حقـوق بـین    
  حقوق داخلی و تقاوت آن با نظم عمومی مورد شناسایی قرار گیرد. خصوصی و 

  مبحث اول: مفهوم تقلب نسبت به قانون 
باشد. در اصـطالح حقـوق،    می» قانون«و » تقلب«مفهوم تقلب نسبت به قانون مرکب از دو قسمت 

یـک  تقلب عملی است که مقصود فاعل آن عمل، لطمه زدن به حقوق یا منـافع دیگـران یـا نقـض     
طور به معناي نتیجه غیر صادقانه براي یک امتیاز نیز تعبیر شده است و در نظام  . همین1قانون است

طور از آن به عمل  . همین2شود هاي کیفري نیز مواجه می حقوقی امریکا مرتکب آن با برخی از جنبه
بکـار   خدعه آمیز عمدي که مرتکب آن براي کسب یک منفعت غیرقـانونی یـا انکـار یـک حـق ...     

  . 3باشد گیرد. تقلب شامل نشان دادن اشتباه حقایق می می
باشـد، نـه فقـط قـانون      در ترکیب تقلب نسبت به قانون معناي عام قانون می» قانون«مقصود از   

اي که به تصویب قوه مقننه رسیده باشد. مضافا مقصود از قانون در اصطالح تقلب نسـبت   موضوعه
  4شود. باشد و قانون تکمیلی را شامل نمی یبه قانون، قانون امري وذاتی م

، 176، ص1387، دانش ، تهران، گنج19 حقوق، چاب محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمینولوژي  .1
2. http: //legal-dictionary. thefreedictionary. com/fraud
3. http: //www. investopedia. com/terms/f/fraud. asp -

رسول قاسمی، مقاله قاعده جلوگیري از تقلب نسبت بـه قـانون در حقـوق داخلـی، مجلـه-محمدصادق، طباطبایی  .4
129، ص 31، شماره 1390حقوق اسالمی، 
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المعارف  در حقوق رم به معناي تقلب نسبت به قانون بکار رفته است. دایره fraus legi factaعبارت   
شرح  را دقیقاً fraus legi factaرومیان دکترین واقعی «دارد:  حقوق رم در توضیح این اصطالح بیان می

چه طفره رفتن از قصد قانون  آن«و » 1چه که قانون ممنوع کرده آن«یان اند. [ در واقع] تمایزي م نداده
قایل بودند. به عبارت دیگر تقلب نسـبت بـه قـانون زمـانی رخ     » 2 احترام به عبارات آن است یول
افتاد که قانون صراحتاً آن را منع نکرده بود ولی چیـزي بـوده کـه قـانون      داد که چیزي اتفاق می می
. زیمرمن معتقد است این عبارت به معناي نقض قـانون موضـوعه بـوده و    3شود خواسته انجام نمی

. فلمت و هورویتز نیز آن را بـه معنـاي تـالش متقلبانـه بـراي      4شود بنابراین منجر به عدم اعتبار می
. در واقع به عقیده این دو، این اصطالح زمانی بکـار  5کنند اجتناب از اجراي یک صالحیت معنا می

پـذیرد.   قلب نسبت به قانون از طریق تقلب نسبت به اجراي یک قانون صالح انجام مـی رود که ت می
  شود.  یعنی یک قانون دیگر به جاي قانون صالح اجرا می

ها  اي از باید توان مجموعه پیشینه تقلب نسبت به قانون به قدمت تاریخ بشر است. حقوق را می  
ها را مغایر با منافع خود دید و امکان گریز  ها و نباید دها دانست و انسان هر زمان که این بای و نباید

بـردازد. کـه ایـن،     آشکار از آن را نداشت، با حفظ ظاهر موازین حقوقی به تخریب محتواي آن می
. 6همان تقلب نسبت به قانون است

الملل خصوصـی   تقلب نسبت به قانون که معموالً یکی از مسائل حقوق بین«در تعریف دیگري   
رود عبارت از ایـن اسـت کـه یـک نفـر بتوانـد بـراي فـرار از قـانونی کـه دربـاره او             مار میشه ب

االجراست وضعیت حقوقی جدیدي با توسل به یک وسیله قانونی ومشروع دیگر بـراي خـود    الزم
باشـد کـه    المللی این تقلب نسبت به قانون داخلی و بدین ترتیـب مـی   فراهم سازد و در روابط بین

ار از قانون داخلی کشور و رسیدن به هـدفی کـه قـانون داخلـی آن را منـع کـرده       شخصی براي فر

1. Contra legem focere 
2. fraudem legis focere 
3. Berger, Adolf, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Volume 43, American Philosophical Society, 

1968, P. 477.  
4. Zimmermann, Reinhard, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford

University Press, 1996,P. 702.  
5. Aaron X. Fellmeth and Maurice Horwitz, Guide to Latin in International Law, Oxford University Press, 

2009, Current Online Version 2011, 
 At: http: //www. oxfordreference. com/view/10. 1093/acref/9780195369380. 001. 0001/acref-

9780195369380-e-826 

در تعارض قوانین، مجله بـژوهش حقـوق عمـومی، بهـار و زمسـتان فرهاد پروین، تقلب نسبت به قانون و دادگاه  .6
66، ص3و2، شماره 1379
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کند  نماید که بتواند از قانون خارجی که اجراي هدف او را تسهیل می وضعیتی براي خود فراهم می
  »1مند شود.  بهره
در این راستا بر اساس نظریه البرادل یکی از حقوقـدانان فرانسـوي تقلـب نسـبت بـه قـانون       «  
بارت است از تغییر در عناصر وابستگی بـه منظـور ایجـاد یـک عنصـر وابسـتگی غیـر واقعـی و         ع

یابـد کـه شخصـی بـا تغییـر       تقلب نسبت به قانون در مواردي تحقق می«به عبارت دیگر ». 2خیالی
وضعیت موضوع عامل ارتبـاط عمـداً مـوقعیتی را فـراهم سـازد تـا قـانون کشـوري کـه بـه نحـو            

  »3نماید بر موضوع معینی اجرا شود. ا تأمین میتري منافعش ر مناسب
که تقلب نسبت به قانون جزایی یا حقوقی ارتکاب یابد، ایـن عمـل    به عقیده برخی فارغ از این  

به طور کلی چند عنصر قانونی دارد که عبارتند از: 
  سوء تفسیر از حقایق مهم  .1
کند؛  که حقایق را سوءتفسیر می علم طرف متهم به این  .2
این تفسیر غلط به صورت هدفمندي براي فریب قربانی بکار رود؛   .3
قربانی آن تفسیر غلط را باور کند و به آن اعتماد کند؛   .4
4قربانی در نتیجه این تفسیر غلط متحمل خسارت شود  .5

الملل خصوصی الزاماً در تمام  البته باید توجه داشت که در تقلب نسبت به قانون در حقوق بین  
ارد قربانی وجود ندارد. در مواردي ممکن است از یـک روش متقلبانـه بـراي کسـب یـه امتیـاز       مو

که اکتساب این حق منتهی به قربانی شدن فـردي شـود. بـه عنـوان مثـال در       استفاده شود، بدون آن
موردي که براي برخورداري از مجوز احداث یک کارخانه یا تملک اراضی تابعیت کشوري شـرط  

کسب صوري تابعیت ممکن است به حقوق فرد دیگري صدمه نزند تـا الزامـاً شـخص    الزم باشد، 
توانند اجراي حکـم   قربانی متصور باشد. در نقطه مقابل مثال بارز موضوع طالق است. کشورها می

طالق توسط اتباعشان را که در همان سرزمین اقامت نیز دارند و بـراي دریافـت حکـم طـالق بـه      
رونـد را ممنـوع کننـد. [در واقـع] هـر       انون اقامتگاه به کشور دیگـري مـی  واسطه تقلب نسبت به ق

کشوري صالحیتی انحصاري نسبت به اتباع خـود در مـورد پیونـد زناشـویی و جـدایی آن دارد و      

48، ص87 ، شماره1352محمود گرامی، تقلب نسبت به قانون، مجله مهنامه قضایی، خرداد  .1
الملل خصوصی، مجلـه بـژوهش حقـوق عمـومی، االسالمی، تقلب نسبت به قانون در حقوق بین سید محسن، شیخ  .2

11ص
الملـل زاده، مقاله: شرایط، آثار و جایگاه قاعده جلوگیري از تقلـب نسـبت بـه قـانون در حقـوق بـین       فرهاد خمامی  .3

103، ص 21، شماره1391خصوصی، مجله حقوق خصوصی، باییز و زمستان 
4. Purmohammad abasat and saleh dahrayi, Mohammad, fraud Underf Private International Law, The Social 

Sciences,12(8) 2017, P. 1390.  
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هـا را از طریـق    ها از ارتکاب تقلب نسبت به قـانون اقامتگـاه آن   بنابراین صالحیت ممنوع کردن آن
. 1ک اقامتگاه مستقل) در سرزمین دیگر و دریافت حکم طالق را دارداقامت موقت (بدون تأسیس ی

خواسـتند از یکـدیگر جـدا     هرگاه زن وشوهري شیلیایی می2006به طور مثال تا بیش از سال «  
که طالق در شیلی ممنوع بود، به تابعیت کشوري که طالق را در قوانین خـود   شوند با توجه به این
کردند و سـپس از دادگـاه فرانسـه بـه      مثالً تابعیت فرانسه را تحصیل می آمدند و بذیرفته بود در می

  »2نمودند. عنوان زوجین فرانسوي، تقاضاي طالق می
تواند به عنوان قربانی در  در چنین مواردي زوج یا زوجه دیگر که مخالف حکم طالق است می  

ی تقلب نسـبت بـه قـانون در    چه تحت عنوان قربان رسد آن نظر گرفته شود. با این وجود به نظر می
الملـل خصوصـی    این دیدگاه مطرح شده است به راحتی قابل انطباق ما این مفهوم در حقـوق بـین  

  نخواهد بود. 
الملل خصوصی هنگامی که صحبت از تقلب نسبت بـه قـانون [در واقع از منظر حقوق بین  

مل وعناصر ارتباطی را که توانند برخی عوا شود این مفهوم مدنظر است که ] افراد می مطرح می
دار مؤثر هستند تغییر دهند، ممکن است از این موقعیت، بـراي فـرار در تعیین قانون صالحیت

از قوانین و مقررات داخلی قانونی خاص سود جویند و بـا بـه وجـود آوردن وضـعیت جدیـد
توانــد  دار نشــان دهنــد کــه در حالــت عــادي نمــی بــراي خــود، قــانون خــارجی را صــالحیت

دار باشد. تقلب نسبت به قانون در واقع متوسل شدن بـه یـک وسـیله قـانونی، بـراي الحیتص
  .  3رسیدن به هدفی غیرقانونی است

تواند در برگیـرد از جملـه    هاي مختلفی را می باید توجه داشت که تقلب نسبت به قانون حوزه  
ري موارد دیگر. با این وجـود  گذاري و بیمه و بسیا ، سرمایه4تقلب مالیاتی، تقلب در کارت اعتباري

توان نسبت به انواع مختلف آن قایل شد. تقلب یا نسبت به قوانین ماهوي رخ  یک تمایز کلی را می
الملـل   چه از تقلـب نسـبت بـه قـانون در حقـوق بـین       دهد یا قوانین شکلی. لذا الزم است تا آن می

  خصوصی مدنظر است مشخص شود. 
ورد انتقاد برخی مجامع قرار گرفته است. پارمال اروپـا بـر ایـن    هاي اخیر م این دیدگاه در سال  

هاي مسئولیت مشترك و پیشگیري از تقلب متمرکـز هسـتند.    عقیده است که بیشتر کشورها بر ایده
در حالی که [درست کم در مورد مهاجرین] حقوق خصوصی به طور ضمنی بر مهاجرین بیشتر بـه  

1. Walter B. Jones, Conflict of Laws in Divorce Cases, Notre Dame Law Review, Volume 10 , Issue 1, P. 17.
176همان، ص  .2
176، ص1391الملل خصوصی، جلد دوم، انتشارات بهتاب، باییز ید، حقوق بینبهشارفع نیا،   .3

4. credit card fraud
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. در واقع اگر بپذیریم در حقوق خصوصی اشـخاص  1ها ولتعنوان یک فرد متمرکز است تا منافع د
شود که چرا یک فرد به خاطر  ها این چالش مطرح می در محوریت توجه قرار دارند نه منافع دولت

اي حقوق طبیعی محروم شـود؟ در واقـع اینجـا مفهـوم نظـم عمـومی        منافع دولت متبوعش از پاره
تی مفهوم جدیـد تحـت عنـوان اسـتثناهاي تقلـب      شود. در چنین وضعی داخلی با چالش مواجه می
توان گفت پذیرش مطلق نهاد تقلـب نسـبت بـه     شود. به عبارت دیگر می نسبت به قانون مطرح می

قانون قابل پذیرش نبوده و الزم است تا بـا در نظـر گـرفتن تعـادل میـان حقـوق افـراد و جامعـه         
هـا رویکـرد    گـذاري  دهد کـه قـانون   می بینی شود. حقوق تطبیقی نشان استثناهایی نسبت به آن پیش

انـد ... مخالفـان    الملل خصوصـی اتخـاذ نکـرده    یکسانی در رابطه با استثناهاي تقلب در حقوق بین
الملـل   کنند که انتقال دکترین تقلب نسبت به قـانون از حقـوق داخلـی بـه حقـوق بـین       استدالل می

نند که برخی از نقاط ارتباط از قبیـل  دا گذاران از پیش می خصوصی قابل پذیرش نیست. زیرا قانون
گذاران به عنوان مثال تابعیت را  تواند به اراده افراد تغییر کند. بنابراین اگر قانون ملیت یا اقامتگاه می

طور تمام نتایج  به عنوان نقطه پیوند براي تعیین نظام قانونی حاکم بر طالق انتخاب کنند، باید همین
بپذیرند و طالق خارجی اکتسابی از طریق فردي که تنها تابعیـت خـود   حاصل از انتخاب آن را نیز 

هاي تقلب نسـبت بـه قـانون     . چالش2را با داشتن این هدف در ذهنش بدست آورده را نیز بپذیرند
 3تنها محدود به مسئله طالق نبوده و موارد مختلف دیگري نیز از سوي دیگران مطرح شـده اسـت  

ها چـالش   واسطه ارتباط آن با حقوق افراد در کنار منافع حاکمیتشود این موضوع به  که باعث می
  برانگیز شود. 

  الملل خصوصی و حقوق داخلی در حقوق بینتقلب نسبت به قانون مبحث دوم: تفاوت 
ها در حقـوق   امکان تحقق تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی نیز وجود دارد ... بیع شرط قرن«

در قانون ایران موارد متعددي را  »4بت به قانون تحریم ربا بوده است.ي تقلب اشخاص نس ما وسیله
 اثـر  بال را شده انجام گذار با توجه به قصد تقلب و فرار از اجراي قانون، عمل وجود دارد که قانون

1. European Parliament, Private International Law in a Context of Increasing International Mobility: Challenges 
and Potential, POLICY DEPARTMENT FOR CITIZENS' RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS, 
2017, P. 8.  

2. Vignes, Daniel, General course of private international law: selected problems, Martinus Nijhoff
Publishers, 1989, P. 109.  

3. Albert A. Ehrenzweig and Peter Kay Westen, Fraudulent Conveyances in the Conflict of Laws: Easy Cases May 
Make Bad Law, Michigan Law Review, Vol. 66, No. 8 (Jun. , 1968), pp. 1679-1696 and Sergei S. Zlinkoff ,Fraud 
on the Law. The Doctrine of Evasion, Columbia Law Review ,Vol. 42, No. 6 (Jun. , 1942), pp. 1015-1029 

1403، 1372رمینولوژي حقوقی، گنج دانش، تمحمد جعفر، جعفري لنگرودي،   .4
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 تلقی باطل شده انجام عمل 218 ماده به استناد بنابراین، با. مدنی قانون218 ماده مانند. است دانسته
  . 1باشد بت به قانون نمینس تقلب از جلوگیري قاعده به استناد به نیازي و دشو می

گونه اراده جدي وجود ندارد مانند معـامالت صـوري، از آنجـا کـه      برخی عقود که در آن هیچ  
قانون مـدنی  191مقرون به حیله و نیرنگ هستند بدلیل نداشتن اراده حقیقی باطل است است. ماده 

   قانون تجارت. 426و 
ي جـدي طـرفین در قالـب     ها قصد جدي وجود دارد، ولی اراده برخی دیگر از عقود که در آن  

واقـع   در. بیـع  لبـاس  در هبـه  ، مانـدد 2ماند که به عقود تدلیسی مصطلح انـد  عقد پنهانی مخفی می
باشند و در ضمانت  ترکیبی از عقد صوري و عقد واقعی هستند و داراي دو جنبه آشکار و پنهان می

  راي آن میان حقوقدانان اختالف است. اج
برخی عقود که مقرون به اراده جدي طرفین هستند ولـی همـراه بـا قصـد اضـرار بـه دیگـران          
. 3باشند. مانند نکاح مریض در مرض منجر به فوت ومعامله به قصد فرار از دین می

ین نیست بلکـه  الملل خصوصی هدف فرار از د در واقع در تقلب نسبت به قانون در حقوق بین  
  فرار از قانون است. یعنی فرارکردن از قانونی که باید اجرا شود. 

  تفاوت تقلب نسبت به قانون با نظم عمومیمبحث سوم: 
بـا نظـم    ینهاد حقوق ینتفاوت ا ییشناخت مفهوم تقلب نسبت به قانون شناسا ياه از جلوه یگرد یکی
موانع اجـرا احکـام    ینتر از مهم یکی یشد، نظم عمومگفته  یزن یناز ا یشطور که پ است. همان یعموم
وجود  ییها تفاوت یاحکام خارج ياجرا يبرا یابیدو شاخص ارز ینا یانوجود م یناست. با ا یخارج
 از پـس  که الزم است براي براي درك مفهوم تقلب نسبت به قانون مورد بررسی قرار گیرد. هرگاه دارد
 مـورد  درر، مزبـو  مقـررات  کـه  شود متوجه دار، قاضی صالحیت نقانو عنوان به، خارجی قانون تعیین
کشور مقر دادگاه، مخالفت دارد، در این صورت مسلم است که ومی عم نظم با طریقی دعوا، به موضوع

تواند، نظم عمومی کشور خود را جهت رعایت قاعده حل تعارض و اجراي قانون خـارجی   قاضی نمی
دار خارجی را ندارد و قـانون داخلـی    ی حق اجراي قانون صالحیتتحت شعاع قرار دهد. بنابراین قاض

  »4شود. جانشین قانون خارجی شده، به جاي آن اجرا می

180نیا، پیشین، ص ارفع  .1
 303، ص1383، تهران، شرکت سهامی انتشار، 36ناصرکاتوزیان، مقدمه علم حقوق، چاب   .2
رسول قاسمی، مقاله قاعده جلوگیري از تقلب نسبت بـه قـانون در حقـوق داخلـی، مجلـه-محمدصادق، طباطبایی  .3

152، ، ص31شماره  ،1390حقوق اسالمی، 
157بهشید ارفع نیا، همان، ص  .4
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منـدي   با این اثر تقلب نسبت به قانون و نظم عمومی پیشگیري از اجراي احکام خارجی یا بهره  
  وجود دارد.  هایی از یک حق مکتسب بر اساس یک قانون خارجی است. میان این دو تفاوت

شود که توسط دادگاه صالحیت دارد و به طـور   که نظم عمومی مانع اجراي قانونی می نخست این  
صحیح ایجاد شده است و چه بسا اگر اجراي آن در کشور دیگري مطالبه شود، ممکن است به علـت  

ـ    ه قـانون  عدم وجود مانع نظم عمومی نیز بدون هیچ مشکلی اجرا شود. ولی در مورد تقلـب نسـبت ب
این مسئله صادق نیست. در واقع در اینجا نفس حق بدست آمده است که چـالش برانگیـز اسـت. بـه     

آمده، زیرا قانون صحیح بـراي رسـیدگی بـه     چه بدست آمده در واقع نباید بدست می لحاظ قانونی آن
جـود ایـن   موضوع مطروحه، مورد توجه قرار نگرفته و قانون دیگري جایگزین آن شده است. با این و

بدان معنا نیست که میان این دو تباین وجود دارد. هیچ مانعی وجود ندارد که یک حـق مکتسـب هـم    
  مخالف نظم عمومی دولت باشد و هم از طریق تقلب نسبت به قانون بدست آمده باشد.  

هـاي   هاي قانونی کشـور در مقابـل ناسـازگاري    هدف نظم عمومی دفاع از سازمانکه  دیگر این  
جلـوگیري از  ، ز اجراي قانون خارجی است، ولی هدف جلوگیري از تقلب نسبت به قـانون ناشی ا

هاي مختلف خود را تحت حاکمیت  تقلب افرادي است که براي فرار از قوانین آمره کشوري از راه
طور که گفته شد مـوارد همپوشـانی میـان     با این وجود همانآورند.  ت قانون خارجی در میتابعیو 

هـاي قـانونی کشـور(هدف از نظـم      قابل تصور نیست. در عین حال که دفاع از سـازمان این دو غیر
کند، حقوق مکتسبه از طرق نامشروع نیز به رسـمیت شـناخته نشـوند و مـورد      عمومی) ایجاب می

توان عدم اجراي حق ناشی از تقلب نسبت بـه   شناسایی و اجرا قرار نگیرند. لذا در یک معنا نیز می
  سطه عدم پذیرش آن توسط نظم عمومی کشور توجیه کرد. قانون را به وا

نظم عمومی عبارت است از قواعد و تأسیساتی کـه چنـان بـا تمـدن وقواعـد       به عبارت دیگر،  
دار هم  توان آن را حتی با احترام به قانون خارجی صالحیت حقوقی یک کشور بستگی دارد که نمی

ندقاعده جلوگیري از تقلـب نسـبت بـه قـانون،     نقض کرد. بعبارت دیگر هدف نظم عمومی نیز مان
باشـد ولـی بایـد     جلوگیري از اجراي قانون خارجی مخالف مقررات کشور و منوبـات جامعـه مـی   
که در نظم عمـومی   دانست بین این دو مفهوم یک فرق اساسی وجود دارد وآن عبارت است از این

ماعی کشور است. اما در مـورد  قانون خارجی فی نفسه برخالف اصول تمدن و نظام حقوقی و اجت
تقلب، قانون خارجی عینا و به طور وضوح و نیز موضوعا مخالف نظم حقـوقی و نظـام اجتمـاعی    

مند شده مالك و مناط اعتبار است. خالصـه   نیست بلکه قصد و هدف شخصی که از آن قانون بهره
. 1ینی داردکه تقلب نسبت به قانون جنبه ع نظم عمومی جنبه موضوعی داشته و حال آن

52، ص87 ، شماره1352قضایی، خرداد ماهنامه محمود گرامی، تقلب نسبت به قانون، مجله  .1
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  شرایط تحقق تقلب نسبت به قانونگفتار دوم: 
چه گفتـه شـد    گام بعدي براي شناسایی ابعاد این نهاد حقوقی بررسی شرایط تحقق آن است. از آن

  شود:  در نظریه تقلب نسبت به قانون، دو عنصر در نظر گرفته می توان نتیجه گرفت می
باط مندرج در قواعد حل تعارض از قبیـل تابعیـت یـا    ا جایابی عامل ارتاوالً، عنصر مادي، که ب  

تـوان بـا اسـتفاده از     گردد و مـی  خصوصی تعیین می الملل بین موضوع یک بر حاکم قانوناقامتگاه، 
اختیارات قانونی وضعیت موضوع عامل ارتباط را تغییر داد تـا شـرایط اعمـال قـانونی کـه از نظـر       

  . 1تر است اعمال گردد نفع مناسب ذي
ارتکاب یک عمل قانونی که به هیچ وجه جنبه صوري ندارد و همین عنصـر تفـاوت میـان     لذا  

تقلب و حیله است. البته در مواردي که عامل ارتباطی میان قانون حاکم و موضوع غیـر از تابعیـت   
تواند همین نتیجه را در پی داشته باشد. به عنـوان مثـال در    باشد، تغییر در آن عامل ارتباطی نیز می

تواند با تغییر اقامتگاه خـود   داند، فرد می ورد کشورهایی که اقامتگاه را عامل تعیین قانون صالح میم
به همان نتیجه برسد. ممکن است این ایراد مطرح شود که بر خالف تغییر تابعیت که به فرد اجـازه  

ن صالح بـه هـدف   مند شود و با تغییر قانو دهد تا سریعتر از قانون دولت متبوع جدید خود بهره می
خود برسد، این امکان در تغییر اقامتگاه وجود ندارد. به عبارتی تغییر اقامتگاه یک فرایند هزینه بر و 

کـه تغییـر    زمان بر است و شائبه تقلب نسبت به آن چالش برانگیز خواهد بود. یک فرد بـراي ایـن  
منتقـل کنـد، بلکـه محـل      تابعیت دهد الزم است تا نه تنها محل زندگی خود را به کشـور دیگـري  

هاي تجاري و مرکز امور مهم وي نیز باید جابجا شود تا بتوان وي را مقـیم کشـور دیگـري     فعالیت
دانست. در حالی که در تغییر تابعیت صرف کسب تابعیت یـک کشـور جدیـد راه را بـراي ایجـاد      

د یکی از اتبـاع آن  که الزم باشد شخص همانن کند. بدون این صالحیت براي قانون آن کشور باز می
  کشور تمام ابعاد زندگی خود را به کشور محل تابعیت جدید منتقل کند. 

شود که آیا این اقدامات بـه منظـور تقلـب نسـبت بـه در چنین مواردي این سؤال مطرح می  
که فرد مذکور واقعاً در صدد تغییر اقامتگاه خود بـوده؟ بـدیهی اسـت در قانون بوده است یا این

موارد اثبات انگیزه فرد از تغییر اقامتگاه به منظور فراهم کردن موجبات صالحیت قانون  گونه این
کننده خواهد بود. لذا در پاسخ به این سؤال باید توجـه را کشور محل اقامتگاه جدید عامل تعیین

به عنصر دوم تقلب نسبت به قانون معطوف نمود. یعنی قصد امتناع از اجراي قواعد صـالح. بـه
رسد با اثبات این قصد هر چند که امري بسیار دشوار است، بتوان تحقق تقلب نسبت به  می نظر

قانون را اثبات کرد. لذا بهتر است گفته شود تغییر عنصر وابستگی میـان موضـوع متنـازع فیـه و

الملـل فرهاد خمامی زاده، مقاله: شرایط، آثار و جایگاه قاعده جلوگیري از تقلب نسـبت بـه قـانون در حقـوق بـین       .1
107، ص21، شماره1391پاییز و زمستان خصوصی، مجله حقوق خصوصی، 
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تواند تحقق تقلب نسـبت بـه قـانون را     دار بسته به عامل ارتباطی می قانون قابل اعمال صالحیت
 . 1کند ایجاد
 . 2باشد همان قصد متقلبانه در ارتکاب عمل قانونی مزبور می، ثانیاً، عنصر معنوي  
باید هدف از تغییر وضعیت حقوقی موجود، اجتناب و دوري جستن از اجـراي قـانون دولـت      

االجرا بوده است، باشد. به طوري که بتوان تشخیص داد، که منظور  متبوع خود، یا هرقانونی که الزم
تغییر تابعیت یا تغییر اقامتگاه یا تغییر محل مال منقول یا تنظـیم سـند در یـک کشـور خـارجی،      از 

  . 3دار نشان قانون خارجی بوده است االجرا و صالحیت تغییرقانون الزم
توانـد اعمـال    صرف تغییر وضعیت موضوع عامل ارتباط مندرج در قاعده حـل تعـارض نمـی   «  

 بـا  نفـع  ذي کـه  شـود  احـراز  بایـد  قانون را توجیه نماید، بلکـه قاعده جلوگیري از تقلب نسبت به 
 وي قـرارداد  یـا  اموالاید به طور معمول بر وي، ب که قانونی حکومت از فرار قصد و قبلی طراحی

با استفاده از اختیارات قانونی نسبت به تغییر وضعیت اقدام نموده تا قانونی که مناسب اعمال شود، 
  .» 4اعمال شودداند،  تر به حال خود می

 
  الملل خصوصی ایران گفتار سوم: اثر تقلب نسبت به قانون در حقوق بین

الملل خصوصی ایران، اگر قضات محاکم صالحه بتوانند عنصر معنوي تقلب نسبت به در حقوق بین
حـل قابـل   قانون را اثبات نمایند، در این صورت در مجازات تقلب نسبت به قانون داخلی سـه راه 

شـده و عـدم    یجادابطال حق ا؛ از تقلب نسبت به قانون یابطال آثار ناشکه عبارتند از:  طرح است،
ی کـه الزم اسـت   اصـل  یتعدم موافقت با بازگشت به تابعو  از تقلب یحقوق مکتسبه ناش یرشپذ

  مورد بررسی قررا گیرند. 
  

  مبحث اول: ابطال آثار ناشی از تقلب نسبت به قانون
توان نشان داد این  رسد در قبال تقلب نسبت به قانون می اکنشی که به نظر میترین و اولین و ابتدایی

چه شخص قصد داشته از طریق ایجـاد یـک    است که آثار ناشی از تقلب ابطال گردد. به عبارتی آن
رابطه وابستگی جدید میان قانون جدید و هدف خود ایجاد کند، مورد شناسایی قـرار نگیـرد. ایـن    

                                                            
 1403، ص1387، تهران، گنج دانش، 19محمد جعفرجعفري لنگرودي، ترمینولوژي حقوق، چاب  .1
 همان  .2
 183ارفع نیا، پیشین، ص   .3
الملـل خصوصـی،    زاده، شرایط، آثار و جایگاه قاعده جلوگیري از تقلب نسبت به قانون در حقوق بین فرهاد خمامی  .4

 109، ص21، شماره1391حقوق خصوصی، پاییز و زمستان  مجله
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نه به  sanction ، از اصطالح التینقضیهدر این ضیه دوبوفرمون اتخاذ گردید. حکمی است که در ق
هـر  گـردد.   معناي مجازات و کیفر بلکه به معناي خنثی ساختن قصد متقلبانه اشخاص اسـتفاده مـی  

هاي کشور محل  رسد ولی این سؤال را مطرح ي سازد که دادگاه چند این رویکرد منطقی به نظر می
طور کـه   تا چه میزان اختیار اعمال صالحیت و مداخله در آن حق دارند؟ هماناجراي حق مکتسب 

مشاهده شد در برخورد حق مکتسب و نظم عمـومی، نظـم عمـومی مـانع اجـراي حـق مکتسـب        
برد. درواقع صاحب حق همچنـان از آن حـق    گردد ولی اساس حق ایجاد شده را زیر سؤال نمی می

ت برخورد آن با نظم عمومی کشور محل اجرا، این حـق در  ایجاد شده برخوردار است، ولی به جه
کشور مورد نظر قابلیت اجرا ندارد. مفهوم مخالف قابل استنباط این است که صاحب حق بتواند در 

گیرد، به ایـن حـق اسـتناد     کشور دیگري که حق ایجاد شده با نظم عمومی آن در تعارض قرار نمی
اقع در اینجا نوعی تفکیک میان حق ایجاد شده و آثار آن ایجاد مند شود. در و کند و از آثار آن بهره

شود که بدون خدشه به اصل حق  گردد و براي دولت محل اجرا این حق به رسمیت شناخته می می
ایجاد شده، آثار آن را به رسمیت نشناسد و به آن ترتیب اثر ندهد. اما صـورت دیگـر از اختیـارات    

  ایجاد شده است.  کشور محل اجرا امکان ابطال حق

  مبحث دوم: ابطال حق ایجاد شده و عدم پذیرش حقوق مکتسبه ناشی از تقلب 
توان در قبال حق ایجاد شده به واسطه تقلب نسبت به قانون نصور کرد این است که  دومین واکنشی که می

چـه بـه    کنـد آن  اب مـی نه تنها آثار ناشی از آن ابطال گردد، بلکه حق ایجاد شده نیز ابطال گردد. منطق ایج
ناحق ایجاد شده باید از میان برداشته شود. اما این شیوه منطقی به واسطه تعدد محاکم مرتبط بـا ایـن ایـراد    

توانند حکم صادر شده از دادگاه محل ایجاد حـق را   هاي کشور محل اجرا می گردد که آیا دادگاه مواجه می
هـا مختلـف پـذیرش     ز یک سو و برابري حاکمیت دولتها ا رسد تعارض حاکمیت ابطال کنند؟ به نظر می

هاي یک کشـور   حل را با دشواري مواجه کند. در واقع پذیرش این نظر بدان معنا است که به دادگاه این راه
گیري و آن را ابطـال   هاي کشور دیگري تصمیم اجازه داده شود نسبت به قانونی بودن یا نبودن آراي دادگاه

هاي کشور دیگر بـوده و   هاي یک کشور بر دادگاه معناي پذیرش برتري جایگاه دادگاهکند که این مسئله به 
  الملل در تعارض آشکار است.  با قواعد حاکم بر حقوق بین

تقلب نسـبت بـه   اند که  بدین صورت پیشنهاد دادهاین مجازات را برخی از حقوق دانان ایرانی   
ال تغییر تابعیت از نظریۀ جهـت نامشـروع و احکـام    قانون در امر تابعیت هم تأثیر دارد و براي ابط

که نه فقط در امور مربوط به حقوق خصوصی، بلکه در حقوق عمـومی هـم سـاري و     مربوط به آن
 شـود  گفتـه مـی  در مورد طالق خانم دوبوفرمـون  به عنوان مثال، توان استفاده کرد.  جاري است، می

دانسـته، پـس هـدف از تغییـر     ق را جایز نمیچون هدف این خانم طالق بوده و قانون فرانسه طال
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تابعیت، غیر مشروع بوده است و بنابراین ترك تابعیت فرانسوي خانم نامبرده باطل اسـت و او بـه   
تابعیت فرانسوي خود باقی است. به عبارت دیگر، ضمانت اجرایی تحصیل متقلبانۀ تابعیت، ابطـال  

  »1ودن طالقاست نه فقط غیر قابل استناد ب اعمال حقوقیتمام 

  مبحث سوم: عدم موافقت با بازگشت به تابعیت اصلی
توان آن را حد اعلی آن به شمار آورد، ابطال نه تنها حق ایجـاد شـده اسـت،     سومین واکنش که می

بلکه تسري این واکنش نسبت به اقدامات قانونی ابتدایی است که مقدمه تقلب نسبت بـه قـانون و   
ورده است. به عبارتی در اینجا واکنش نسبت به تقلب بـه قـانونی   تحصیل نامشروع حق را فراهم آ

گردد؛ بلکـه تغییـر تابعیـت نیـز در دایـره اقـدامات        تنها محدود به آثار یا خود حق ایجاد شده نمی
شود. این مسئله از جنبه پذیرش تابعیت جدید یا ابطال خـروج از تابعیـت پیشـین     واکنشی وارد می

که مسئله اعطاي تابعیت یـک حـق حـاکمیتی اسـت، تنهـا       د. نظر به اینتواند موضوعیت پیدا کن می
تواند نسبت به آن تعیین تکلیف کند. اما کشـور متبـوع سـابق     کننده تابعیت است که می دولت اعطا
  گیرد اعمال کند.  تواند اقداماتی را که در حوزه حقوق حاکمیتی خود قار می فرد نیز می

توانند با رعایت شرایط قـانونی مـذکور در اتباع ایرانی می در چارچوب نظام حقوقی ایران،  
ق.م. نسبت به ترك تابعیت ایرانی خود اقدام نمایند. اما بازگشت فوري این اشخاص بـه   988ماده 

در صـورت  تواند دلیلی بر اراده متقلبانه اشخاص در تحصیل تابعیت بیگانه باشد.  تابعیت ایرانی می
گونه اشخاص، جهت تقلب نسبت به قانون ایـران   بعیت ایرانی توسط ایناثبات این نکته که ترك تا

و یا انجام دادن اعمال غیرقانونی و ممنوعه در خارج از کشور بوده است، ابطال تابعیت اکتسـابی و  
ها توسط دولت ایران، نه تنها نیت متقلبانۀ اشخاص را در رسـیدن بـه    عدم تنفیذ حقوق مکتسبه آن

تواند عاملی بـراي تشـویق و تهیـیج اتبـاع      کند، بلکه میاثر نمیخود خنثی و بیاهداف غیر قانونی 
الملل خصوصی ایران رسد در حقوق بینایران به تقلب نسبت به قانون گردد. بدین دلیل، به نظر می

به منظور جلوگیري از تقلب نسـبت بـه قـانون، بازگشـت ایرانیـانی کـه        2ق.م. 990بر اساس ماده 
دید دولـت ایـران   اند به تابعیت اصلی، مشروط به پذیرش و صالحرا تحصیل کرده تابعیت خارجی
گردیده است. 

 .55تصیریف پیشین، ص   .1
از اتباع ایران کسانی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند ”قانون مدنی مقرر داشته 990ماده   .2

کـه قبول خواهند شد مگـر آن و بخواهند به تابعیت اصلی خود رجوع نمایند به مجرد درخواست، به تابعیت ایران، 
 ها را صالح نداند. دولت تابعیت آن
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  گیري نتیجه
شود که اشخاص براي فرار از این قـوانین   وجود قوانین دست و پاگیر و گاهاً خالف جهت رفاه افراد سبب می

تسبه تقلب نسبت بـه قـانون اسـت.    هاي وارد بر حقوق مک رو به حیل و تقلب آورند. یکی دیگر از محدودیت
 سـوء  عمـومی  تئـوري  ازاي  تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادي عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه

  .  گردد می محسوب خصوصی الملل بین حقوق در خارجی حقوق الزامی اجراي موانع جمله از حق، از استفاده
دد هنگامی که قوه تخیل و تفکر انسانی براي یـافتن  گر مفهوم تقلب به آغاز زندگی بشر باز می  

  راهی براي گریز از موارد ممنوعه و موانع تحمیلی، شروع به کار کرد. 
رود  الملل خصوصـی بـه شـمار مـی     تقلب نسبت به قانون که معموالً یکی از مسائل حقوق بین  

االجراسـت وضـعیت    او الزمعبارت از این است که یک نفر بتواند براي فرار از قانونی کـه دربـاره   
حقوقی جدیدي با توسل به یک وسیله قانونی ومشروع دیگر براي خود فراهم سـازد و در روابـط   

باشد که شخصی براي فرار از قـانون   المللی این تقلب نسبت به قانون داخلی و بدین ترتیب می بین
بـراي خـود فـراهم     داخلی کشور و رسیدن به هدفی که قانون داخلـی آن را منـع کـرده وضـعیتی    

  مند شود.  کند بهره نماید که بتواند از قانون خارجی که اجراي هدف او را تسهیل می می
ها در حقوق ما  امکان تحقق تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی نیز وجود دارد ... بیع شرط قرن  
بـه قـانون و نظـم     ي تقلب اشخاص نسبت به قانون تحریم ربا بوده است. در مورد تقلب نسبت وسیله

هاي قانونی  عمومی، موارد همپوشانی میان این دو غیرقابل تصور نیست. در عین حال که دفاع از سازمان
کند، حقوق مکتسبه از طرق نامشروع نیز بـه رسـمیت شـناخته     کشور(هدف از نظم عمومی) ایجاب می

توان عدم اجراي حق ناشی از تقلب  نشوند و مورد شناسایی و اجرا قرار نگیرند. لذا در یک معنا نیز می
  نسبت به قانون را به واسطه عدم پذیرش آن توسط نظم عمومی کشور توضیح داد. 

الملل خصوصی ایران، اگر قضات محاکم صالحه بتوانند عنصر معنوي تقلب نسـبت بـه   در حقوق بین  
  : حل قابل طرح استسه راه قانون را اثبات نمایند، در این صورت در مجازات تقلب نسبت به قانون داخلی

توان نشان داد این اسـت   رسد در قبال تقلب نسبت به قانون می ترین واکنشی که به نظر می اولین و ابتدایی  
توان در قبال حق ایجاد شده به واسطه تقلـب نسـبت    که آثار ناشی از تقلب ابطال گردد. دومین واکنشی که می

  ا آثار ناشی از آن ابطال گردد، بلکه حق ایجاد شده نیز ابطال گردد.  به قانون نصور کرد این است که نه تنه
توان آن را حد اعلی آن به شمار آورد، ابطال نـه تنهـا حـق ایجـاد شـده       سومین واکنش که می  

است، بلکه تسري این واکنش نسبت به اقدامات قانونی ابتدایی است که مقدمـه تقلـب نسـبت بـه     
رسد با وجود تمـام ایـن مباحـث و     فراهم آورده است. به نظر می قانون و تحصیل نامشروع حق را

شناخت تقلب نسبت به قانون و راهکارهاي مقابله با آن بهترین راه جهت کـاهش ایـن اخـتالل در    
  باشد.  هاي حقوقی اصالح قوانین دست و پا گیر می نظام
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شناسی حقوق کیفري و جرموکیل پایه یک دادگستري ـ دانشجوي دکتري    حامد آریانفر

  مقدمه
رغم وجود اصل برائت و ایضـاً علی

 »الضـرر  قاعـده «قواعد حاکم همانند
 و عسر نفی قاعده«و »ضمان قاعد«و

 »انصاف اصل« مانند اصولی و »حرج
هنوز افرادي هستندکه قبل ازمحاکمه 

برند. این  در بازداشت موقت بسر می
امــر بــا قــانون منافــاتی نــدارد و در 

رتی که فرد محکوم به ارتکـابصو
جــرم محکــوم گــردد ایــن امــر

اي از  پذیر است ولیکن در پاره توجیه
اوقات بعد از چند روز یا چنـد مـاه

گردد شـخص بازداشت مشخص می
محکوم به جـزاي نقـدي یـا شـالق

ــه  گردیــده و یــا از اتهــام وارده تبرئ
کـه صـدور گردد. قابل توجـه آن  می

هـا نـه حکم برائت از طرف دادگـاه 
تنها داللت بـر عـدم دقـت دسـتگاه
قضا ندارد بلکه بـرعکس حـاکی از
استقالل امعان نظـر قضـات محـاکم

  )1376: 31تواند باشد. (آشوري،  می
قانون آیین دادرسی کیفري در مـواد

براي مـوارد بازداشـتی 261تا  255
که منـتج بـه صـدور حکـم برائـت

گردد، تعیـین خسـارت را جـایز می
بته شروط خاص خود را دانسته که ال

دارد و جــاي تــدقیق و بحــث در

طلبـد. نکتـه اي مسـتقل را مـی   مقاله
قابل بررسی در این مقالـه، مـواردي

اســت کــه فــرد بازداشــت شــده بــه 
شود ولیکن میزان  جرمی محکوم می

بازداشت موقت و ایضا محکومیـت
باید با همدیگر محاسـبه و از میـزان
محکومیت وي کسر گردد که بعضـا

پذیر نیسـت. در مـاده ین امر امکانا
قانون مجـازات اسـالمی و مـاده 27

قانون آیین دادرسی کیفري بـه 516
این موضوع اشاره شـده اسـت و بـا

هـاي آن بررسی این مواد بـه خـالء  
  پرداخته خواهد شد.

  تعریف مجازات و اقسام آن .1
د که به دلیـل نقـض قـوانین    ان مجازات را تحمیل رنج و محرومیت عمدي به انسان مسئولی دانسته

)یا تنبیـه و  1395: 60کیفري به حکم مرجع قضایی صالحیتدار مجرم شناخته شده باشد. (اردبیلی، 
شود. رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیـک اسـت و در    اند که بر مجرم تحمیل می کیفري دانسته

) 1368: 1آبـادي،   باشد. (علـی  واقع رنج و تعب است که مشخص{مشخصه} حقیقی مجازات می
  توان سزاي کار رفتاري دانست که در قانون تصریح شده باشد مجازات را می

  اقسام مجازات 
هـاي مختلفـی وجـود     بندي در قانون مجازات اسالمی تعریفی از مجازات نشده است ولیکن تقسیم

ـ   قانون مجازات اسالمی مجـازات  14ها در ماده  بندي دارد که یکی از این تقسیم قسـم،   4ر بـه  هـا ب

محاسبه بازداشت قبلی متهم در نظام کیفري ایران
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ها یک نوع دیگـر   بندي تقسیم کرده است، در کنار این تقسیم 4و تعزیرات 3، دیات2، قصاص1حدود
گذار به رسمیت شـناخته اسـت وآن تعزیـرات منصـوص شـرعی اسـت.        ها رانیز قانون از مجازات

ایـن   5یهمتاسفانه در قانون تعریفی از آن در قانون ارائه نشده است ولیکن اداره حقـوقی قـوه قضـای   
قـانون   116ایـن مـاده{   2چنین تعریف کرده است، منظور از تعزیرات منصوص شرعی در تبصـره  
ها مشخص شـده باشـد.    مجازات اسالمی}تعزیراتی است که در شرع مقدس اسالم نوع و میزان آن

بنابراین در مواردي که بموجب روایات یا هر دلیـل شـرعی دیگـر، بـه طـور کلـی و مطلـق بـراي         
تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده تعزیر منصوص شرعی محسوب رفتاري، 

شود.  نمی
  اند.  ها به اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم شده بندي دیگري از مجازات در تقسیم  
دانیم که ماده قانونی بالفاصله بعد از توصـیف فعـل مجرمانـه مـورد      مجازات اصلی را مجازاتی می  

)مجازات تکمیلی مجازاتی است که در تکمیل یـا  1385: 21گیرند. (مالمیر،  گذار قرار می توصیف قانون
مجازات تبعی کیفري است که مجـرم   )1385: 22مالمیر، (شود.  تتمیم مجازات اصلی در دادنامه قید می

تبط با ) مواد مر1392: 68قهرا وخد به خود به آن نی رسد ونیازي به قید آن در حکم نیست. (شامبیاتی، 
ها نیز در قانون مجازات اسالمی به درستی امده است.  این اقسام مجازات

  . بررسی قوانین حاکم بر محاسبه مجازات به واسطه بازداشت متهم2
در قوانین کیفري تنها متنی که قابل استناد جهت احتساب مجازات به واسـطه   1392تا قبل از سال 

قـانون آیـین دادرسـی کیفـري بـود کـه مقـرر         295مـاده  بازداشت قبلی متهم وجود داشت تبصره 
االجرا به علـت اتهـام یـا اتهامـاتی کـه در       علیه قبل از صدور حکم الزم چه محکوم چنان«داشت  می

پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت از مقـدار حـبس او کسـر خواهـد شـد.      
تنها مجازات قابل بحث در مقوله احتساب آن با گردد  طور که از نص صریح ماده مستفاد می همان»

شـد کسـر از    بازداشت قبلی مجازات حبس بود و اگر شخصی به شالق یا جزاي نقدي محکوم می

شده است مقدس، تعیین شرع در آن اجراي کیفیت و موجب، نوع، میزان که است مجازاتی حد  .1
 قـانون  ایـن  سـوم  درکتاب مندرج شرح به که است منافع و نفس، اعضاء بر عمدي جنایات اصلی مجازات قصاص  .2

شود می اعمال
 یا و منافع و برنفس، اعضاء غیرعمدي جنایت ایراد براي مقدس شرع در که است غیرمقدر، مالی و ازمقدر اعم دیه  .3

شود می مقرر قانون موجب به ندارد قصاص جهتی هر به که مواردي در عمدي جنایت
 ردارتکـاب موا در قـانون  بـه موجـب   و نیسـت  دیه یا حد، قصاص عنوان مشمول که است مجازاتی تعزیر 18 ماده  .4

  گردد می اعمال و تعیین حکومتی مقررات نقض یا شرعی محرمات
قضاییه قوه حقوقی اداره 22/7/1392مورخ 1406/7شماره مشورتی نظریه  .5
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کـه ایـن    به صراحت آمده بـود تـا ایـن    1پذیر نبود و این امر در نظریات مختلف مشورتی آن امکان
تا حدودي مرتفع گردیدو جزاي نقـدي   1380در سال  654 2عدالتی با رأي وحدت رویه شماره بی

  وحبس در یک گروه قرار گرفت ولی این مشکل هنوز مرتفع نگردیده بود. 
کـه بـه    3قـانون مجـازات اسـالمی    27گذار با درك این موضـوع در مـاده    قانون 1392در سال   

516صراحت از قابلیت تبدیل و جایگزینی شالق، حبس و جزاي نقدي سخن گفته اسـت و در مـاده   
قانون مجازات اسالمی در بند الف جـزاي نقـدي روزانـه،     27در تکمیل ماده  4دادرسی کیفري آیین

  هاي قابل تبدیل آورده است.  خدمات عمومی ودوره مراقبت را نیز در گروه مجازات
تومـان جـزاي    50000روز حـبس/ 1به صراحت قانون جدید به ازاء هر روز بازداشـت موقـت     

ساعت خدمات عمومی قابـل احتسـاب در نظـام     8ز جزاي نقدي روزانه/رو1ضربه شالق/ 3نقدي/
  کیفري است. 

اقدامی رو به جلو و مطابق با حقوق متهم ولیکن آیا این موارد در تمام اقسـام جـرایم موضـوع      
قانون آیین دارسی کیفري و  516پذیر است؟به صراحت ماده  قانون مجازات اسالمی امکان 14ماده 
رسـد بـه    جازات اسالمی در محکومیت، به شالق تعزیري اشاره دارد و به نظر مـی قانون م 27ماده 

هـاي حـد صـرفاً     بـا هـیچ کـدام از انـواع مجـازات      27هاي مصرح در ماده  دلیل نبود نوع مجازات
قـانون   116مـاده   2گذار بوده است و با داللـت بـه تبصـره     هاي تعزیرات مورد نظر قانون مجازات

  12/11/1383مورخ8533/7ونظریه مشورتی شماره 17/9/1383مورخ 6946/7نظریه مشورتی شماره  .1
 ایـام  کـه  اسـت  مکلـف  دادگـاه  اسـالمی  مجـازات  قـانون  18 ماده تبصره موجب به«654 شماره رویه وحدترأي   .2

 چـون  و. نمایـد  کسـر  بازدارنـده  یا و تعزیريهاي  مجازات از را حکم مورد پرونده در علیه محکوم قبلی بازداشت
 مرعـی  و محاسـبه  عـدم  و باشـند  مـی  بازدارنـده  و تعزیريهاي  مجازات از و نوع یک دو هر نقدي جزاي و حبس
 مـدت  کسـر  مـذکور  تبصـره  حکم به هذا علی است فرديهاي  آزادي و حقوق برخالف قبلی اشتبازد ایام نداشتن
 دوم شعبهرأي  مراتب به بنا. است قانونی نقدي جزاي به آن تبدیل احتساب و نقدي جزاي محکومیت از بازداشت
هیأت  اعضاء آراء ثریتاک به دارد انطباق نظر این با که 3/11/1378 مورخ -591 شماره به فارس یک نظامی دادگاه
 مـاده  بـه  مسـتندا رأي  این. گردد می تشخیص قانونی و شرعی موازین با منطبق و صحیح کشور عالی دیوان عمومی

»هست االتباع الزمها  دادگاه و کشور عالی دیوان شعب براي کیفري دادرسیآیین  قانون 270
 کـه  صـورتی  در. گردد می حبس الزماالجراء عیقط حکم موجب محکوم، به که شود می آغاز روزي از حبس مدت  .3

 بازداشـت  باشد، مـدت  شده بازداشت بوده مطرح پرونده در که اتهاماتی یا اتهام به علت حکم صدور از فرد، پیش
 روز باشـد، هـر   نقـدي  یـاجزاي  تعزیري حکم، شالق مورد مجازات که صورتی در. شود می محاسبه حکم در قبلی

حـبس، به نسبت ترتیب به باشد متعدد مجازات چه چنان. است سیصدهزارریال یا القش ضربه سه بازداشت، معادل
  گردد می محاسبه نقدي جزاي و شالق

هاي جایگزین حبس، شالق، جزاي نقدي، ایام  در مورد محکومیت به مجازات«دادرسی کیفريآیین  قانون 516 ماده  .4
ردد الف) به ازاءهر روز بازداشت قبلی، یک روز جـزايگ به شرح زیر محاسبه می 515بازداشت قبلی موضوع ماده 

گـردد. ب) در مـورد نقدي روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی رایگـان و پـنج روز از دوره مراقبـت کسـر مـی     
 گردد. ج)..... محکومیت به شالقبه عنوان مجازات تعزیري به ازاءهر روز بازداشت قبلی سه روز کسر می
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منصوصات شـرعی نیـز    2عالی کشور دیوان 770ضا رأي وحدت رویه شماره و ای 1مجازات اسالمی
از این مورد همانند حدود مستثنی هستند. و عالوه بر حـدود، تعزیـرات منصـوص شـرعی نیـز در      

  اند.  قرار نگرفته 516و  27دایره شمولیت ماده 
آیین دادرسی کیفـري  قانون  596اي به ماده  قانون مجازات اسالمی اشاره 116ماده  2آیا تبصره   

اي به  صادر گردیده است اشاره 26/4/97دیوان که در تاریخ  770دارد؟آیا رأي وحدت رویه شماره 
هـاي منصـوص    عدم شمولیت منصوصات شرعی در مقررات احتساب یا عـدم احتسـاب مجـازات   

ض را گذار فر شرعی داشته است؟ممکن است در پاسخ گفته شود نیازي به ذکر نبوده است و قانون
شـود و ...   کلیه تخفیات در کلیه موارد برداشته می 116ماده  2بر این دانسته است که آوردن تبصره 

رسد با توجه به موخر بودن قانون آیین دادرسی کیفري و آوردن موارد جدیدي از  ولیکن به نظر می
ات شرعی و ساعت خدمات روزانه و ... و عدم ذکر منصوص 8ها مثل جزاي نقدي روزانه/ مجازات

ها از بازداشت قبلی مجـرم   گونه مجازات عدم اشاره به این موضوع در رأي وحدت رویه، کسر این
  خالف قوانین و مقررات نباشد. 

هاسـت، بـه    ها از لحاظ اصلی یا تکمیلی بـودن مجـازات   نکته دیگر قابل بررسی سایر مجازات  
ماه تبعیـد بـه عنـوان تکمیـل      2ق و ضربه شال 90عنوان مثال اگر شخصی بابت ارتکاب جرمی به 

ماه در بازداشـت باشـد آیـا     3مجازات به یک نقطه از کشور محکوم شده و در راستاي همین جرم 
اجـراي احکـام    516و  27توان تبعید وي را با بازداشت مجرم محاسبه نمود؟در راسـتاي مـاده    می

هاي تکمیلی بوده و قابـل   ازاتکند ولیکن تبعید جزء مج نسبت به محاسبه مجازات شالق اقدام می
عـدالتی در نظـام کیفـري     رسد نباشد. این امر باعث بـی  احتساب با توجه به ظاهر قانون به نظر می

قـوانین   516و  27تـوان بـراي آن پیـدا کـرد، در مـاده       رسد راهکاري منطقی می است و به نظر می
ـ    اخیر ر منـع اسـتفاده از محاسـبه در    االشاره به حکم محکومیت قطعی اشاره کرده اسـت و دلیلـی ب

ــره  .1 ــالق تبصـ ــررات اطـ ــنا مقـ ــاده یـ ــین و مـ ــد(ب) همچنـ ــاده( بنـ ــدهاي(الف)و(ب) و )7مـ ــاده( بنـ  )و8مـ
   .شود نمی شرعی منصوص تعزیرات شامل قانون این )105)و(94)(93)(46)(45)(40)(39)(27مواد(

 ارتکـاب  مـوارد  در کـه  اسـت  تعزیـر، مجـازاتی   1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 18 ماده مقررات از مستنبط  .2
تخفیـف، بـه  مربـوط  مقـررات  و اجرا کیفیت و شود می اعمال و تعیین حکومتی مقررات نقض یا شرعی محرمات

 اجـازه  دادگاه به قانون این 115 مادة در و شود می تعیین قانون موجب به آن به مربوط احکام سایر و تعلیق، سقوط
 تعزیـر « آن دوم ة بصـر ت در و کنـد  اعمـال  تعزیـري  جرایم کلیۀ در را مجازات تخفیف به راجع شده، مقررات داده

 اخیرالـذکر  مـاده  اطالق از باشد می تغییر قابل حدي، غیر هاي مجازات همانند آن مقدار و نوع که »شرعی منصوص
 بـه  نسـبت  را اسالمی مجازات قانون 27 ماده مقررات که کشور عالی دیوان نهم شعبه نظر بنابراین است شده استثنا

 با منطبق و صحیح آراء اکثریت به است کرده اعمال تعزیرات ـ اسالمی تمجازا قانون 637 ماده موضوع محکومیت
 بـراي  مشـابه  مـوارد  در کیفـري  دادرسـی آیین  قانون 471 ماده اجراي دررأي  این. گردید تشخیص قانونی موازین
  است االتباع الزم آن غیر و قضایی از اعم مراجع سایر و ها کشور، دادگاه عالی دیوان شعب
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قـانون مجـازات اسـالمی     24که مطابق مـاده   گردد، مضافا این هاي تکمیلی مشاهده نمی محکومیت
هاي تکمیلی داراي ضمانت اجرا خاص خود اسـت کـه بـه صـراحت      تخلف از اجراي محکومیت

رم اجرا ناگزیر بـه  باشد. بالتر دید اگر مجرم به تبعید نرود قاضی محت می 8یا  7قانون حبس درجه 
اجراي ضمانت اجرا است و این ضمانت اجرا که حبس است بالتردید قابل احتساب بـا بازداشـت   

اي که ذکر آن مجددا الزم است این است که دستگاه عدالت کیفري نباید بیش از  موقت است. نکته
 261تـا   255اد آن میزان که فرد مستحق مجازات است آن را مجازات کند و این امر با تصویب مو

کیفري  قانون آیین دادرسی 516قانون مجازات اسالمی و ماده 27آیین دادرسی کیفري و ایضا ماده 
  نماید حل فوق را تأیید می آشکار شده است و تفسیر به نفع متهم در موارد تردید نیز راه

گیري  نتیجه
هـایی   رسد تنها مجازات نظر می با تدقیق در قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفري به

که قابل احتساب با بازداشت قبلی متهم را دارند شالق تعزیري اعم از منصوص و غیـر منصـوص   
شرعی/انجام خدمات عمومی/دوره مراقبت/ حبس/جزاي نقدي وجزاي نقدي روزانه از این مـوارد  

از حقـوق اجتمـاعی   هایی چون مصادره و ضبط اموال انفصال تبعیـد محرومیـت    هستند و مجازات
دهد که این  قابلیت احتساب ندارند واین امر خالف عدالت است، سابقه بررسی این مورد نشان می

هاي همسان قابل  با این استدالل که مجازات 654با رأي و حدت رویه شماره 1380نقیصه در سال 
بـا رأي وحـدت    احتساب با یکدیگر هستند برطرف گردیده بود و شایسته این است که این نقیصه

که مقامات قضایی عادل  ها اقدام الزم بعمل اید. کما این اي مجزا در احتساب این نوع مجازات رویه
توانند این امـر را بـه    گذاري می به راحتی با وحدت مالك از رأي وحدت رویه سابق و روند قانون

  رویه عملی تبدیل کنند که امري موافق اصول و موازین قضایی است. 
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دنامـه قطعـی شـماره    آقاي محمود خمامی مستقیم، وکیل پایه یـک دادگسـتري، بـه موجـب دا     .1
شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات به توبیخ با درج در مجلـه کـانون و    30/03/1397ـ157

روزنامه رسمی محکوم شده است.

نهاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالآراء محکومیت دادگاه
به توبیخ با درج در مجله کانونو دادگاه عالی انتظامی قضات  


